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1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 
 
1.1 O I.E.S. OTERO PEDRAYO 

 

Foi o primeiro instituto, e único durante 119 anos, ata o curso 1966-67 na provincia de 

Ourense. Trátase dun dos centros de ensino público máis antigos da provincia e un de 

os centros educativos con máis tradición e historia de Galicia. 

O instituto sitúase en pleno centro histórico da cidade de Ourense, ao lado do Xardín do 

Posío.  

Ocentro I.E.S Otero Pedrayo soubo adaptarse aos novos tempose segue sendo un referente 

educativo na cidade 

Proba diso é amplantación do proxecto Avalar nas aulas de 1º e 2º da ESO, a existencia de 

proxectores entodas as aulas, o seu fondo bibliográfico e a ampliación das súas instalacións 

para dar unha melloracollida aos alumnos. 

O alumnado da ESO provén xeralmente de centros públicos que estaban próximos aos seus 

domicilios e tamén algún privado.Os pais dos alumnos son na súa maioría obreiros 

calificados e traballadores autónomos, mentres que algo máis da  metade das nais son amas 

de casa. Só unha porcentaxe moi reducida dos pais posúe estudos superiores. 

Nos últimos anos están chegando as nosas aulas nenos procedentes de países hispano 
falantes, Colombia, Argentina etc e tamén algúns de Rumaniá ou Africa. 
Esta diversidade fae que no centro se traballe na tolerancia e no respeito cos compañeiros . E 

beneficioso que os nenos coñezan outras culturas preto deles.  

O profesorado do centro é de mediana idade  e conta cunha grande experiencia docente.  O 

número de profesores ronda os 70 . Hoxe en día contamos con moita xente nova en 

expectativa de destino ou con licencias de tipo humanitario etc. A gran maioría do 

profesorado ten unha opinión favorable á colaboración entre os departamentos e que as 

actividades escolares formen parte do horario lectivo e que se recollan dentro das actividades 

do centro. 

Traballamos pensando na formación integral dos alumnos como persoas, non exclusivamente 

alumnos. Os reforzos e os desdobramentos son claro exemplo de que nos preocupa a persoa, 

as inquedanzas e todo o relativo a persoa como tal. Queremos que os nosos alumnos se 

sintan a gusto e aprendan a vivir en sociedade. As materias de estudo son instrumentos para 

facer posible o desenrolo dos nenos que chegan ás nosas aulas en busca da mellor 

preparación para o seu futuro. 

A literatura e as novas tecnoloxías forman parte de ese pasado legado por escritores de 
renombre como Otero Pedrayo e as materias de ciencias , matemáticas ou tecnoloxía 
ensinadas en inglés. As letras e os números conforman unha variedade de asignaturas 
optativas que os alumnos escollen para enfrentarse a un futuro cheo de multitude de 

oportunidades.  

As tres linguas conviven no noso centro sen ningún tipo de enfrontamento. As distintas 

materias ensinanse nas tres linguas indistintamente. A riqueza lingüística e preocupación de 

todos os que formamos parte do Centro. 

de multitude de oportunidades.  

As tres linguas conviven no noso centro sen ningún tipo de enfrontamento. As distintas 

materias ensinanse nas tres linguas indistintamente. A riqueza lingüística e preocupación de 

todos os que formamos parte do Centro. 

O nivel dos alumnos na nosa materia de lingua extranxeira está entre un nivel medio baixo, xa 

que debido ó nivel económico das familias estes alumnos non poden saír a perfeccionar a 

lingua con tanta facilidade como os alumnos doutros centros que posúen maior nivel 

adquisitivo. A pesar da problemática económica, hai moitos rapaces que asisten a clases 

particulares ou academias para mellorar os resultados académicos. Nestes últimos anos 

notamos unha falta de interés e de estudo debido a múltiples problemas de diferentes razóns , 

non somentes económicos. As familias desestructuradas e o abandono dos fillos por parte de 
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moitos pais fan que o estudo resulte complicado e ás veces case imposible. Hai algúns nenos 

que teñen que facer tarefas domésticas, descuidando os deberes académicos. Ainda así, a 

mayoría son xóvenes alegres e entusiastas que logran termiñar a E.S.O. e tamén moitos o 

Bacharelato.  

 

1.2 Sinais de Identidade do instituto: 

 

. O centro maniféstase aconfesional, respectando as crenzas relixiosas de profesores e alumnos. 

. O centro declárase democrático e pluralista, pretendendo favorecer a convivencia e educar no 

respecto. 

. O centro fomentará unha educación para a igualdade, sen discriminación por razón de 

lsexo, relixión, raza, nacionalidade ou outras circunstancias. 

. O centro será sensible a calquera situación de discriminación e opresión en problemas tan actuais 

como o sexismo ou a xenofobia. 

. O centro considera o diálogo e a tolerancia como o medio para solucionar os conflitos dunha forma 

pacífica, rexeitando así o uso da violencia eavorecendo os comportamentos solidarios entre a 

comunidade educativa. 

. O centro terá en conta o seu ámbito socio-económico, cultural, natural,... e educará no compromiso 

do seu coidado e mellora. 

. O centro defenderá a liberdade de cátedra, entendo por isto, o dereito dos profesores a expoñer, 

sen adoutrinar, a súa visión da materia, e o seu deber de respectar as diferentes opinións que 

existan na aula. 

.  O mellor exemplo de que o centro leva a cabo e cumpre estes sinais de identidade son os alumnos de 

nacionalidades distantas que conviven no centro sinningún tipo de problema.O que dá un exemplo 

claro da multiculturalidade e diversidade do instituto. 

 

2. O DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 

O departamento de inglés está formado por seis profesores-as que traballan conxuntamente coa 

finalidade de acadar os mesmos obxetivos na difícil tarefa da ensinanza dunha lingua extranxeira. 

Todos estamos dacordo en que o profesor de inglés ou de outra lingua debe intentar achegar a 

realidade física ó mundo da aula. Quere dicir que hoxe en día temos multitude de oportunidades de 

facer o que fai 20 anos era imposible. Agora os nosos nenos poden estar informados do que sucede 

lonxe deles grazas a internet e demáis tecnoloxías. O inglés foi e todavía segue sendo unha materia 

difícil de ensinar e aprender. As razóns son moitas e as solucións poucas. Os profesores do noso 

Departamento levamos media vida adicándonos a intentar ensinar cos métodos que van xurdindo 

cada día e ata agora non atopamos a solución pefecta. Ainda así creemos que as linguas deben ser 

ante todo prácticas e moito máis orais ca escritas. Estamos a favor dun cambio na forma de 

ensinalas, pero atopámonos cos problemas de sempre: falta de espacio, número de alumnos etc. 

Sinalaremos os puntos básicos nos que baseamos a noso traballo: 

 

- Uso da lingua inglesa na clase por parte dos profesores o maior tempo posible. Xa sabemos 

que as explicacións teñen que ser as veces na lingua materna cando a dificultade o requira. 

- Participación activa dos alumnos mediante conversas sinxelas que irán avanzando a medida que 

cambien os cursos. A lingua oral ten que ter máis relevancia na clase e nas notas finais . 

- Traballo en equipo por parte do profesorado, que intentará aceptar e compartir as 

ideas dos compañeiros e adaptalas ás clases sempre que o considere oportuno e 

beneficioso para os seus alumnos. Compartir experiencias e interesante e 

enriquecedor. 

- Interesarse por aquelas actividades fora do centro que supoñan un compoñente de 

información e práctica da lingua inglesa. 

- Valorar e cuestionar durante todo o curso a nosa práctica docente e consensuar as tomas 

de decisións referidas á programación, libros de texto etc. 

- Traballar sempre buscando a motivación para a vida futura dos nosos alumnos nun ambiente 
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de cooperación entre todos , rexeitando toda forma de indisciplina, acoso ou intolerancia. 

- Buscar  as mellores e máis novedosas formas de ensinar sen olvidar algúns métodos 

anteriores que todavía dan boos resultados e que se resumen nun comportamento correcto, 

atención na clase, interés e traballo diario. 

- O uso das novas tecnoloxías dun xeito razonable e creativo, nunca como pasatempo. O 

proxecto avalar axudaranos para inculcar nos alumnos o interés pola lingua buscando 

proxectos e actividades que sirvan eficazmente na acquisición da lingua extranxeira . O 

computador deberá ser vixiado atentamente polo profesor, senón convírtese nun pasatempo 

ou xogo. 
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- 3.  1º E.SO   

 

ASIGNATURA/MÓDULO 

 

 

INGLES 

 

Cód. 

 

 

 

CURSO E GRUPO 

 

 

1º A,B,C 

 

PROFESOR/A (ES/AS) 

 

 

 Begoña Martin, Margarita Alfonso , Mónica Millán 

 

LIBRO DE TEXTO 

Data  de Autorización 

 

PULSE STUDENT´S BOOK 1 

Ed. Macmillan. 

 Outubro 20014 

 

 

3.1 CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, deberán 

deseñarse actividades de aprendizaxe integradas que lle per-mitan ao alumnado avanzar cara aos 

resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. Para isto, aproveitaránse 

as posibilidades que ofrecen as metodoloxías de proxectos, entre outras, así como os recursos e 

actividades da biblioteca escolar. SIGLAS DAS DISTINTAS COMPETENCIAS 

 

1º Comunicación lingüística (CCL 

2º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 

3º Competencia dixital (CD). 

4º Aprender a aprender (CAA). 

5º Competencias sociais e cívicas (CSC). 

6º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

7º Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

3.2 Avaliación das competencias lingüísticas e de aprendizaxe dos alumnos/as de 

1º da ESO, aprendizaxe colaborativa e o Marco Común Europeo  

 
Aprender unha nova lingua é, seguramente, un dos retos máis difíciles aos que se enfrontan os 

estudantes ao longo da súa vida académica, sobre todo porque supón mergullarse de forma activa 

nunha cultura e nunha visión da vida moi diferentes da súa. A medida que aprenden un idioma, 

desenvolven unha serie de competencias básicas da aprendizaxe. Ademais de adquirir a 

Competencia en comunicación lingüística, os alumnos deberán adquirir  as seguintes competencias: 

 

- A Competencia cultural e artística e a Competencia no coñecemento e na interacción co mundo 

físico, a través dos textos e os temas elixidos. 

 

- OTratamento da información e competencia dixital mediante as actividades de Internet e os 

materiais dixitais. 

 

- A Competencia social e cidadá a partir das interaccións e as dinámicas da clase, que desenvolven 

a aprendizaxe colaborativa. 

 

O obxectivo primordial de 1º E.S.O é facilitar o proceso de aprendizaxe  para que os alumnos/as 

coñezan os lugares nos que se fala inglés e a forma en que o utiliza a xuventude nativa da súa 
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mesma idade. 

 

Durante o proceso de adquisición da lingua inglesa é habitual que os alumnos/as mostren claras 

preferencias por determinadas áreas da aprendizaxe. Por exemplo, quizais lles interese máis 

aprender o inglés que falan os adolescentes hoxe en día que as regras gramaticais. Ou tamén, poida 

que teñan máis facilidade para unhas destrezas de aprendizaxe que para outras. 

 

Dada a diversidade de tipos de estudante, é de vital importancia que o profesorado coñeza canto 

antes as preferencias e os puntos fortes e débiles de cada quen. 

 

Nesta nova etapa, a avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado é continua e a decisión do 

profesor/a de promover ao alumno/a será adoptada atendendo á consecución das competencias 

básicas e aos obxectivos da etapa  

 

 

3.3 a) Competencias básicas e a súa contribución á materia de Lingua estranxeira 

 

Son aquelas competencias que debe desenvolver un alumno ou unha alumna ao finalizar o ensino 

obrigatorio, para poder lograr a súa realización persoal, exercer a cidadanía activa, incorporarse á 

vida adulta de xeito satisfactorio e ser capaz de desenvolver unha aprendizaxe permanente ao longo 

da vida.  

 

Finalidades  

1- Integrar as diferentes aprendizaxes, tanto as formais, incorporadas ás diferentes áreas ou 

materias, coma as informais e non formais.  

2- Permitir a todos os estudantes integrar as súas aprendizaxes.  

3- Orientar o ensino, ao permitir identificar os contidos e os criterios de avaliación que teñen 

carácter imprescindíbel.  

 

Non existe unha relación única entre o ensino de determinadas áreas ou materias e o 

desenvolvemento de certas competencias. Cada unha das áreas contribúe ao desenvolvemento de 

diferentes competencias e, á súa vez, cada unha das competencias básicas alcanzarase como 

consecuencia do traballo en varias áreas ou materias.  

 

No marco da proposta realizada pola Unión Europea identificáronse oito competencias básicas:  

1. Competencia en comunicación lingüística  

2. Competencia matemática  

3. Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico  

4. Tratamento da información e competencia dixital  

5. Competencia social e cidadá  

6. Competencia cultural e artística  

7. Competencia para aprender a aprender  

8. Autonomía e iniciativa persoal  

 

Tanto os obxectivos coma a propia selección dos contidos buscan asegurar o desenvolvemento de 

todas elas. Os criterios de avaliación, serven de referencia para valorar o progresivo grao de 

adquisición.  

 

1. Competencia en comunicación lingüística  

 

Esta competencia refírese á utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, 

de representación, interpretación e comprensión da realidade, de construción e comunicación do 

coñecemento e de organización e autorregulación do pensamento, das emocións e da conduta.  
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Con distinto nivel de dominio e formalización -especialmente en lingua escrita- esta competencia 

significa, no caso das linguas estranxeiras, poderse comunicar nalgunhas delas e, con iso, 

enriquecer as relacións sociais e desenvolverse en contextos distintos ao propio. Así mesmo, 

favorécese o acceso a diversas fontes de información, comunicaión e aprendizaxe.  

 

En síntese, o desenvolvemento da competencia lingüística ao final da educación obrigatoria 

comporta o dominio da lingua oral e escrita en múltiples contextos, e o uso funcional de, polo 

menos, unha lingua estranxeira.  

 

2. Competencia matemática  

 

Esta competencia supón aplicar as destrezas e actitudes que permiten razoar matematicamente, 

comprender unha argumentación matemática e expresarse e comunicarse na linguaxe matemática, 

utilizando as ferramentas de apoio adecuadas e integrando o coñecemento matemático con outros 

tipos de coñecemento para dar unha mellor resposta ás situacións da vida de distinto nivel de 

complexidade.  

 

3. Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico  

 

Esta competencia supón o desenvolvemento e a aplicación do pensamento científico-técnico para 

interpretar a información que se recibe e para predicir e tomar decisións con iniciativa e autonomía 

persoal nun mundo no que os avances que se van producindo nos ámbitos científico e tecnolóxico 

teñen unha influencia decisiva na vida persoal, na sociedade e no mundo natural. Así mesmo, implica 

a diferenciación e a valoración do coñecemento científico, ademais doutras formas de 

coñecemento, e a utilización de valores e criterios éticos asociados á ciencia e ao desenvolvemento 

tecnolóxico.  

En coherencia coas habilidades e destrezas relacionadas ata aquí, son parte desta competencia 

básica o uso responsábel dos recursos naturais, o coidado do ambiente, o consumo racional e 

responsábel e a protección da saúde individual e colectiva como elementos clave da calidade 

de vida das persoas.  

 

4. Tratamento da información e competencia dixital  

 

Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar 

información, e para transformala en coñecemento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde 

o acceso á información ata a súa transmisión en distintos soportes unha vez tratada, incluíndo a 

utilización das tecnoloxías da información e da comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

 

Esta competencia implica ser unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica e reflexiva ao 

seleccionar, tratar e utilizar a información e as súas fontes, así como as distintas ferramentas 

tecnolóxicas. Tamén implica ter unha actitude critica e reflexiva na valoración da información 

dispoñíbel, contrastándoa cando é necesario, e respectar as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e das súas fontes nos distintos soportes.  

 

5. Competencia social e cidadá  

 

Esta competencia supón comprender a realidade social en que se vive, afrontar a convivencia e os 

conflitos empregando o xuízo ético baseado nos valores e nas prácticas democráticas, e exercer a 

cidadanía, actuando con criterio propio, contribuíndo á construción da paz e da democracia, e 

mantendo unha actitude construtiva, solidaria e responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

das obrigacións cívicas.  

 

6. Competencia cultural e artística  
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Esta competencia supón coñecer, comprender, apreciar e valorar criticamente diferentes 

manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de enriquecemento e desfrute e 

consideralas como parte do patrimonio dos pobos. 

O conxunto de destrezas que configuran esta competencia refírese tanto á habilidade para apreciar e 

gozar coa arte e outras manifestacións culturais coma a aquelas relacionadas co emprego dalgúns 

recursos da expresión artística para realizar creacións propias; implica un coñecemento básico das 

distintas manifestacións culturais e artísticas, a aplicación de habilidades de pensamento diverxente 

e de traballo colaborativo, unha actitude aberta, respectuosa e crítica ante a diversidade de 

expresións artísticas e culturais, o desexo e a vontade de cultivar a propia capacidade estética e 

creadora, e o interese por participar na vida cultural e por contribuír á conservación do patrimonio 

cultural e artístico tanto da propia comunidade coma doutras comunidades.  

 

7. Competencia para aprender a aprender  

 

Aprender a aprender supón dispoñer de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e ser capaz de 

continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 

necesidades. 

Aprender a aprender implica a conciencia, xestión e control das propias capacidades e 

coñecementos desde un sentimento de competencia ou eficacia persoal, e inclúe tanto o 

pensamento estratéxico, coma a capacidade de cooperar, de se autoavaliar, e o manexo eficiente 

dun conxunto de recursos e técnicas de traballo intelectual que se realizan a través de experiencias 

de aprendizaxe conscientes e gratificantes, tanto individuais coma colectivas.  

 

 

8. Autonomía e iniciativa persoal  

 

Esta competencia supón ser capaz de imaxinar, emprender, desenvolver e avaliar accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, confianza, responsabilidade e sentido crítico.  

 

 

3.4 Contribución da materia de Lingua Estranxeira á adquisición das competencias básicas  

 

Competencia en comunicación lingüística ao completar, enriquecer e buscar novos matices 

comprensivos e expresivos nesta 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 

contribución da lingua estranxeira ao desenvolvemento desta competencia é primordial no discurso 

oral ao adquirir as habilidades de escoitar, falar e conversar. Así mesmo, a aprendizaxe da lingua 

estranxeira mellora a competencia comunicativa xeral ao potenciar a habilidade de se expresar 

oralmente e por escrito. 

 

Tratamento da información e competencia dixital ao acceder de xeito sinxelo e inmediato á 

información que se pode atopar nesta lingua, á vez que ofrece a posibilidade de comunicármonos 

utilizándoa. Ademais, facilita a comunicación persoal a través do correo electrónico en 

intercambios coa xuventude doutros lugares e, o que é máis importante, crea contextos reais e 

funcionais de comunicación. Este uso cotián contribúe directamente ao desenvolvemento desta 

competencia.  

 

Competencia social e cidadá ao favorecer 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. A través destas 

interaccións, apréndese a participar, a expresar as ideas propias e a escoitar as alleas, poténciase a 
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habilidade para construír diálogos, negociar significados, tomar decisións valorando as achegas 

dos compañeiros, conseguir acordos, e, en definitiva, favorécese a aprendizaxe dos demais e cos 

demais.  

 

Competencia cultural e artística ao incluír un achegamento a manifestacións culturais propias da 

lingua e dos países onde se fala e propiciar unha aproximación a obras ou autores que contribuíron á 

creación artística. Así mesmo, a área contribúe ao desenvolvemento desta competencia cando se 

facilita a expresión de opinións, gustos e emocións que producen diversas manifestacións 

culturais e artísticas e cando se favorecen os traballos creativos individuais e en grupo, como 

poden ser a realización e a representación de simulacións e narracións.  

 

Competencia para aprender a aprender ao facilitar recursos ou completar a capacidade do alumnado 

para interpretar ou representar a realidade e así construír coñecementos, formular hipóteses e 

opinións, expresar e analizar sentimentos e emocións. Doutra banda, a competencia para aprender a 

aprender rendibilízase enormemente se se inclúen contidos directamente relacionados coa 

reflexión sobre a propia aprendizaxe. Esa é a razón da inclusión no currículo dun apartado 

específico de reflexión sobre a mesma. O desenvolvemento de estratexias diversas de aprender a 

aprender prepara o alumnado de forma progresiva para a toma de decisións que favorecen a 

autonomía, co fin de utilizar e de seguir aprendendo a lingua estranxeira ao longo da vida.  

 

Autonomía e iniciativa persoal ao fomentar o traballo cooperativo na aula, o manexo de recursos 

persoais e de habilidades sociais de colaboración e de negociación, o que supón poñer en 

funcionamento determinados procedementos que permiten a realización de iniciativas e a toma de 

decisións na planificación, organización e xestión do traballo, propiciando así a autonomía e a 

iniciativa persoal. 

 

3.5 Secuencia dos Obxectivos Xerais de Área 

Os dez Obxectivos Xerais de Área  concrétanse nas capacidades que se detallan debaixo de cada  

 

1º - Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en situacións 

comunicativas variadas, adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación. 

 

Capacidades:  

 Negociar co profesor/a e cos compañeiros/as a organización da clase e das actividades 

(instrucións, obxectivos, criterios de avaliación, regras), respectando todos os puntos de 

vista. 

 Comprender a información global e algúns datos relevantes de mensaxes orais gravadas 

e de material semiauténtico, e facer tarefas significativas graduadas ao seu nivel. 

 Comprender a información global e a específica de mensaxes orais emitidas directamente 

polo profesor/a e polos compañeiros/as, relativas a situacións habituais de comunicación, 

tales como instrucións para a realización de actividades na aula e aos temas que inclúe este 

nivel. 

 Estruturar ou poñer en orde a información emitida na mensaxe oral. 

 Identificar significados apoiándose en claves non lingüísticas (o ton de voz, as ilustracións, 

os coñecementos previos sobre o tema, o contexto, etc.) 

 

 

2º- Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación, de forma 

comprensíbel, adecuada e con certo nivel de autonomía.  

 

 Interaccionar significativamente de modo bastante controlado cos compañeiros/as e co 

profesor/a para saudar, presentarse, falar da aula, describir persoas, casas ou cuartos, falar 

sobre actividades, describir fotos, falar sobre habilidades e deportes, comparar animais, 

describir un feito pasado, falar sobre persoas importantes, facer plans para as vacacións, 
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etc., e sobre os demais temas incluídos neste nivel. 

 

 Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronunciación (dos sons correspondentes ás 

letras do abecedario, das terminacións verbais en -ing, das formas contraídas e dalgunhas 

formas débiles), o ritmo e a entoación. 

 

 

 Identificar estratexias lingüísticas e non lingüísticas (expresarse e demostrarcomprensión 

por medio de actos non verbais, pedir que repitan, pedir aclaracións, etc.) para evitar que se 

interrompa a comunicación. 

 Identificar a funcionalidade da mensaxe oral (saudar, presentarse, facer descricións ou 

comparacións, planear actividades, etc.). 

 

 Verificar afirmacións sobre a mensaxe oral e o seu contido.  

 

 Organizar a mensaxe oral de xeito coherente, a través das tarefas e da reflexión (a orde 

suxeito-verbo, as conxuncións e os conectores de secuencia, etc.). 

 

 Producir mensaxes orais en relación directa co profesor/a e cos compañeiros/as, 

expresando a intencionalidade comunicativa que requira a situación, referentes ao 

funcionamento da clase, saúdos e presentacións, intercambio de información persoal, 

gustos e preferencias, descricións de persoas, cousas e lugares, expresión de hábitos, 

peticións, ordes, instrucións, suxestións, indicacións, actividades de tempo libre, o pasado, 

plans futuros, etc. 

 

 Utilizar o vocabulario (referente ao corpo, a familia, a personalidade, a casa, actividades, 

rutinas, roupa, accidentes xeográficos, deportes, animais, comida, traballos, lugares da 

cidade, etc.) e as estruturas adecuadas á intención comunicativa das mensaxes orais (os 

pronomes suxeito e os adxectivos posesivos, to be en presente e pasado, have got, o 

xenitivo saxón, o Present Simple, os adverbios de frecuencia, o Present Continuous, can, 

must, os adverbios de modo, o Past Simple, be going to, etc.). 

 

 Participar en actividades de grupo e en parellas, respectando os compañeiros/as e 

colaborando con todos os integrantes da clase. 

            

 

3º- Ler e comprender textos diversos dun nivel adecuado 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. 

 

Capacidades: 

 Comprender a información global e a específica de mensaxes escritas en inglés relativas a 

situacións habituais de comunicación: unha páxina web, unha crítica dun libro, un artigo de 

revista, un folleto de viaxes, un artigo, textos breves sobre distintos temas, etc 

 Inferir polo contexto, o apoio visual e os coñecementos culturais, o significado das palabras que 

aparecen en textos sobre temas e situacións de comunicación familiares. 

 Asociar información con imaxes e/ou personaxes. 

 Desenvolver estratexias adecuadas de lectura extensiva e intensiva: 

- Identificar palabras e informacións relevantes a través da reflexión, para utilizar o 

dicionario de forma correcta e non abusiva 

- Predicir información e significados a partir do contexto, o apoio visual, os títulos e os 

coñecementos culturais previos que se teñan sobre o tema para facilitar a comprensión 

lectora 

- Recorrer a fontes de información: dicionarios, glosarios, enciclopedias, explicacións 
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gramaticais, Internet. 

- Identificar a funcionalidade e a intencionalidade do texto escrito. 

- Identificar información específica facendo unha lectura selectiva (scanning). 

- Identificar a idea principal do texto sen necesidade de lelo completo. 

- Identificar o tema dun texto coa axuda das ilustracións que o acompañan. 

 Relacionar o tema da lectura con outras disciplinas, coas experiencias persoais e coa propia 

cultura. 

 Obter información específica da lectura seguindo unha tarefa determinada. 

 Mostrar unha actitude positiva e de curiosidade cara á lectura. 

 Reflexionar de xeito crítico sobre o tema da lectura. 

 

 

4º- Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados de cohesión e de coherencia. 

 

Capacidades: 

 

 Identificar a funcionalidade da mensaxe escrita (describir, informar, opinar, etc.). 

 

 Organizar a mensaxe escrita de xeito coherente, a través das tarefas e da reflexión (a 

orde das palabras na oración, os signos de puntuación, as preposicións de tempo, o uso das 

maiúsculas, as conxuncións e os conectores de secuencia, etc.). 

 

 Utilizar o vocabulario (referente ao corpo, a familia, a personalidade, a casa, actividades, 

rutinas, roupa, accidentes xeográficos, deportes, animais, comida, traballos, lugares da 

cidade, etc.) e as estruturas adecuadas á intención comunicativa das mensaxes orais (os 

pronomes suxeito e os adxectivos posesivos, to be en presente e pasado, have got, o 

xenitivo saxón, o Present Simple, os adverbios de frecuencia, o Present Continuous, can, 

must, os adverbios de modo, o Past Simple, be going to, etc.). 

 

 

5º- Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da 

lingua estranxeira en contextos reais de comunicación. 

 

Capacidades: 

 

 Identificar estratexias comunicativas lingüísticas e non lingüísticas (uso do apoio visual e dos 

coñecementos culturais para expresar e inferir significados, repetición de patróns sintácticos 

e fonolóxicos, etc.) para evitar que se interrompa a comunicación, reflexionando a través das 

diversas tarefas e contrastando coa súa lingua propia. 

 

 Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronunciación e a entoación. 

 

 Recoñecer os esquemas de entoación correspondentes ás distintas funcións comunicativas e 

intentar utilizar os específicos das situacións de comunicación incluídas no apartado de 

contidos correspondentes a este nivel. 

 

 

6º- Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionar sobre os propios procesos de 

aprendizaxe, e transferir á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación 

adquiridas noutras linguas. 

 

 

Capacidades: 
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 Planificar o tempo dedicado á materia fóra da clase. 

 

 Avaliar se o tempo dedicado foi suficiente e frutífero. 

 

 Organizar o seu propio caderno da materia incluíndo partes ben diferenciadas de: tarefas, 

vocabulario, autoavaliación, etc. 

 

 Identificar os contrastes entre a L1 e a L2 (en aspectos como as regras de puntuación, o uso 

das maiúsculas, a orde das palabras na oración, os tempos verbais e demais puntos 

gramaticais pertencentes a este nivel) e reflexionar sobre eles para convertelos en 

estratexias de aprendizaxe autónoma. 

 

7º- Utilizar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, incluídas as tecnoloxías da 

información e da comunicación, para obter, seleccionar e presentar información oralmente e por 

escrito. 

 

Capacidades: 

 

 Organizar o vocabulario construíndo redes léxicas e mapas semánticos ou utilizando 

estratexias propias, sempre que sexan produtivas para a aprendizaxe: clasificacións léxicas, 

sintácticas e fonolóxicas; percepcións subxectivas; palabras que habitualmente van xuntas 

(adxectivos e nomes, preposicións e nomes, etc.). 

 

 Desenvolver as seguintes estratexias de aprendizaxe autónoma: 

- Utilizar os coñecementos previos. 

- Utilizar o apoio visual para mellorar a comprensión e a expresión oral e escrita. 

- Utilizar o contexto para inferir significados e intencións comunicativas. 

- Utilizar correctamente o dicionario. 

- Seguir o proceso adecuado na realización da audición. 

- Atención selectiva para obter información específica dun texto oral ou escrito. 

- Recorrer ás fontes de información adecuadas: dicionarios, enciclopedias, explicacións 

gramaticais, glosarios, Internet, etc. 

- Crear asociacións funcionais. 

- Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral e viceversa. 

- Deducir e inducir regras. 

- Repetición de sons, palabras e oracións. 

- Repetición significativa de discursos contextualizados preestabelecidos. 

- Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita e viceversa. 

- Transferir os contidos estudados ás producións propias. 

- Utilizar e organizar os recursos e materiais didácticos para mellorar a produción propia 

(caderno, resumos, agrupacións léxicas, exames, etc.). 

- Utilizar a autocorrección. 

- Utilizar a autoavaliación para recoñecer a fase de aprendizaxe do momento e planificar as 

necesidades de mellora. 

- Interrelacionar os coñecementos propios doutras áreas nas prácticas de aprendizaxe do 

idioma. 

 

 

8º- Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e como ferramenta de 

aprendizaxe de contidos diversos. 

 

Capacidades: 

 



 

23 

 Recoñecer estruturas e tipos de texto para poder transferilos ás producións propias 

(estruturas gramaticais e funcionais, descricións, correos electrónicos, conversacións 

telefónicas, etc.). 

 

 Identificar as categorías gramaticais e os seus trazos lingüísticos para facilitar a 

comprensión dos textos: o pronome (suxeito e obxecto, persoal e posesivo) e os adxectivos 

posesivos; o verbo (to be, have got, o Present Simple, o Present Continuous, o Past Simple, 

be going to e o Present Continuous con valor de futuro); o xenitivo saxón; There is / There 

are e a, an, some, any e the; There was / There were; os verbos modais (can, must); o 

adverbio (frecuencia, modo e intensidade); o adxectivo (comparación); a preposición 

(tempo); a conxunción (copulativa, disxuntiva e causal) e os conectores de secuencia. 

 

 Aplicar técnicas para inferir significados e tempos verbais adecuados a través do contexto, 

do apoio visual e dos coñecementos culturais. 

 

 Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como medio de comunicación e 

entendemento entre persoas de procedencias, linguas e culturas diversas, evitando calquera 

tipo de discriminación e de estereotipos lingüísticos e culturais.  

 

Capacidades: 

 

 Reflexionar sobre a capacidade persoal de relacionarse con persoas de distintos países, 

grazas ao inglés.  

 

 Identificar estilos de vida de diferentes países e valorar a súa riqueza cultural. 

 

 Mostrar unha actitude de respecto pola cultura anglosaxoa. 

 

 Identificar as normas de cortesía propias da comunicación en inglés. 

 

 Valorar e respectar culturas e formas de vida diferentes á propia, favorecendo a tolerancia e 

a convivencia.  

 

 Recoñecer a influencia dunhas linguas sobre outras: herdanzas lingüísticas, préstamos, a 

linguaxe científica, etc. 

 

 

10º- Manifestar unha actitude receptiva e de auto-confianza na capacidade de aprendizaxe e uso da 

lingua estranxeira. 

 

Capacidades: 

 

 Reflexionar sobre a finalidade da aprendizaxe do inglés. 

 

 Definir obxectivos persoais para a adquisición da lingua. 

 

 Mostrar unha actitude positiva cara á aprendizaxe. 

 

 

 

3.6 Contenidos do primero curso da ESO 

 

Os contidos preséntanse agrupados en bloques, en relación a tres eixes que posúen características 

e necesidades específicas en canto ao proceso de ensino e de aprendizaxe:  
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. As habilidades lingüísticas  

 bloque 1: Escoitar, falar e conversar  

 bloque 2: Ler e escribir  

. Os elementos constitutivos do sistema lingüístico, o seu funcionamento e relacións  

 bloque 3: Coñecemento da lingua  

. A dimensión social e cultural da lingua estranxeira  

 bloque 4: Aspectos socioculturais e conciencia intercultural  

 

 

BLOQUE 1. ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR  

 

Audición e comprensión de mensaxes orais breves relacionadas coas actividades da aula: 

instrucións, preguntas, comentarios, diálogos.  

- Anticipación do contido xeral do que se escoita, con apoio de elementos verbais e non 

verbais. 

- Obtención de información específica en textos orais sobre información persoal, descricións 

do físico, rutinas, viaxes, etc. 

- Uso de estratexias básicas de comprensión das mensaxes orais: uso do contexto verbal e 

non verbal e dos coñecementos previos sobre a situación. 

- Produción de textos orais curtos, con estrutura lóxica e con pronunciación adecuada. 

- Participación en conversacións breves e sinxelas dentro da aula, e en simulacións 

relacionadas cos saúdos e as presentacións, información persoal, rutinas, suxestións, 

comparación de imaxes, plans para as vacacións, etc. 

- Emprego de respostas adecuadas ás informacións requiridas polo profesor/a e polos 

compañeiros/as nas actividades da aula. 

- Desenvolvemento de estratexias para superar as interrupcións na comunicación, facendo 

uso de elementos verbais e non verbais para expresarse oralmente en actividades de parella 

e en grupo: demanda de repetición e aclaración entre outras. 

 

 

BLOQUE 2. LER E ESCRIBIR 

 

- Comprensión de instrucións básicas para a correcta resolución de actividades. 

- Comprensión xeral e identificación de informacións específicas en diferentes textos sinxelos, 

auténticos e adaptados, en soporte papel e dixital, sobre os actores de dobraxe, a historia do 

baloncesto, os robots con forma de animal, heroes da vida real, etc. 

- Iniciativa para ler con certa autonomía textos adecuados á idade, intereses e nivel de 

competencia tales como páxinas web, críticas de libros, folleto de viaxes, proxectos 

escolares, artigos de revista, etc. 

- Uso de estratexias básicas de comprensión lectora: identificación do tema dun texto con 

axuda de elementos textuais e non textuais, uso dos coñecementos previos, inferencia de 

significados polo contexto, por comparación de palabras ou frases similares nas linguas 

que coñecen. 

- Recoñecemento dalgunhas das características e convencións da linguaxe escrita e a súa 

diferenciación da linguaxe oral. 

- Desenvolvemento da expresión escrita de forma guiada, por exemplo, ordenando os 

elementos dunha frase, engadindo as maiúsculas e os signos de puntuación, utilizando 

conxuncións e conectores de secuencia en parágrafos sinxelos, e corrixindo erros. 

Composición de textos curtos (a descrición dunha persoa e dun cuarto, un correo electrónico 
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para presentarse, un informe sobre un animal, unha biografía, etc.) con elementos básicos de 

- cohesión, con diversas intencións comunicativas, a partir de modelos e utilizando as 

estratexias máis elementais no proceso de composición escrita (planificación, textualización 

e revisión). 

- Uso da orde correcta das palabras na oración, os signos de puntuación, as preposicións de 

lugar, o uso das maiúsculas, as conxuncións e os conectores de secuencia, etc., e 

recoñecemento da súa importancia nas comunicacións escritas. 

- Interese por coidar a presentación dos textos escritos en soporte papel e dixital. 

 

 

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA 

 

Coñecementos lingüísticos: 

 

Elementos morfológicos 

 

-  Identificación de elementos morfolóxicos básicos e habituais no uso da lingua: 

substantivo, verbo, adxectivo, adverbio, preposición, etc. 

 

Léxico / Vocabulario 

 

- Relacionado cos temas tratados: números cardinais e ordinais, material escolar, 

cores, días, meses, a familia, o corpo, adxectivos descritivos e de personalidade, a 

casa e o mobiliario, actividades e rutinas, accidentes xeográficos, roupa, deportes, 

animais, comida, adxectivos de opinión, éxitos, traballos, lugares da cidade, 

actividades de fin de semana. 

-  Fórmulas e expresións correspondentes ás funcións e temas tratados no curso. 

  

Estrutura e funcións da lingua 

 

- Presentacións e saúdos; linguaxe da clase. Pronomes persoais; adxectivos 

posesivos; pronomes posesivos; this, that, these, those; preguntas con partícula 

interrogativa. As maiúsculas; a puntuación; a orde das palabras: suxeito e verbo. 

(Getting Started) 

- Descricións de persoas e aparencia. O verbo to be, o verbo have got. O xenitivo 

saxón.  

- Descricións da casa e dos cuartos. There is / There are; os determinantes a, an, 

some, any, the; How much / How many. As preposicións de tempo.  

- Actividades; facer preguntas. O Present Simple; os adverbios de frecuencia. As 

preposicións de tempo. 

- Descricións de fotos; fórmulas e expresións para adiviñar. O Present Continuous; 

contraste entre o Present Simple e o Present Continuous. Conxuncións: and, but e 

because.  

- Expresión de habilidades; obrigación e posibilidade. Os verbos modais can e must; 

os adverbios de modo. O imperativo. 

- Adiviñas; comparacións de animais e recompilación de información sobre os 

mesmos. Forma comparativa dos adxectivos; (not) as… as. A orde das palabras: 

adxectivos.  

- Descrición dunha comida; narración do pasado; descrición dun acontecemento. 

There was / There were; o verbo to be en pasado. Os adverbios de intensidade.  
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- Conversación sobre celebridades; actividades pasadas; intercambio de información 

biográfica. O Past Simple. Pronomes obxecto. 

- Expresión de plans futuros . O futuro con be going to; o Present Continuous con 

valor de futuro. Conectores de secuencia: first, then, next e finally. 

  

 

Fonética 

 

- Pronunciación de sons de especial dificultade: /ti:n/ /ti/ en “thirteen”e “thirty”.  

- Pronunciación das contraccións “There's”, “isn't” e “aren't”. 

- Pronunciación da terminación dos verbos na 3ª persoa singular do presente:  

/s/, /z/ e /iz/. 

- Pronunciación da terminación -ing dos verbos en Present Continuous e dos sons /b/ 

e /v/.  

- Pronunciación da negación dos verbos modais e as súas contraccións. (Unidade 5) 

- Pronunciación de sons de especial dificultade, como th en “that” /δ/, t en “tall” /t/, e d 

en “dog” /d/. 

- Pronunciación de sons de especial dificultade, como a ch en “cheese” /tʃ/. 

- Pronunciación da terminación -ed dos verbos regulares en pasado: /d/, /t/ e /id/.  

(Unidade 8). 

-  Pronunciación de sons de especial dificultade: / I/ ou / i:/ en “swim” e “ski”. 

 

- Reflexión sobre a aprendizaxe: 

o Aplicación de estratexias básicas para organizar, adquirir, recordar e utilizar 

léxico. 

o Uso progresivo de recursos para a aprendizaxe, como dicionarios, libros de 

consulta, bibliotecas ou tecnoloxías da información e da comunicación. 

o  Reflexión guiada sobre o uso e o significado das formas gramaticais 

adecuadas a distintas intencións comunicativas. 

o Iniciación en estratexias de autoavaliación e autocorrección das producións 

orais e escritas.  

o Aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe, a través de todas 

as actividades de autocorrección do libro (comprobacións mediante 

actividades de comprensión oral) e das seccións Check Your Progress de 

cada unidade do Workbook, e actitude positiva para superalo. 

o Organización do traballo persoal como estratexia para progresar na 

aprendizaxe.  

o Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no 

contexto da aula e fóra da mesma. 

o  Participación activa en tarefas e traballos de grupo.  

- Confianza e iniciativa para expresarse en público e por escrito. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E CONCIENCIA INTERCULTURAL 

 

 

- Recoñecemento e valoración da lingua estranxeira como instrumento de comunicación na aula, 

e con persoas doutras culturas. 

Cada lingua leva aparellados uns patróns de comportamento culturais e lingüísticos e nós incluímolos 

de forma implícita en cada situación de comunicación oral ou escrita. Deste xeito, os patróns que o 



 

27 

alumnado ha de producir seguirán os modelos que foron presentados. 

 

- Identificación de costumes e trazos da vida cotiá propios doutros países e culturas onde se fala 

a lingua estranxeira. 

Desenvolvemos nos alumnos/as a capacidade de recoñecer os costumes e trazos da vida cotiá 

presentados explícita ou implicitamente nos textos, tales como as rutinas escolares dos 

adolescentes, excursións co colexio, sitios preferidos para pasar as vacacións de verán, etc.  

 

- Uso de fórmulas de cortesía adecuadas nos intercambios sociais. 

A través dos contidos socioculturais, preténdese potenciar no alumnado a capacidade de usar 

rexistros, variedades, fórmulas e estilos adecuados en consonancia coas seguintes situacións de 

comunicación e funcións lingüísticas: preguntar na clase, saudar, presentarse, intercambiar 

información persoal, falar dos intereses, expresar gustos e preferencias, intercambiar información 

sobre accións habituais, expresar habilidade, obrigación e prohibición, falar de plans para o futuro, 

etc. 

 

- Coñecemento dalgúns trazos históricos e xeográficos doutros países, obtendo a información por 

diferentes medios, entre eles Internet e outras tecnoloxías da información e da comunicación. 

 Ao realizaren estas actividades, os alumnos/as involúcranse en situacións de comunicación 

significativas nas que teñen que reflexionar sobre estes aspectos. 

Neste punto tamén se pretende que os alumnos/as desenvolvan a capacidade de utilizar Internet, os 

Class Audio CD e o DVD Welcome to Britain como ferramentas de aprendizaxe en calquera contexto, 

dentro ou fóra da aula, para ampliar os seus coñecementos sobre os países de fala inglesa. 

 

- Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos con falantes ou aprendices da 

lingua estranxeira, utilizando soporte papel ou medios dixitais. 

Fomentamos este interese a través de actividades guiadas orais e escritas, co fin de lograr que os 

alumnos/as poidan alcanzar certa autonomía para comunicarse con outras persoas en inglés, tanto 

dentro coma fóra da aula. 

 

- Valoración do enriquecemento persoal que supón a relación con persoas pertencentes a outras 

culturas. 

Neste punto preténdese que desenvolvan a capacidade de mostrar aprecio polas visións culturais 

distintas á propia, así como mostrar respecto cara aos valores eomportamentos dos que se ten 

noticia a través da lectura e da audición. 

O contacto con adolescentes doutras culturas como a inglesa, os seus diferentes hábitos, os seus 

gustos e intereses en canto a música, deporte, preferencias para o lecer, sentimentos, etc., 

enriquece a visión que os nosos alumnos/as teñen do mundo que os rodea, e permítelles ampliar 

fronteiras comparando as súas propias experiencias coas da xuventude noutros países. 

 

3.7 TEMPORALIZACIÓN POR AVALIACIONES. UNIDADES 

 

1º AVALIACION STARTER UNIT, UNIT ONE, TWO AND THREE 

CONTIDOS 

Vocabulario 

Gramática                                                                    COMPETENCIAS 

 

• aprender / revisar vocabulario de membros da familia     CSL CSC 

• aprender / revisar os pronomes demostrativos 

• aprender / revisar os pronomes de suxeito e 
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os adxectivos posesivos 

• aprender / revisar días, meses e datas 

• aprender / revisar os posesivos 

• escribir frases sobre a familia                                CCL, SIE 

 

Vocabulario 

 

• aprender os nomes dos países, nacionalidades e linguas   CCL, CCEC 

• aprender onde están certos países no mundo 

• aprender onde falan diferentes linguas 

 

Gramática 

be: afirmativa, negativa e interrogativa                       CCL, CAA 

 

 

• aprender / revisar o verbo be nas formas afirmativa, negativa e interrogativa 

• aprender / revisar as formas curtas do verbo be en presente simple 

• aprender / revisar as respostas curtas 

Habilidades integradas 

Na clase 

• aprender / revisar linguaxe de clase                                    CCL, SIE 

 

Habilidades integradas- continuación 

Encontro e saúdo                                                                 CCL, SIE    

• practicar a linguaxe dos encontros e saúdos 

 

Vocabulario e Speaking 

Describir persoas 

• aprender adxectivos para describir a aparencia 

• describir a aparencia de personaxes de película              CCEC 

 

Reading 

Tipo de texto: Un artigo na web 

• ler un artigo dunha páxina web sobre películas 

• describir as diferenzas entre un actor e o seu personaxe  CCL, CSC, CCEC   

 

 Gramática                                                                             CCL, SIE   

have got 

• aprender e usar have got en afirmativo, negativo, preguntas e respostas curtas 

• usar have got para escribir sobre eles mesmos e falar sobre outras persoas 

Gramática 

have got 

• aprender e usar have got en afirmativo, negativo, preguntas e respostas curtas 

• usar have got para escribir sobre eles mesmos e falar sobre outras persoas 

corpo humano ou animal 

• escoitar información específica 

 

Coñecemento cultural                                             CCL, CCEC, SIE      

A industria do cinema 

•ler un cuestionario sobre unha revista de cinema 

• practicar a lectura para atopar información específica 
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• falar sobre a industriado cinema no seu país 

 

Gramática                                                                  

Partículas interrogativas                      CCL, SIE                           

• aprender e usar as palabras interrogativas 

• facer preguntas 

 

estrezas integradas 

No cinema 

• traballar as catro destrezas 

• ler información sobre as entradas de cinema 

• escoitar persoas falando de cinema 

• escribir un diálogo personalizado                             CCL, CSC, CCEC                       

• representar o diálogo 

                                                                     

Writing 

Descrición 

• ler a descrición de dous personaxes de cinema 

• usar 's para is ou has ou para indicar posesión 

• facer unha descrición dun personaxe de cinema           CCL, CCEC, SIE                                        

 

Vocabulario e Speaking 

Materias escolares 

• aprender / revisar as materias escolares 

• revisar os días 

• aprender / revisar momentos do día                                CCL, SIE   

• deseñar un día perfecto de colexio                               

    

Reading 

Tipo de texto: Un artigo de revista 

• ler un artigo nunha revista sobre unha escola de artes e tecnoloxía 

• comparar a súa escola coa do artigo     CCL, SIECCL, SIE                                                  

Gramática  

                                                             

Presente simple: afirmativa e negativa     CCL, SIE 

• aprender as formas afirmativa e negativa do presente simple 

• usar o presente simple para escribir sobre persoas en terceira persoa de singular 

• usar o presente simple para falar deles mesmos 

 

Vocabulario e Listening 

Actividades diarias 

• aprender vocabulario de actividades diarias 

• escoitar para obter información específica 

• escribir sobre un díaCoñecemento cultural  CCL, CSC, SIE 

 

Internados no Reino Unido                                   CCL, CMCT, CSC, CCEC                                  

• ler un texto sobre un colexio privado en Inglaterra 

• practicar a lectura para atopar información específica 

• comparar o seu colexio co do texto  

 

Gramática 

Presente simple:                                      CCL, CAA               

Preguntas e respostas curtas 

• aprender como facer preguntas en presente 
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simple 

• aprender como dar respostas curtas a preguntas en presente simple 

• escoitar para obter información específica 

 

Destrezas integradas 

Actividades extraescolares 

• traballar as catro destrezas 

• ler pósteres sobre actividades extraescolares 

nun taboleiro de anuncios 

• escoitar alguénalando dun día de colexio 

• escribir un diálogo personalizado 

• representar o diálogo 

 

Destrezas integradas - continuación 

Solicitar información             CCL, CSC                        

Writing 

Un cuestionario 

                                                CCL, SIE  

• ler un cuestionario 

• entender e utilizar puntuación básica 

• responder un cuestionarioVocabulario e Speaking 

Deportes e actividades 

 

• aprender vocabulario de deportes 

• aprender qué deportes van con play, do e go 

• Preguntar e responder cuestións sobre deportes e actividadesReading 

Tipo de texto: Unha revista       CCL, CSC, SIE 

 

• ler un artigo nunha revista sobre actividades deportivas 

• dicir qué actividades deportivas ven máisnteresantes e por que 

• utilizar adxectivos para describir actividades deportivas 

Gramática 

Adverbios de frecuencia                 CCL, SIE 

 

love, hate, (don ' t) like, 

don ' t mind + -ing 

 

• aprender e usar adV erbios de frecuencia 

• preguntar e responder usando How often...? 

• utilizar os verbos love, hate, (don ' t) like e 

don ' t mind máis xerundio (+ -ing) para describir actividadesVocabulario e Listening 

Verbos de acción 

 

 

• aprender algúns verbos de acción      CCL, CSC, CCEC  

• escoitar para obter información específica 

• preguntar e responder cuestións con canCoñecemento cultural  CCL, CCEC, SIE 

Deportes de inverno 

 

• ler un texto sobre os deportes de inverno en Canadá. 

• practicar a lectura para obter información específica 

• falar de deportes de inverno no seu paí 

Gramática                                             CCL, SIE      

Formas interrogativas: orde das palabras 
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• aprender como construír preguntas no presente simple con be, have got e outros verbos 

• practicar a orde das palabras en diferentes construcións interrogativas 

• preguntar e responder cuestións sobre 

eles mesmosDestrezas integradas       CCL, CSC, SIE 

 

No centro deportivo 

 

• traballar as catro destrezas 

• ler unha enquisa 

• escoitar unha conversación telefónica 

• escribir un diálogo personalizado 

• representar o diálogo 

 continuación                                 

Preguntar sobre rutinas                              CCL, CSC, CAA, SIE   

 

 

    

 

2º AVALIACIÓN   UNIDADES 4,5,6 

OBJECTIVOS 

 

Vocabulario e Speaking                       CCL, SIE        

Roupa e zapatos                                       CCL, CSC, SIE 

CCL, CSC, SIE 

• aprender vocabulario relativo a roupa       CCL, CSC, CCEC, SIE 

• describir o que leva posto unha persoa 

• aprender / revisar as cores                                                                                                  

 

Reading 

Tipo de texto: Un artigo dunha páxina web     CCL, CAA  

 

• ler un artigo dunha páxina web sobre roupa  CCEC 

• dicir a roupa que se prefire e por que CCEC, SIE  CD, CCEC, SIE 

 

Gramática                            CCL, SIE CD CAA 

Presente continuo 

 

• aprender e usar o presente continuo en afirmativa e negativa 

 

• preguntar cuestións en presente continuo 

e dar respostas curtas 

Vocabulario e Listening                CCL, CSC, CCECCAA 

Adxectivos de carácter 

 

• aprender algúns adxectivos para expresar carácter 

• escoitar para obter información específica 

Coñecemento cultural                                        CCL, CSC, CCEC, SIE 

Traxes tradicionais 

 

• ler un texto sobre traxes tradicionais de Gales, Escocia e Inglaterra 

• practicar a lectura para atopar información específica 

• Describir traxes tradicionais do seu propio país. 
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Gramática                                            CCL, CD                 

 

Presente continuo e presente simple 

 

• aprender e practicar a diferenza entre o presente continuo e o presente simple 

• aprender e practicar expresións comúns de tempo usadas  CCL, CD 

co presente continuo e o presente simple 

 

Destrezas integradas                 CCL, CCEC, CMCT, CSC                                

Compras online 

 

• traballar as catro destrezas 

• ler unha páxina web 

• escoitar unha conversación telefónica 

• escribir un diálogo personalizado 

• representar o diálogo 

Destrezas integradas – continuación CCL, CAA           

Probarse roupa 

 

Destrezas integradas - continuación 

Probarse roupa 

Writing 

                                                           CCL, CSC  

Describir fotos 

 

• aprender como utilizar os adxectivos correctamenteCCL, CAA 

• escribir tres descricións curtas 

Vocabulario e Speaking 

Lugares onde ir                                    CCL, CSC, SIE 

 

• aprender vocabulario de lugares 

• aprender vocabulario de actividades 

• escribir frases sobre a periodicidade das súas actividades  CCL, CSC, SIE 

 

Reading 

Tipo de texto: Unha mensaxe online           CCL, CAA                      

 

• ler unha mensaxe online 

• dicir as actividades que fan 

Gramática                                                    CCL, CAA 

There is / There are 

+ a / an, some e any 

 

Nomes contables e incontables                  CCL, CD 

 

• aprender e usar there is / there are en forma afirmativa e negativa 

• usar a / an, some e any con nomes contables e incontables 

 

Vocabulario e Listening         CCL, CMCT, CSC 

Alimentos e bebidas 

 

• aprender vocabulario relativo a diferentes tipos de alimentos 

• escoitar para obter información específica 
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Coñecemento cultural              CCL, CSC, CMCT   

Alimentos tradicionais                  CCL, CMCT, CCEC 

 

• ler algunhas preguntas frecuentes sobre comida tradicional australiana 

• practicar a lectura para obter información específica 

• falar sobre os alimentos tradicionais do seu país 

Gramática 

Is there...? Are there...?                    CCL, SIE   

How much...? How many...? 

 

• preguntar e responder cuestións con Is there...? e Are there...? 

• facer preguntas utilizando How much...? 

e How many...?                               CCL, CSC, CAA 

Destrezas integradas 

Nunha cafetería                               CCL, CMCT, CSC 

 

• traballar as catro destrezas 

• ler un menú 

• escoitar unha conversación nunha cafetaría 

• escribir un diálogo personalizado 

• representar o diálogo                 CCL, CMCT, CSC     

Destrezas integradas - continuación 

Pedir comida                                          CCL, CMCT, CSC  

Writing 

Unha receita                                       CCL, CAA        

 

• aprender algúns verbos clave relacionados coa cociña 

• escribir unha receita curta 

 

Vocabulario e Speaking 

Na casa 

 

• aprender vocabulario sobre cuartos      CCL, CSC, SIE    

• aprender vocabulario sobre mobles 

• Preguntar e responder cuestións sobre onde fan actividades  CCL, CCEC, SIE 

 

Reading 

Tipo de texto: Un artigo online                    CCL, CCEC, CSC, CAA 

 

• ler un artigo online 

• dar a súa opinión sobre a casa do artigo 

 

Gramática 

Adxectivos comparativos                   CCL, CD, CAA        

Preposicións de lugar 

                                                                CCL, CSC, CAA 

• aprender e usar as diferentes formas dos adxectivos comparativos 

• aprender e utilizar preposicións de lugar 

Vocabulario e Listening 

Aloxamentos de vacacións              CCL, CSC, SIE     

• aprender vocabulario sobre aloxamentos de vacacións 

• escoitar para obter información específica 

Coñecemento cultural             CCL, CCEC, SIE          

Diferentes estilos de vida 
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• ler un sitio web sobre viaxeiros en Irlanda 

• practicar a lectura para captar a idea e obter información específica 

• falar sobre os viaxeiros do seu país        CCL, CSC, CCEC     

 

Gramática             CCL, CSC                           

can e must 

 

• aprender e usar can para posibilidade e permiso/ falta de permiso 

 

• aprender e usar must para obriga e prohibición 

• usar must e mustn ' t para escribir sobre a súa clase de inglés   CCL, CCEC, CSC, CAA 

Destrezas integradas 

Pola cidade                               CCL, CCEC                        

 

• traballar as catro destrezas 

• ler un mapa 

• escoitar persoas preguntado por e dando indicacións 

• escribir un diálogo personalizado 

• representar o diálogo                              CCL, CMCT, SIE        

Destrezas integradas - continuación 

Preguntar e dar direccións 

Writing 

Un ensaio de opinión                     CCL, CSC, CCEC              

 

• aprender como usar because para dar razóns 

• escribir un ensaio de opinión curto 

 

 

3ª AVALIACIÓN   UNIDADES 7,8,9 

 

 

Vocabulario e Speaking                CCL, CSC,SIE CD, CSC CAA 

Xogos de ordenador 

 

• aprender vocabulario asociado aos xogos de ordenador 

• aprender unha serie de adxectivos 

• comparar eleccións 

 

Reading 

Tipo de texto: Unha guía dunha exhibición CCL, CD, CCEC, CSC CCEC, CSC 

 

• ler unha guía dunha exhibición 

• dicir qué xogos de ordenador eran populares cando eran máis novos e cáles o son agora 

 

Gramática 

was / were                  CCL, CAA CCL, CAA 

there was / there were 

 

• aprender e utilizar a forma de pasado simple de be 

 

• aprender e usar there was/there were 

Vocabulario e Listening CCL, CSC, SIE CCEC 

Programas de TV 
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• aprender algunhas palabras sobre diferentes tipos de programas de TV 

• escoitar para obter información específica 

 

Coñecemento cultural CCL, CCEC, CAA CSC, SIE 

Programas de debuxos animados 

 

• ler un artigo sobre os debuxos animados 

• ler para obter información específica 

• falar sobre películas animadas ou debuxos animados e outros programas de TV americanos 

 

Gramática CCL, CAA CD CCL, CSC, CCEC, CD, SIE CMCT, CD, CCEC 

Pasado simple afirmativo: 

verbos regulares 

• aprender e usar o pasado simple afirmativo 

de verbos regulares 

• utilizar expresións de pasado 

 

Destrezas integradas 

Xogando 

• traballar as catro destrezas 

• ler preguntas frecuentes sobre xogos de ordenador 

• escoitar unha persoa falando sobre as regras dun xogo 

• escribir un diálogo personalizado 

• representar o diálogo 

 

Destrezas integradas - continuación CCL, CD, CCEC, CSC CCL, CSC, CCEC CCL, CAA 

Explicar as regras dun xogo 

 

Writing 

Unha recensión 

 

• aprender como usar also para engadir información 

• escribir unha recensión dun programa de TV 

Vocabulario e Speaking CCL, CCEC, SIE CAA 

Instrumentos e músicos 

 

• aprender vocabulario sobre instrumentos e músicos 

• aprender vocabulario sobre diferentes tipos de música 

• falar sobre os seus gustos musicais 

Reading CCL, CCEC, CCEC, CSC 

Tipo de texto: Un artigo característico 

 

• ler un texto curto 

• falar das súas experiencias musicais 

 

Gramática CCL, CD, CCEC, CAA CCL, CCEC, CSC, SIE,  

Pasado simple: afirmativo e negativo 

 

• aprender e usar o pasado simple de verbos regulares e irregulares 

• Escribir frases utilizando ago 

 

Adxectivos de opinión CCL, CCEC, CSC CD, 
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• aprender algúns adxectivos de opinión 

• escoitar para obter información específica 

Coñecemento cultural 

Música e danza tradicionais 

 

• ler un correo electrónico de Escocia 

• practicar a lectura para captar a idea e obter información específica 

• falar sobre tipos de música tradicional, 

instrumentos e danzas 

Gramática CCL, CD, CCEC, CAA CCEC, CSC 

Pasado simple: preguntas e respostas curtas 

 

• aprender e usar o pasado simple de verbos regulares en preguntas 

• preguntar e responder preguntas con wh- 

Destrezas integradas 

Nun festival musical 

 

• traballar as catro destrezas 

• ler unha páxina web sobre un festival musical 

• escoitar algúns anuncios 

• escribir un diálogo personalizado 

• representar o diálogo 

 

Destrezas integradas - continuación CCL, CCEC, CSC CAA 

Falar de eventos pasados 

Writing 

Un perfil persoal 

 

• aprender como utilizar expresións temporais por escrito 

• escribir un perfil persoal dun cantante ou músico famoso 

 

Vocabulario e Speaking CCL, CCEC, CSC 

Celebración 

 

• aprender vocabulario de actividades en días especiais 

• revisar números ordinais para as datas 

• falar de celebración 

 

Reading 

Tipo de texto: Un blog 

 

• ler un blog 

• falar de celebración de aniversario 

 

Gramática CCL, CD, CAA CCL, CSC, SIE 

be going to 

Pronomes obxecto 

 

• aprender e usar a forma be going to de futuro en afirmativa, negativa e en preguntas e resposta 

curtas 

• revisar pronomes suxeito e obxecto 

 

Vocabulario e Listening CCL, CSC, CCEC CCL, CSC, CCEC, SIE 

Adverbios 
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• aprender algúns adverbios 

• escoitar para obter información específica 

Coñecemento cultural 

Celebración nacionais 

 

• ler sobre as celebración nacionais nos catro países do Reino Unido 

• practicar e ler para obter información específica 

• falar sobre as súas celebración especiais e as nacionais 

Gramática CCL, CAA CCEC, CAA 

Presente continuo para plans futuros 

 

• aprender e usar o presente continuo para plans futuros 

• ler un texto curto sobre Shakespeare 

 

Destrezas integradas CCL, CCEC, CSC 

Un día de excursión 

 

• traballar as catro destrezas 

• ler un póster sobre un festival 

• escoitar persoas falando sobre unha excursión 

 

• escribir un diálogo personalizado 

• representar o diálogo 

Destrezas integradas - continuación CCL, CSC, CCEC 

Facer xestións 

Writing 

Un convite 

 

• aprender como utilizar preposicións de tempo e lugar ao escribir 

• escribir un convite 

 

 

3.8 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 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, cando) que dan 

lugar a inferencias do significado baseadas no contex 

 

B1.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de comprensión do sentido xeral, a 

información esen-cial, os puntos e ideas principais ou os detalles rele  

vantes 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, cando) que dan lugar a inferencias do significado baseadas no contexto.  

 

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 estándar formal, e que versen sobre asuntos cotiáns en 

situacións habituais escolares e da fami-lia ou do propio campo de interese, sempre que as 

condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o dito.  
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B1.4 Comprender os puntos esenciais e os detalle máis relevantes en conversas sinxelas, reais 

ou simu-ladas, que se refiran a necesidades prácticas ou mate-riais, gustos ou sensacións físicas 

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

solicitar que se repita ou reformule o dito.  

 

B1.5 Recoñecer as fórmulas máis habituais de contac-to social e as normas de cortesía máis 

sinxelas e comúns para a súa idade, e aquelas utilizadas máis ha-bituais para iniciar e terminar o 

discurso.  

 

B1.6 Comprender o sentido xeral e a información esencial predicible de textos audiovisuais 

sinxelos, articulados pausadamente e con claridade, e con apo-io de imaxes moi redundantes.  

 

 

3.9. Estándares de aprendizaxe  

 

PLEB1.1 Comprende frases e expresións habituais relacionadas con necesidades inmediatas e 

temas con que se estea moi familiarizado sempre que se fale de xeito pausado e ben articulado  

 

PLEB1.2. Capta os puntos principais e detalles rele-vantes de instrucións, preguntas, 

explicacións, diálo-gos e outras mensaxes orais sinxelas articuladas con claridade e 

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

 

 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 (p. e., 

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

poida escoitalas máis dunha vez.  

 

 PLEB1.4. Identifica o sentido xeral e os puntos princi-pais dunha conversación informal entre 

dous interlocutores que ten lugar na súa presenza, ou procedente dunha gravación pedagóxica 

cando o tema lle resulta coñecido e o discurso está articulado con claridade, a velocidade baixa.  

 

 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 

si o interlocutor está disposto a repetir ou reformular o dito.  

 

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 axudan á comprensión e se pode 

escoitar máis dunha vez  

 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción  

 

 B2.1 Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se cometan erros de 

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

 

B2.2 Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados, utilizando fórmulas ou 

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

actuación do interlocutor.  

 

 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 



 

39 

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

comunicación.  

 

B2.4 Producir textos breves e comprensibles, en conversacións cara a cara, nun rexistro neutro 

ou in-formal, 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 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.  

 

B2.5 Empregar para comunicarse mecanismos sinxe-los o bastante axustados ao contexto e á 

intención comunicativa (repetición léxica, elipse, deixe persoal, espacial e temporal, xustaposición, e 

conectores e marcadores conversacionais básicos máis frecuentes  

 

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 buscar expresións, articular palabras menos fre-cuentes.  

 

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

colaborando cos demais na interacción, verificando a comprensión propia e dos demais mediante 

estratexias de compensación lingüísticas e non verbais, e cooperando activamente na realización 

das tarefas de comunicación.  

 

 

 

3.10Estándares de aprendizaxe  

 

 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 à outras linguas para pedir axuda ou aclaracións.  

 

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 dos e das oíntes sobre o contido das súas presentacións 

. 

PLEB2. 3 Desenvólvese sen dificultade evidente en xestións e transaccións cotiás básicas, e ofrece 

e obtén información básica en situacións habituais e concretas propias das viaxes, aloxamento, 

transporte, compras e lecer, seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e tratamento  

 

PLEB2. 4 Establece contacto social en función da situación de comunicación, real ou simulada, e 

reformula ou rectifica se non é comprendido, e pide aclaración se non entende algo.  

 

PLEB2. 5 Participa en conversacións informais cara a cara, cunha pronuncia comprensible 

empregando as convencións propias do proceso comunicativo. Nelas 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.  

 

PLEB2. 6 Colabora cos demais na interacción, verificando a comprensión propia e dos demais 

mediante estratexias de compensación lingüísticas e non verbais, e cooperando activamente na 
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realización das tarefas de comunicación, e manifesta interese e respecto polas achegas do seus 

compañeiros/as  

 

 

 

 Bloque 3: Comprensión de textos escritos   

.  

  B3.1 Utilizar as estratexias máis adecuadas (identifica-ción 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…) para a comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e ideas 

principais ou os detalles relevantes do texto.  

 

B3.2 Comprender instrucións básicas e avisos, obrigas e prohibicións (por ex. indicacións para 

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

etc.). 

  

 B3.3 Identificar e interpretar palabras e enunciados clave sinxelos e contextualizados, en 

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

textuais e non textuais, sobre temas variados e outros relacionados con outras materias do currículo. 

  

 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.  

 

B3.5 Identificar información persoal básica (descrición física, data e lugar de nacemento, idade e 

sexo, esta-do civil, orixe e nacionalidade, profesión, gustos, etc.) e no ámbito público, presentada ou 

solicitada en car-tas, formularios, fichas, cuestionarios, anuncios, etc.  

 

 B3.6 Ler con certa autonomía textos adaptados de certa lonxitude axeitados á idade, intereses e 

nivel escolar  

 

 

Estándares de aprendizaxe  

 

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 ex. nun centro 

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

 

 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 académicas, ou do seu 

interese (por ex.sobre un tema curricular, un programa informático, unha cidade, un deporte ou o 

medio ambiente), sempre que poida reler as seccións d  

 

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

propias da súa idade ou Internet formulados de xeito simple e claro, e relacionados con asuntos 

do seu interese, nos ámbi-tos persoal e académico  

 

 PLEB3.4 Atopa a información que necesita para a realización dunha tarefa en narracións 

breves moi sinxelas en lingua estándar, e en guías de ocio, dicionarios, catálogos, etc.  
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 PLEB3.5 Entende información básica (lugar, prezo, horarios, datos ou preguntas relativas á 

información persoal…) de correspondencia formal na que se lle informa sobre asuntos do seu 

interese  

 

PLEB3.6 Comprende con fluidez textos adaptados (por ex. en lecturas para a mocidade) de 

historias de ficción.  

 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción  

 

B4.1 Aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos breves e de estrutura simple, 

por ex. copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais propios de cada tipo de texto, 

identificando as ideas pertinentes e necesarias, poñendo una idea principal en cada parágrafo…  

B4. 2 Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves, sinxelos e de estrutura clara 

sobre te-mas cotiás ou de interese persoal, nun rexistro están-dar ou informal, utilizando 

adecuadamente os recursos máis básicos de cohesión, e de coherencia, e as con-vencións 

ortográficas básicas, e os signos de puntua-ción máis comúns, cun control razoable de expresións e 

estruturas básicas e sinxelas, e un léxico de uso frecuente para a súa idade e nivel escolar. Tomar 

no-tas e escribir mensaxes moi breves e sinxelas a partir dunha información moi sinxela e 

predicible.  

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

B4.4 Escribir mensaxes sinxelas con información, instrucións e indicacións moi básicas relacionadas 

con actividades cotiás e de inmediata necesidade.  

 

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 sim-ples illadas e enlazadas con conectores elementais.  

B4.6 Presentar os textos escritos de xeito coidado (con atención ás marxes, riscados, liñas 

dereitas, letra cla-ra, letras maiúsculas e minúsculas cando corresponda, etc) en soporte 

papel e dixital.  

 

 

 

Estándares de aprendizaxe  

 

PLEB4.1 Escribe notas e mensaxes (p.e., posts e chats en redes sociais), en situacións reais 

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

relacionadas con acti-vidades e situacións da vida cotiá e do seu interese  

 

PLEB4.2 Elabora textos moi breves nos que expón, por ex. 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  

  

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

intereses ou afeccións (p. e. para subscribirse a unha publi-cación dixital).  

 

 PLEB4.4 Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en soporte papel 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 y comprensibles 

para a súa idade, respectando as con-vencións e normas de cortesía e da etiqueta se utiliza as redes 

sociais  
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PLEB4.5. Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén contacto social real ou 

simulado (por ex. con amigos noutros países), se intercambia información básica sobre si mesmo, e 

a súa vila, por ex., se describen en termos moi sinxelos sucesos im-portantes e experiencias 

persoais; se dan instrucións sinxelas, se fan e aceptan ofrecementos e suxestións (por ex. 

cancélase, confírmase ou modifícase unha invitación ou uns plans), e se expresan opinións de xeito 

sinxelo  

 

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

utilizando correcta-mente as convencións ortográficas e os signos de puntuación  

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural  

 

Criterios de avaliación  

 

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.  

 

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), condicións de vida, relacións interpersoais (entre homes e mulleres, no traballo, no centro 

educativo), comportamento (xestos, expresións faciais, uso da voz, contacto visual), e convencións 

sociais (costumes, tradicións).  

 

B5.3 Interaccionar 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.  

 

B5.4 Na propia lingua, identificar diferenzas e seme-llanzas nos aspectos culturais máis 

visibles dos países onde se fala a lingua estranxeira e da propia cultura, a coas diversas culturas, 

se é o caso, do resto do alumnado amosando curiosidade e respecto perante as diferenzas.  

 

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.  

 

B5.6 Utilizar os coñecementos e experiencias lingüísti-cas 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 aporta  

 

 

Estándares de aprendizaxe  

 

PLB5.1 Identifica sons e grafías de fonemas básicos, e produce comprensiblemente trazos 

fonéticos que distinguen fonemas (nasalización, sonorización...). e patróns moi básicos de ritmo, 

entoación e acentuación de palabras e frases  

 

PLB5.2 Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas intervencións nas actividades de aula, 

e na par-ticipación en simulacións sobre temas cotiás e de interese persoal, con diversos fins 

comunicativos, establecendo contacto social en función da situación de comunicación, reformulando 

e rectificando se non é comprendido, e pedindo aclaración se non entende algo.  

 

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...).  
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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  

 

PLB5.5 Nas actividades de aula reflexiona sobre a utilización para a comprensión e elaboración de 

textos do coñecemento adquirido noutras linguas sobre ele-mentos morfosintácticos e discursivos 

básicos e habi-tuais no uso da lingua .  

 

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).  

 

 

 

3.9 GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA APROBAR A MATERIA. ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE  MÍNIMOS 

 

1. Comprende frases e expresións habituais 

2. Capta os puntos principais de mensajes orais 

3. Identifica o sentido xeral dunha conversaciòn informal 

4. Identifica os puntos esenciais nunha gravación 

5. Amosa unha actitude positiva cara aa asignatura e cara os seus compañeiros 

6. Participa en conversacións mínimas con pronuncia  comprensible 

7. Colabora cos demáis en tarefas de comunicación oral e escrita 

8. Elabora textos muy breves y responde a preguntas básicas 

9. Utiliza convencións básicas na lingua extranxeira como instruccións, saúdos etc. 

10. Utiliza un vocabulario básico para comunicarse 

11. Recoñece as diferencias culturales dos países de fala inglesa e outras linguas 

12. Participa en proxectos co resto da clase 

13. Amosa interés na aprendizaxe dos contidos mínmos linguísticos e esfórzase por aprobar os 

exames e demás tarefas avaliables 

 

 

 

3.10. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

 Expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as Tecnoloxías da In-formación e a 

Comunicación, o emprendemento e a educación cívica ,desenvolvemento da igualdade efectiva entre 

homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade e os 

valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social.  

Do mesmo xeito promoverase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en 

todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, 

a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos 

humanos, o respecto aos homes e mulle-res por igual, ás persoas con discapacidade e o 

rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e 

consideración ás vítimas do terrorismo e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de 

violencia. prevención da violen-cia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da 

violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do 

Holocausto xudeu como feito histórico.  

Evitaranse os comportamentos e contidos sexistas e estereotipos que supoñan discriminación por 
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razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade 

homosexual, bisexual, transexual, transxéneroe intersexualde senvolvemento sustentable e o medio 

ambiente, os riscos de explotación e abuso sexual, o abuso e malos tratos ás persoas con 

discapacidade, as situacións de risco derivadas da inadecuada utilización das Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación, así como a protecciónante emerxencias e catástrofes. elementos 

curri-culares e promoverán accións para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes 

de tráfico, coa finalidade de que o alumnado coñeza os seus dereitos e deberes como usuario das 

vías, en calidade de peón, viaxeiro e condutor de bi-cicletas ou vehículos a motor, respecte as 

normas e sinais, e se favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a 

empatía con ac-tuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas. 

 

 

 

7. -PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

O profesor ten moitos e diferentes procedementos de avaliación. Distinguirá entre o traballo feito na 

casa e o desenrolado na clase. Na clase terá en conta o interés do alumno pola asignatura facendo 

exames, controles e exercicios de comprensión oral e escrita. A participación activa na clase debe 

estar reflectida na nota final. Temos que ter en conta, tamén a aqueles alumnos que son tímidos e 

lles custa falar, preguntar e relacionarse co profesor e os compañeiros. Nestos casos intentaremos a 

integración pouco a pouco e nunca debemos suspender o alumno por este comportamento, 

intentaremos que aprenda a participar na clase. As notas do día a día formarán parte importante da 

nota final, ainda que os exames terán sempre un porcentaxe maior a hora de avaliar. O proceso será 

integrador de tódalas tarefas. 

  

 

Nesta nova etapa, a avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado é continua e a decisión 

do profesor/a de promover ao alumno/a será adoptada atendendo á consecución das competencias 

básicas e aos obxectivos da etapa  

 

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado de Educación Secunda-ria Obrigatoria será 

continua, formativa e integradora.  

No proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou alumna non sexa o adecuado, 

estableceranse medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera momento 

do curso, tan pronto como se detecten as dificultades e estarán dirixidas a garantir a adquisición das 

competencias imprescindibles para continuar o proceso educativo  

A avaliación das aprendizaxes dos alumnos e alumnas terá un carácter formativo e será un 

instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe.  

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado deberá ser integradora, e  débese ter en conta 

a consecución dos obxectivos establecidos para a etapa e do desenvolvemento das competencias 

correspondente. O carácter integrador da avaliación non impedirá que o profesorado realice de 

maneira diferenciada a avaliación tendo en conta os criterios de avaliación e os estándares de 

aprendizaxe avaliables.  

 Os profesores avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a 

súa propia práctica docente. 

 

Estableceranse as medidas máis adecuadas para que as condicións de realización das avaliacións, 

incluída a avaliación final de etapa, adáptense ás necesi-dades do alumnado con necesidades 

educativas especiais. Estas adaptacións en ningún caso se terán en conta para minorar as as 

cualificacións obtidas. cualificacións obtidas. O profesorado garantirá o dereito dos alumnos a una 

avaliación obxectiva e a que a súa dedicación, esforzo e rendemento sexan valorados e 

recoñecidos con obxectividade, para o que establecerán os oportunos procedementos. A avaliación 

da aprendizaxe do alumnado será continua e diferenciada . Coa finalidade de facilitar aos alumnos e 

alumnas a recuperación das materias con avaliación negativa, os profesores elaborarán probas 



 

45 

extraordinarias e programas individualizados nas condicións que se determinen..Será 

imprescindible. a observación sistemática do traballo dos alumnos, as probas orais e escritas, os 

protocolos de rexistro, ou os traballos de clase. O profesorado debe utilizar procedementos de 

avaliación variados como parte integral do proceso de ensino-aprendizaxe.  

 

 Os procedementos que permiten a participación do alumnado na avaliación dos seus 

logros,consistirán a autoavaliación, a avaliación entre iguais ou a coavaliación.  

Valorarase o traballo en clase e o feito na casa e a avaliación será un conxunto de tódalas 

probas, exames e o esforzo amosado en todas elas. 

 

Instrumentos de avaliación:  medios ou recursos para a obtención de datos que ofrezan validez e 

fiabilidade na identificación das aprendizaxes adquiridas.  

 Existe unha estreita relación entre os procedementos e os instrumentos de avaliación, no sentido 

que estes últimos son os documentos ou rexistros a través dos que se concretan os procedementos 

de avaliación. Así: 

Para a observación sistemática pódense utilizar instrumentos de avaliación, tales como: escalas 

de observación, listas de control,  diarios de clase,  tests de auto evaluación e de grupo ... 

Para a valoración das probas orais e escritas pódense empregar: preguntas obxectivas de 

resposta breve ou de ópción múltiple, preguntas abertas, exposición oral dun tema, 

resolución de exercicios ou problemas,... 

Para a avaliación dos traballos de clase pódense utilizar: caderno de clase, debates, 

presentacións, traballos do alumnado, gravacións en vídeo ou audio, ... 

 

Para poder avaliar as competencias é necesario elixir, sempre que sexa posible, estratexias e 

instrumentos para avaliar ao alumnado de acordo cos seus desempeños na resolución de problemas 

que simulen contextos reais, mobilizando os seus coñecementos, destrezas, valores e actitudes. 

O workbook será un instrumento imprescindible para avaliar día a día o que o alumno vai 

aprendendo. Vixilarase que os alumnos non copien uns dos outros ainda que poden axudarse entre 

eles cando o necesiten, sempre con unha intención de traballo en equipo. A participación en 

diálogos na clase favorecerá a perda do medo ao ridículo e consegue a auto estima e valoración 

dun mesmo. Favorecerase especialmente as tarefas orais en parexa ou en grupo. Os exames 

serán orais e por escrito e terán a mesma relevancia. Hai que promover o exercicio oral, xa que 

os alumnos adolecen sempre de non ser capaces de usar a lingua extranxeira do mesmo xeito  ou 

similar ca lingua materna. Intentaremos que pouco a pouco os alumnos se poidan comunicar dun 

xeito real non somentes con frases e textos escritos como vimos facendo dende hai moitos anos. 

 

 

 8. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN    

 

A cualificación da nota en cada evaluación estará formada por os seguintes porcentaxes en exames 

e tarefas: 

- Exames orais e escritos : 70% da nota 

- Libro de traballo, tests e participación na clase15% 

-  Atitude ante a asignatura, os compañeiros e o profesor, así como o esforzo amosado no día a día . 

15% 

Haberá ous ou tres exames por avaliación de tres unidades en cada un deles. Se os alumnos 

teñen baixo nivel ou necesitan máis tempo para aprender os novos contidos, os exames 

poden ser de dúas unidades, sempre que na seguinte sexan obrigatorios. Se os alumnos, 

tivesen un nivel alto, poderíase avanzar e añadir mais unidades, pero o normal serán tres 

leccións por avaliación. Os exames terán unha significación importante na nota final, pero os 

controis, libro de traballo e probas feitas na clase axudarán a subir a nota e tamén, no caso 

contrario, no contar nada e incluso baixala se o alumno non amosa interés e non traballa o 

suficiente. Se a actitude e de pasividade e de elemento disruptivo para os outros 

compañeiros, o profesor poderá baixar o porcentaxe, se o considera oportuno. Se o alumno, 
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ao contrario, ten un comportamento de interés e boa actitude, o profesor poderá subir a nota, 

ainda que nos exames non supere una nota de catro. 

A nota final do curso será a da última avaliación, tendo en conta o progreso feito ao longo do 

ano. As avaliacións suspensas se recuperarán progresivamente ata chegar a Xuño. E dicir, 

non haberá exame de recuperación, se recupera se se aproba a seguinte avaliación. 

Cando o profesor o considere oportuno, pode facer un exame final de contidos mínimos para 

aqueles alumnos  que teñan unha nota de case un cinco ou catro alto. 

Os traballos serán valorados como probas sumativas.  

Proba extraordinaria: A proba de Setembro será unha proba de coñecementos básicos 

acadados no curso . As preguntas do exame serán elaboradas en conxunto por os profesores 

que impartiron docencia nese curso e non poderán incluir contidos que outros profesores non 

explicaran na clase. E importante que todos estemos coordinados para que non haxa 

diferenzas nos contidos destos exames. A nota en Setembro pode ser calquera nota dende 1 

ata 10. 

Avaliación inicial: O principio de curso os alumnos de primeiro curso realizarán unha proba de 

coñecementos básicos que teñen que reflectir nesa proba. Estará formada por preguntas de 

gramática e comprensión lectora. A cualificación simplemente axudará ao profesor a coñecer 

mellor o nivel dos alumnos e aplicar as medidas necesarias para o curso. 

Os estándares que se avaliarán serán os mínimos para mais tarde incrementalos según o 

establecido pola programación. 

No caso dos alumnos pendentes, haberá dous exames ao longo do curso e terán unha 

dificultade similar a do exame de setembro ou incluso menor. Preténdese que deste xeito os 

nenos e nenas non perdan a ilusión pola asignatura e sigan estudando con ánimo. 

 

9. Metodoloxía didáctica 

 

Nesta nova etapa intentaremos traballar en equipo o máximo possible , profesores e alumnado 

intercambiando experiencias e coñecementos e adaptándoos as circunstancias de cada quen. Cada 

professor é diferente e polo tanto actúa de forma diferente ós seus compañeiros. Non debemos 

rexeitar ningún comportamento senon actuar de forma coordinada de xeito que todos nos 

beneficiemos dos coñecementos dos demáis. 

10. Materiais e recursos didácticos 

 

Os materiais serán o libro de texto, o de traballo, o computador e internet. O libro dixital pode 

ser de axuda pero de forma vixiada por parte do profesor. Os alumnos despístanse moito e temos 

que volver ós métodos de sempre. Internet sempre facilita un número de actividades moi interesantes 

tanto para o profesor como para o alumnado. O importante é que o alumno se concentre no que fai 

na rede e aproveite o máximo as novas tecnoloxías. Ademáis utilizaranse outros libros e revistas 

en inglés, películas subtituladas etc. Na nosa asignatura dispomos de multitud de materiais 

motivadores ainda que o pouco tempo as veces non nos facilita o uso de todos eles. Os profesores 

elexirán aqueles materiales máis axeitados ós niveis dos seus alumnos. As veces non se poden 

utilizar os mesmos métodos en clases diferentes. En resumo diremos que os recursos estarán 

baseados en conseguir unha ensinanza de calidad eco fin de motivar o aprendizaje práctico da 

lingua extranxeira. 

 

A figura do asistente de linguas extranxeiras: Esta persoa será de vital axuda na nosa andaina. 

Participará das actividades do Instituto sempre que pensemos que lle facilitará a tarefa que nos lle 

encomendemos. Na ESO o seu traballo será principalmente oral. Os alumnos participarán en 

diálogos curtos ó principio de curso para máis adiante ser capaces de entablar conversacións algo 

máis longas. Poderán e deberán preparar en conxunto traballos referidos á cultura aglosaxona e 

galega. Deste xeito ambas partes  beneficiaránse do intercambio de linguas e aspectos da vida do 

noso país e do país do asistente. O profesor da materia regulará os materiais utilizados e ensinará ó 
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asistente como debe facer para que sexa entendido de xeito fácil e motivador. Ainda que as notas de 

avaliación serán dadas polo profesor, o asistente poderá tomar apuntes referidos a distintos aspectos 

orais e escritos. E importante que él poida dar unha valoración subxetiva de cada alumno. O traballo 

de tódolos profesores  incluido o asistente de linguas pode ser moi interesante para todos os que 

formamos parte da aprendizaxe da nosa materia. Ten que haber, por suposto, unha boa organización 

para que non se considere un pasatempo. 

Estes dous últimos anos, tivemos asistentes americanos da beca Fullbright e polo tanto os 

alumnos xa están tamén inmersos na cultura americana. Estamos seguros que deste xeito os 

nosos rapaces poden aprender os distintos rexistros da lingua inglesa . Temos que 

esforzarnos para que a lingua oral teña mais importancia no currículo da nosa asignatura . 

Deberíamos facer mais exames e probas orais, pero a falta material de tempo faino moi 

compricado. 

 

 

Libro de lectura obligatoria: “The Nutcracker”. Ed. Vicens Vives 

 

11. Medidas de atención á diversidad 

 

O ano pasamos decidimos que as clases de reforzo non tiñan os resultados que esperábamos dado 

que son moitos os alumnos que en primeiro de E.S.O. chegan con un moi baixo nivel de ingles. 

Pensamos que é mellor o DESDOBRAMENTO DO GRUPO. Deste xeito é moito máis uniforme o 

nivel. O profesor preparará , nembargantes, actividades e exercicios de reforzo para aqueles 

alumnos que teñan un nivel muy inferior e hará as correspondents adaptacións  cando sexa preciso. 

Atenderase tamén ós alumnos con grandes capacidades ofrecéndolles tarefas que impliquen unha 

maior creatividade . Procuraremos que o resto nunca se sinta afastado ou relegado. Estes alumnos 

de maior nivel deberían de cando en vez axudar ós seus compañeiros para fomentar o traballo en 

equipo e a tolerancia. 

Cando nos atopemos con alumnos con deficiencias básicas faremos as adaptacións 

correspondentes, intentando que se integren o máximo posible na aula. O profesor debe 

esforzarse en facer que o alumno acade os contidos mínimos da adaptación, ainda que moitas 

veces sexa case imposible. 

 

 

12. SEGUIMENTO DA MATERIA PENDENTE 

 

Os alumnos ca materia pendente terán a oportunidade de realizar duas probas de coñecementos 

xerais durante o curso escolar, en Xaneiro ou Febreiro e outra no mes de Maio. Se aproban un dos 

dous exames, recuperarán a materia. Durante o curso o profesor poderá facilitar a eses alumnos 

exercicios ou traballos para comprobar o seguimento, pero a cualificación será a acadada nos 

exames feitos nesas dúas datas. No caso de que a nota sexa dun catro e o alumno aprobe a materia 

do curso que está facendo nese momento, quedaralle aprobada a pendente do ano anterior. Queda 

claro que cada materia é individual e contan como dúas. Se o alumno non se presenta ó examen 

final, ainda que teña aprobado o exame do curso seguinte, non aprobaría. E obrigatorio presentarse 

ós exames. 

 

 

13 PROCEDEMENTO PARA A AVALIACIÓN INICIAL 

 

O principio do curso tódolos profesores realizarán una proba igual ou similar de contados básicos 

onde se valoren os coñecementos previos que teñen os alumnos desa material. Fixaranse os 

contidos mínimos que teñen que acadar para unha valoración positive. No caso contrario o profesor 

tomará as medidas necesarias para facer as modificacións pertinentes na sua programación e 

adaptala o seu grupo. 
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A nota acadada nesta proba contará somentes como referencia para coñecer o nivel dos alumnos. 

Serán os outros exames e probas os que terán relevancia para a nota da avaliación. 

 

14. PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA  

 

O departamento elaborará os exames de Setembro en conxunto, procurando que as preguntas 

reflictan os coñecementos exididos ao longo do curso. Non poderá haber ningún exame que se 

aparte do exisido na programación de cada nivel. Para aprobar o alumnado terá que responder as 

preguntas dos contidos mínimos na sua totalidade. Poderá acadar unha nota superior se responde 

as outras preguntas correctamente. Será decision do profesor do alumno a nota final, podendo ter en 

conta o traballo realizado anteriormente no ano académico, ainda que o exame sera a proba que 

contará definitivamente para pasar de curso. 

 

15 PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN CONTINUA 

 

A avaliación continua sera como ata agora, un medio de valorar o rendimento do alumno non 

exclusivamente polos exames senon pola attitude, traballo diario e esforzo realizado cada día. 

Valorarase a realización de tarefas exisidas polo profesor  e os feitos voluntariamente polo alumno-a 

. Haberá tamén a auto evaluación do propio alumno que servirá para que el mismo sexa consciente 

da sua andadura e progreso na material. As notas obtidas de preguntas na clase tamén contarán a 

hora da avaliación final. O conxunto de todas estas notas sera valorado polo profesor para  unha 

correcta valoración final 

 

 

16. INDICADORES DE LOGRO DA PRÁCTICA DOCENTE 

 

E tremendamente difícil avaliar os logros da práctica docente de cada profesor pero especificaremos 

alguns deles que nos parecen significativos. 

- O profesor deberá esforzarse por acadar uns resultados positivos na avaliación dos alumnos 

intentando no superar  o 60% de suspensos. Si esto sucedera deberá plantexarse as causas que 

levaron a avaliación negativa dos seus alumnos. Deberá plantexarse unha remodelación da sua 

práctica docente que incluiría un cambio na metodoloxía e nos contidos e estándares que estiveron 

presentes hasta ese momento na sua clase.  

Se o número de suspensos mellora considerablemente en un grupo concreto tamén sería 

aconsellable compartir os cambios que fixo cos outros profesores e axudarlles tamén a eles si está 

nunha situación semellante. 

Unha forma de saber si os alumnos están contentos ca práctica docente que reciben, sería 

preguntarlles por escrito e de forma anónima cada certo tempo en qué non están dacordo e qué 

valoran positivamente da ensinanza que reciben nese momento. 

- O xefe de departamento controlará en certa medida si se cumplen os contidos mínimos e si 

se sigue a programación por medio de cuestionarios ou consultas aos seus compañeiros de 

departamento. 

- O número de suspensos o aprobados non debe ser o único avaliable, senon o traballo 

realizado e o esforzo amosado por cada docente na práctica diaria.  Se nalgún momento 

xurdiran problemas entre o profesor e os alumnos o xefe dedepartamento intentará axudalo no que 

fora posible . O traballo en equipo é primordial para que se logren os obxectivos perseguidos por 

todos .  

 

17. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

 A práctica oral será un dos elementos para tratar os distintos elementos transversais. 

Trataranse os temas que hoxe en dia teñen máximo interés tales como o acoso na escola e nas 

relacións entre adolescentes, a violencia de xénero, a igualdade de homes e mulleres na casa e 

no traballo, o uso de internet de forma consciente e con fines educativos, o entorno e medio 
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ambiente e as medidas que podemos tomar para melloralo, a tolerancia cas distintas relixións e 

normas culturais de cada país etc. 

Ainda que non sexa posible falar de todos eles, o profesor tentará de incluilos na sua práctica 

docente diaria. A lectura será unha actividade a desenrolar en cada avaliación e será sobre temas 

motivadores e de interés para os adolescentes. O libro de lectura formará parte das actividades orais 

e escritas, incluidas representacións na clase ou tamén fora dela, no Paraninfo por ejemplo. 

 

18. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

- Asistencia a obras de teatro en inglés e inglés e castelán fora do instittuto. 

- Asistencia a charlas sobre cultura anglosaxona ou americana impartidas porpersoas expertas 

na materia de aprendizaxe de linguas. 

- Concurso The Big Challenge. Os alumnos realizan unas probas tipo test  con distintos tipos 

de preguntas de gramática e cultura. A proba se realiza no instituto , sendo a mesma para 

tódolos países europeos que participan. 

- Cando fora posible, o profesor pode preparar obras de teatro sinxelas en inglés para 

escenificalas en fin de curso ou antes das vacacións do Nadal ou Semana Santa. 

- Intercambios con outros institutos no Reino Unido se hai profesores dispostos a levar a cabo 

esta interesante actividad. 

 

19. MECANISMOS DE MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

 

No mes de Setembro os profesores reuniranse para decidir se se necesita modificar algún punto da 

programación e tomarán as medidas necesarias en conxunto. Cada membro do departamento 

poderá presentar as suxerencias que crea importantes e entre todos chegar a acordos para a mellor 

posta en práctica de todo o que se acordou na programación. 

Revisaranse as probas orais e escritas cada certo tempo e poderán variarse os niveles de dificultade 

se se estima necesario, sempre co consenso de todos. 

Cada membro do departamento debería revisar a programación antes de que ésta sexa mandada a 

inspección e presentar cambios se o considera pertinente. 
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ASIGNATURA/MÓDULO 

 

 

INGLÉS SEGUNDO IDIOMA 

 

Cód. 

 

 

CURSO E GRUPO 

 

 

1º ESO 

 

PROFESOR/A (ES/AS) 

 

MÓNICA  MILLÁN 

 

LIBRO DE TEXTO 

Data  de Autorización 

 

PULSE ONE. Ed. Macmillan 

   

 

Esta materia impartirase case do mesmo xeito ca primeira lingua, exceptuando o tempo adicado, que 

será de dúas horas a semana. Dado que unha hora menos supón unha disminución importante na 

adquisición da segunda lingua o profesor fará as modificacións que considere oportunas para acadar 

resultados satisfactorios. A linguaxe oral terá máis importancia ca escrita ainda que seguirá habendo 

exames escritos e orais. 

 

20.1Obxectivos xerais do curso 

1. Acadar uns coñecementos básicos que lle permitan ó alumno   desenvolverse en 

situacións básicas de comunicación 

2. A linguaxe oral será máis traballada que a escrita. 

3. Ö rematalo curso os alumnos terán que  ser capaces de leer textos curtos e contestar a 

preguntas de comprensión sinxelas escritas e orales. 

 

 

20.2 CONTIDOS 

 

BLOQUE 1. ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR  

 

- Uso de estratexias básicas de comprensión das mensaxes orais: uso do contexto verbal e 

non verbal e dos coñecementos previos sobre a situación. 

- Produción de textos orais curtos, con estrutura lóxica e con pronunciación adecuada. 

- Participación en conversacións breves e sinxelas dentro da aula, e en simulacións 

relacionadas cos saúdos e as presentacións, información persoal, rutinas, suxestións, 

comparación de imaxes, plans para as vacacións, etc. 

- Uso de estratexias básicas de comprensión lectora: identificación do tema dun texto con 

axuda de elementos textuais e non textuais, uso dos coñecementos previos, inferencia de 

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

coñecen. 

- Recoñecemento dalgunhas das características e convencións da linguaxe escrita e a súa 

diferenciación da linguaxe oral. 

- Desenvolvemento da expresión escrita de forma guiada, por exemplo, ordenando os 

elementos dunha frase, engadindo as maiúsculas e os signos de puntuación 

- Uso de estratexias básicas de comprensión lectora: identificación do tema dun texto con 

axuda de elementos textuais e non textuais, uso dos coñecementos previos, inferencia de 

significados polo contexto, por comparación de palabras ou frases similares nas linguas 

que coñecen. 

- Recoñecemento dalgunhas das características e convencións da linguaxe escrita e a 
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súa diferenciación da linguaxe oral. 

- Desenvolvemento da expresión escrita de forma guiada, por exemplo, ordenando os 

elementos dunha frase, engadindo as maiúsculas e os signos de puntuación 

 

 

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA 

 

Coñecementos lingüísticos: 

 

Elementos morfolóxicos 

- Identificación de elementos morfolóxicos básicos e habituais no uso da lingua: substantivo, 

verbo, adxectivo, adverbio, preposición, etc. 

 

Léxico / Vocabulario 

- Relacionado cos temas tratados: números cardinais e ordinais, material escolar, cores, 

días, meses, a familia, o corpo, adxectivos descritivos e de personalidade, a casa e o 

mobiliario, actividades e rutinas, accidentes xeográficos, roupa, deportes, animais, 

comida, adxectivos de opinión, éxitos, traballos, lugares da cidade, actividades de fin de 

semana. 

- Fórmulas e expresións correspondentes ás funcións e temas tratados no curso.  

 

Estrutura e funcións da lingua 

 

- Presentacións e saúdos; linguaxe da clase. Pronomes persoais; adxectivos posesivos; 

pronomes posesivos; this, that, these, those; preguntas con partícula interrogativa. As 

maiúsculas; a puntuación; a orde das palabras: suxeito e verbo. 

- Descricións de persoas e aparencia. O verbo to be, o verbo have got. O xenitivo 

saxón.  

- Descricións da casa e dos cuartos. There is / There are; os determinantes a, an, some, any, 

the; How much / How many. As preposicións de tempo. 

- Actividades; facer preguntas. O Present Simple; os adverbios de frecuencia. As 

preposicións de tempo. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E CONCIENCIA INTERCULTURAL 

 

- Recoñecemento e valoración da lingua estranxeira como instrumento de comunicación na 

aula, e con persoas doutras culturas. 

Cada lingua leva aparellados uns patróns de comportamento culturais e lingüísticos e nós incluímolos 

de forma implícita en cada situación de comunicación oral ou escrita. Deste xeito, os patróns que o 

alumnado ha de producir seguirán os modelos que foron presentados. 

 

- Identificación de costumes e trazos da vida cotiá propios doutros países e culturas onde se fala 

a lingua estranxeira. 

Desenvolvemos nos alumnos/as a capacidade de recoñecer os costumes e trazos da vida cotiá 

presentados explícita ou implicitamente nos textos, tales como as rutinas escolares dos 

adolescentes, excursións co colexio, sitios preferidos para pasar as vacacións de verán, etc.  

 

- Uso de fórmulas de cortesía adecuadas nos intercambios sociais. 

A través dos contidos socioculturais, preténdese potenciar no alumnado a capacidade de usar 

rexistros, variedades, fórmulas e estilos adecuados en consonancia coas seguintes situacións de 
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comunicación e funcións lingüísticas: preguntar na clase, saudar, presentarse, intercambiar 

información persoal, falar dos intereses, expresar gustos e preferencias, intercambiar información 

sobre accións habituais, expresar habilidade, obrigación e prohibición, falar de plans para o futuro, 

etc. 

- Coñecemento dalgúns trazos históricos e xeográficos doutros países, obtendo a información 

por diferentes medios, entre eles Internet e outras tecnoloxías da información e da comunicación.  

 

 

20.3 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 Os mesmos da primeira lingua, tendo en conta a diferencia de horas nesta segunda lingua. O 

profesor adaptará os contidos e criterios ao tempo do que dispón, que é moi pouco. 

Exames e traballo na clase e na casa. A atitude contará un 30% da nota e o resto o 70%. 

Nesta materia avaliarase un pouco mais o interés e esforzo dos alumnos , xa que é unha asignatura 

de dúas horas con moitos contidos, difíciles de aprender en tan pouco tempo. Se o alumno,a asiste a 

clase e fai os deberes, debería aprobar sin dificultade, pero moitas veces non sucede así . De 

momento non atopamos a solución ideal. A valoración final será unha avaliación positiva dos exames 

e principlamente do comportamento e interés na clase.  

A proba de setembro será similar a final en xuño e consistirá en preguntas de coñecementos básicos 

do primeiro curso. 

A pendente terá as mesmas características cas do idioma da primeira lingua e terá tamén dous 

exames ao longo do curso. 

 

 

20.4 TEMPORALIZACIÓN POR UNIDADES 

     

 A temporalización será a mesma ca da primeira lingua, pero o profesor eliminará contidos dado o 

pouco tempo de que dispón para explicala materia. Tres unidades por avaliación, en principio, 

adaptando contidos ó nivel dos alumnos. 

  

                  

20.5 COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

- Competencia oral e lingüística 

- Competencia dixital 

- Competencia social e cultural 

 20.6 Contidos mínimos esixibles gramaticales 

 

- Artigos determinado e indeterminados. 

- Pronomes personais 

- Posesivos 

- Demonstrativos 

- Números ordinales e cardinales ata o 50. 

- Adxetivos básicos : big,small, ugly, tall… 

- Vocabulario do colexio, da casa, familia, a cidade etc. 

- Verbos to be and to have got 

- Auxiliar do e did 

- Preposicións básicas: in,of, with, at, for 

- Frases afirmativas, negativas e interrogativas epresente  co verbo to be e o auxiliar do 

      

            

20.7 Metodoloxía didáctica 
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Será  similar a da primeira lingua, buscando a aprendizaxe comunicativa como fin primordial. Os 

recursos utilizados serán  o libro de texto, o de traballo, o ordenador e Internet principalmente. 

 

. O proxecto lector  formará parte dalgún xeito nesta asignatura, ainda que non dispoñamos do  

mesmo tempo que na primeira lingua.Cada quince días leeremos algunhas páxinas de libros   

sinxelos, adaptados o nivel destes alumnos. Traballaremos co a pronuncia e a entoación das 

palabras e de frases curtas. A comprensión será un dos puntos básicos para traballar. 

  

 

20.8 PROCEDEMENTOS DA AVALIACIÓN    

               

Serán similares a os da primeira lIngua: exames, observación continua do aprendizaxe do alumno 

por medio de distintas probas orais e escritas 

 

 

20.9 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE 

 

Serán as mesmas cas da primeira lengua. Haberá dous exames ó longo do curso nos meses 

de Febreiro e Maio. O profesor tamén poderá seguir o aprendizaxe dos alumnos con 

traballos ou outras tarefas.  

 

     

  20.10 TEMAS TRANSVERSAIS  

 

o A tolerancia 

o A igualdade de xéro 

o O acoso nas aulas e fora delas 

o O respeto por outras culturas e linguas 

o O mundo dixital e internet 

 

 

20.11 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

Refírense ós bloques descritos anteriormente. Os alumnos deberán  obter unha preparación  similar 

a que tendrán os alumnos da primeira lingua.  

O bloque principal será o linguístico oral e escrito, buscando sempre a participación activa na 

clase individual, por parellas ou en grupo. 

O alumno deberá amosar unha maior competencia á hora de expresarse na segunda lingua. Será 

capaz de: 

1. Leer de forma axeitada cunha pronuncia similar a que teñen os alumnos na primeira lingua. 

2. Entender textos sinxelos máis longos e de maior dificultade en vocabulario e gramática que 

os que fixeron o ano anterior. 

3. Falar en conversas do día a día, preguntando a hora, direccións, o tempo etc. 

4. Escoitará diálogos ou textos e será capaz de entender a idea xeral. 

5. Utilizará a lingua inglesa dun xeito máis natural que no primeiro curso. 

 

 

20.12 PROXECTO LECTOR 

 

Haberá un libro de lectura que formará parte importante da ensianza da asignatura. Os alumnos 

traballarán con  él de distintos xeitosn na clase e na casa. Nos exames haberá preguntas que 

reflictan si o alumno preparou o libro ou non. E básico inculcar o entusiasmo pola lectura 

comprensiva. Para ter resultados satisfactorios o profesor prepará actividades lúdicas orais e 

escritas. Na segunda lengua non será obrigatrorio o libro de lectura dado o pouco tempo da materia. 
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O profesor poderá levar a clase algúns textos ou páxinas dese libro ou de outros que considere 

adaptados ó nivel 

Título do libro: The legend of Sleepy Hollow”. Ed. Burlington 

 

As TIC estarán presentes no uso do ordenador co libro dixital e na rede cas múltiples tarefas que 

podemos atopar hoxe en día no uso das linguas extranxeiras. Pódese usar o computador para leer 

nel. Na rede atopámonos con lecturas adaptadas a tódolos niveis . Os alumnos poden elexir textos 

de diferentes libros. O importante será inculcarlles o gusto pola lectura . 

 

21.  Contidos mínimos linguísticos na primeira e segunda lingua 

- Lectura comprensible de textos sinxelos. 

- Pronomes persoais. 

- Artigos determinado e indeterminado. 

- Auxiliar do e did, negativo e interrogativo 

- Demonstrativos 

- Preposiciones básicas: for, with, of, from, in, on 

- Pronomes persoais. 

- Posesivos 

- Presente do verbo "to be" nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. 

- Vocabulario e adjetivos básicos. 

- Construcción de frases sinxelas nas formas afirmativas, negativas e interrogativas en 

presente e pasado.      

 

22. Procedementos de avaliación na primeira e segunda lingua Consideracións xerais 

 

O profesor ten moitos e diferentes procedementos de avaliación. Distinguirá entre o traballo feito na 

casa e o desenrolado na clase. Na clase terá en conta o interés do alumno pola asignatura facendo 

exames, controles e exercicios de comprensión oral e escrita. A participación activa na clase debe 

estar reflectida na nota final. Temos que ter en conta, tamén a aqueles alumnos que son tímidos e 

lles custa falar, preguntar e relacionarse co profesor e os compañeiros. Nestos casos intentaremos a 

integración pouco a pouco e nunca debemos suspender o alumno por este comportamento, 

intentaremos que aprenda a participar na clase. As notas do día a día formarán parte importante da 

nota final, ainda que os exames terán sempre un porcentaxe maior a hora de avaliar. O proceso será 

integrador de tódalas tarefas.Como xa sinalamos anteriormente, a avaliación está formada por 

multitude de tarefas, probas e exames. O conxunto daranos unha valoración global do alumno ainda 

que os exames seguirán tendo maior importancia que o resto das probas. 
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 23 . 2º ESO 

 

ASIGNATURA/MÓDULO 

 

 

INGLES 

 

Cód. 

 

 

 

CURSO E GRUPO 

 

 

2º A,B,C 

 

PROFESOR/A (ES/AS) 

 

PATRICIA CASTRO 

 

LIBRO DE TEXTO 

Data  de Autorización 

 

   PULSE 2   

 

OUTUBRO 2015                                                  

 

Obxectivos xerais do curso 

OBXECTIVOS XERAIS DA ETAPA 
 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as 
capacidades que lles permitan:  

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

respecto aos 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 calquera 

outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que 

supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de 

violencia contra a muller. 

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

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

os comportamentos sexistas e resolver pacíficamente os conflitos. 

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

sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no 

campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura 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 

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

estudo da literatura. 

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

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

demais, así como o patrimonio artístico e cultural. 

k) 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 
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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 críticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado 

dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e mellora. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

COMPETENCIAS  CLAVE 

 
 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 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.  

 

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, 



 

57 

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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3. B) DESCRICIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 A COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 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 aos cinco 

compoñentes que a constitúen e ás dimensións nas que se concretan: 

 

- O compoñente lingüístico comprende diversas dimensións: a léxica, a gramatical, a 

semántica, a fonolóxica, a ortográfica e a ortoépica, entendida esta como a 

articulación correcta do son a partir da representación gráfica da lingua. 
 

- 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 microfunciones 

comunicativas e os esquemas de interacción); e a discursiva (que inclúe as 

macrofunciones 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 
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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 

 

 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 empleabilidad, 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. 
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Adquirir estas competencias supón ser capaz de porse 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. 

 

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. 

 

 



 

61 

3.CONTRIBUCIÓN DA ÁREA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 A materia de Lingua Estranxeira, nas súas distintas modalidades, contribúe de 

maneira fundamental, ao desenvolvemento da Competencia en Comunicación 

Lingüística (CCL), non só en segundas linguas senón tamén con respecto ás linguas 

maternas. Por unha banda, a aprendizaxe das segundas linguas debe aproximarse 

ao proceso de adquisición das linguas maternas para producir uns resultados de 

carácter natural e directamente aplicables ao uso lingüístico no mundo real; por 

outro, a reflexión consciente e o desenvolvemento sistemático de competencias 

variadas que leva a aprendizaxe de segundas linguas pode estenderse ás linguas 

maternas co fin de mellorar as competencias nestas para comprender, expresarse, 

interactuar e articular pensamentos e sentimentos sobre un mesmo, o outro, e a 

contorna mental e físico no que se actúa e constrúense as relacións como axente 

social. 

 

 

 O carácter dinámico da lingua, tamén está presente nas Competencias básicas en 

Ciencia e Tecnoloxía (CMCT) e outras áreas de coñecemento, ás que a Lingua 

Estranxeira pode contribuír facilitando e expandindo o acceso a datos, 

procedementos e técnicas de investigación; facendo posible un intercambio máis 

directo e frutífero entre comunidades científicas, e propiciando a construción 

conxunta do saber humano. 

 
 

 Neste e en calquera outro ámbito, a actividade lingüística realízase en gran parte 

hoxe en día a través de medios tecnolóxicos. Estes medios están recollidos no 

currículo como soportes naturais dos textos orais ou escritos que o alumno haberá de 

producir, comprender e procesar, polo que a Competencia dixital (CD) enténdese 

como parte substancial da competencia comunicativa.  
 

O uso das tecnoloxías da información e a comunicación debe ter importantes 

repercusións na maneira en que as linguas estranxeiras se ensinan e se aprenden, e 

as necesarias innovacións neste campo han de basearse nun novo concepto da 

lingua, que non é algo que meramente se sabe, senón, fundamentalmente, algo 

que a persoa fai.  
 

Grazas aos recursos dixitais e multimedia do curso, os alumnos afaranse a usar as 

tecnoloxías da información e comunicación como ferramentas esenciais para 

aprender e comunicarse, e mostrarán que con frecuencia teñen iniciativa para usar 

os materiais dixitais e para buscar e comunicar información de maneira 

independente. Tamén se familiarizarán co vocabulario básico para falar de 

informática en inglés. 

 

 No proceso mesmo de aprendizaxe desenvólvese outra competencia básica, a de 

Aprender a aprender (CAA), polo que o currículo incide no carácter procedimental 

de todos os seus elementos constituíntes e das súas relacións. Os contidos necesarios 

para alcanzar os Estándares de aprendizaxe avaliables, cuxo grao de adquisición 

valórase aplicando os criterios de avaliación descritos así mesmo como accións, son 

considerados como contidos competenciais, isto é todo aquilo que o alumno debe, 

simultaneamente, saber, saber utilizar e saber incorporar ao seu perfil de 

competencias. O currículo axuda ao alumno a desenvolver a capacidade de 

aprender a aprender comezando por establecer de maneira transparente e 

coherente os obxectivos ou resultados pretendidos, que teñen que facer os 

estudantes como falantes da lingua estranxeira mediante o uso da mesma; 

determinando o que necesitan aprender para alcanzar eses obxectivos, e indicando 

as estratexias que poden aplicar para conseguilo. Marcarse obxectivos de diverso 

carácter segundo as necesidades de construción do perfil persoal de competencias 

é, así mesmo, o primeiro paso para unha eficaz aprendizaxe autónoma e ao longo 

da vida.  
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 O uso efectivo de linguas estranxeiras supón necesariamente unha visión aberta e 

positiva destas relacións cos demais, visión que se materializa en actitudes de 

valoración e respecto cara a todas as linguas e culturas, cara a outras persoas cuxos 

usos, valores e crenzas difiren dos propios, así como na apreciación do carácter 

relativo de costumes, prácticas e ideas, circunstancia que debe entenderse como 

unha oportunidade única de enriquecemento mutuo e de evitación ou resolución 

de conflitos de maneira satisfactoria para todas as partes. As Competencias Sociais 

e Cívicas (CSC), e a conciencia e a expresión culturais (CCEC), tanto as circunscritas 

ás contornas máis inmediatas como as propias de ámbitos cada vez máis amplos de 

actuación, forman, así, parte das habilidades que comprende unha competencia 

intercultural integrada na aprendizaxe de linguas estranxeiras. 

 

 A conciencia e a expresión culturais (CCEC) supón ademais coñecer, comprender, 

apreciar e valorar críticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas, 

utilizalas como fonte de enriquecemento e goce e consideralas como parte do 

patrimonio dos pobos. 

 

 

 O enfoque orientado á acción adoptado no currículo concéntrase no alumno, que 

é quen aprende, constrúe as súas competencias e utilízaas, tanto para levar a cabo 

as tarefas de aprendizaxe na aula como as que demanda a comunicación real. Por 

tanto, a materia de Lingua Estranxeira contribúe decisivamente ao 

desenvolvemento do sentido da iniciativa (SIE), en especial polo que respecta ás 

actividades de expresión e interacción oral e escrita, nas que, desde a súa mesma 

planificación, o alumno ha de tomar decisións sobre que dicir e como facelo, a 

través de que canle e con que medios, en que circunstancias e dependendo de 

que expectativas e reaccións dos interlocutores ou correspondentes, todo iso co fin 

de cumprir o propósito comunicativo que persegue co maior grao posible de éxito. 

A elección e aplicación consciente das estratexias de comunicación, de 

organización do discurso, de control sobre a súa execución e de reparación do 

mesmo, preparan aos alumnos para asumir as súas responsabilidades, atopar 

seguridade nas súas propias capacidades, reforzar a súa identidade e regular o seu 

comportamento. 

 

A articulación clara e convincente de pensamentos e ideas e a capacidade de 

asumir riscos, xunto coa xestión adecuada da interacción e o estímulo que supón 

comunicarse noutras linguas para enfrontar novos retos ou resolver problemas en 

escenarios complexos, son fundamentais no desenvolvemento do espírito 

emprendedor. As linguas estranxeiras son ademais a porta a un mundo de infinitas 

posibilidades no terreo laboral e profesional, e o currículo pretende fomentar o 

emprendimiento como actitude ante a vida incorporando actividades concretas 

nas que o alumno aprende a ser crítico, creativo e comprometido tamén nestes 

contextos.  

 

3.  As COMPETENCIAS CLAVE E OS OBXECTIVOS DA ETAPA 

 

 As competencias Clave deberán estar estreitamente vinculadas aos obxectivos 

definidos para a Educación Secundaria Obrigatoria. 

 

 A relación das competencias Clave cos obxectivos da etapa fai necesario deseñar 

estratexias para favorecer a incorporación dos alumnos á vida adulta e servir de 

cimento para a súa aprendizaxe ao longo da  súa vida.   

 

 A adquisición eficaz das competencias Clave por parte do alumnado e a súa 

contribución ao logro dos obxectivos das etapas educativas, require do deseño de 
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actividades de aprendizaxe integradas que permitan avanzar cara aos resultados 

de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. 

 
3.  AS COMPETENCIAS CLAVE NO CURRÍCULO  

 

 As competencias Clave deben estar integradas nas áreas ou materias das propostas 

curriculares, e nelas definirse, explicitarse e desenvolverse suficientemente os 

resultados de aprendizaxe que os alumnos 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 Clave ao longo da vida académica.  

 

 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. 
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3.  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 Clave 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 dos alumnos 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. 
 

 Finalmente, é necesaria unha adecuada coordinación entre os docentes sobre as 

estratexias metodológicas e didácticas que se utilicen. 

 
3.  A AVALIACIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE  

 

 Tanto na avaliación continua nos diferentes cursos como nas avaliacións finais nas 

diferentes etapas educativas, para poder avaliar as competencias é necesario elixir 

estratexias e instrumentos para avaliar ao alumnado de acordo cos seus 

desempeños na resolución de problemas que simulen contextos reais, mobilizando 

os seus coñecementos, destrezas e actitudes. 

 

 Han de establecerse as relacións dos estándares de aprendizaxe avaliables coas 

competencias ás que contribúen, para lograr a avaliación dos niveis de desempeño 

competenciais alcanzados polo alumnado.  
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 A avaliación do grao de adquisición das competencias debe estar integrada coa 

avaliación dos contidos, na medida en que ser competente supón mobilizar os 

coñecementos e actitudes para dar resposta ás situacións expostas, dotar de 

funcionalidade ás aprendizaxes e aplicar o que se aprende desde unha formulación 

integradora. 

 

  Os niveis de desempeño das competencias poderanse medir a través de 

indicadores de logro, tales como Rúbricas  ou escalas de avaliación. Estes 

indicadores de logro deben incluír rangos dirixidos á avaliación de desempeños, que 

teñan en conta o principio de atención á diversidade. 

 

 O profesorado debe utilizar procedementos de avaliación variados e incorporar 

estratexias que permitan a participación do alumnado na avaliación dos seus logros, 

como a autoavaliación, a avaliación entre iguais ou a coavaliación. En todo caso, 

os distintos procedementos de avaliación utilizables, como a observación sistemática 

do traballo dos alumnos, as probas orais e escritas, o portfolio, os protocolos de 

rexistro, ou os traballos de clase, permitirán a integración de todas as competencias 

nun marco de avaliación coherente. 

 

 As avaliacións externas de fin de etapa terán en conta, tanto no seu deseño como 

na súa avaliación os estándares de aprendizaxe avaliables do currículo. 

 

 

 4. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES E 

INDICADORES DE LOGRO 

  

 4. A ) CONTIDOS, CRITERIOS, ESTÁNDARES E INDICADORES DE LOGRO ESPECÍFICOS DE 

2ºda ESO 

  

  

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 

E COMPETENCIAS CLAVE 

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). 

 

- Formulación de hipótese sobre 

contido e contexto. 

 

- Inferencia e formulación de 

hipótese sobre significados a 

partir da comprensión de 

elementos significativos, 

CE1.1.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 ou 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 póidase volver escoitar 

o devandito.  

CE1.2.Coñecer e saber aplicar as 

EA1.1. Capta os puntos principais 

e detalles relevantes de 

indicacións, anuncios, mensaxes 

e comunicados breves e 

articulados de maneira lenta e 

clara (p. e. 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.  

EA1.2. Entende o esencial do que 

se lle di en transaccións e 

xestións cotiás e estruturadas (p. 

e. en hoteis, tendas, albergues, 

restaurantes, centros de lecer, de 

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 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 

E COMPETENCIAS CLAVE 

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: 

- 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, a 

sorpresa, e os seus contrarios.  

 

- Formulación de suxestións, 

desexos, condicións e hipóteses. 

 

- Establecemento e mantemento 

da comunicación e organización 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e 

ideas principais ou os detalles 

relevantes do texto. 

CE1.3. Coñecer e utilizar para a 

comprensión do texto os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

relativos á vida cotiá (hábitos de 

estudo e de traballo, actividades 

de lecer), condicións de vida 

(contorna, estrutura social), 

relacións interpersoais (entre 

homes e mulleres, no traballo, no 

centro educativo, nas institucións), 

comportamento (xestos, expresións 

faciais, uso da voz, contacto 

visual), e convencións sociais 

(costumes, tradicións). 

CE1.4. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un repertorio 

dos seus expoñentes máis comúns, 

así como patróns discursivos de uso 

frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio 

temático, e peche textual). 

CE1.5. Aplicar á comprensión do 

texto os coñecementos sobre os 

constituíntes e a organización de 

patróns sintácticos e discursivos de 

uso frecuente na comunicación 

oral, así como os seus significados 

asociados (p. e. estrutura 

interrogativa para facer unha 

suxestión). 

 

 

CE1.6. Recoñecer léxico oral de 

uso común relativo a asuntos 

estudos ou traballo). 

 

EA1.3. Identifica o sentido xeral e 

os puntos principais dunha 

conversación formal ou informal 

entre dúas ou máis interlocutores 

que ten lugar na súa presenza, 

cando o tema resúltalle coñecido 

e o discurso está articulado con 

claridade, a velocidade media e 

nunha variedade estándar da 

lingua. 

EA1.4. Comprende, nunha 

conversación informal na que 

participa, descricións, narracións, 

puntos de vista e opinións sobre 

asuntos prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu interese, 

cando se lle fala con claridade, 

amodo e directamente e si o 

interlocutor está disposto a repetir 

ou reformular o devandito. 

 

EA1.5. Comprende, nunha 

conversación formal, ou 

entrevista (p. e. 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 cos 

mesmos, sempre que poida pedir 

que se lle repita, aclare ou 

elabore algo do que se lle dixo. 

 

EA1.6. Distingue, co apoio da 

imaxe, as ideas principais e 

información relevante en 

presentacións 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. Presencia 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 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.5.1.Escoita conversacións 

formais acerca do tema da 

unidade e capta información 

específica. 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 

 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escoita gravacións sobre o 

tema da unidade  e interpreta a 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 

E COMPETENCIAS CLAVE 

do discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas1. 

 

Léxico oral de uso común2 

(recepción)  

 

Patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entonación. 

cotiáns e a temas xerais ou 

relacionados cos propios intereses, 

estudos e ocupacións, e inferir do 

contexto e do contexto, con apoio 

visual, os significados de palabras e 

expresións de uso menos frecuente 

ou máis específico. 

 

CE1.7. Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de 

entonación de uso común, e 

recoñecer os significados e 

intencións comunicativas xerais 

relacionados cos mesmos. 

 

educativos, ocupacionais ou do 

seu interese (p. e., sobre un tema 

curricular, ou unha charla para 

organizar o traballo en equipo). 

 

 

 

EA1.7. Identifica a información 

esencial de programas de 

televisión sobre asuntos cotiáns 

ou do seu interese articulados 

con lentitude e claridade (p. e. 

noticias, documentais ou 

entrevistas), cando as imaxes 

axudan á comprensión. 

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. 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 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 

 

 

                                                           
1
 Ver listaxe de Estruturas sintáctico-discursivas no apartado 4.B) 

2
 Ver listaxe de Léxico de alta frecuencia no apartado 4.B) 
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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 CLAVE 

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, 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 

- Modificar palabras de 

significado parecido. 

 

- Definir ou parafrasear un termo 

ou expresión. 

 

Paralingüísticos e paratextuais 

- Pedir axuda.  

 

- Sinalar obxectos, usar deícticos 

CE2.1. Producir textos breves e 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como 

por teléfono ou outros medios 

técnicos, nun rexistro neutro ou 

informal, cunha linguaxe sinxela, 

nos que se dá, solicítase e 

intercámbiase información sobre 

temas de importancia na vida 

cotiá e asuntos coñecidos ou de 

interese persoal, educativo ou 

ocupacional, e xustifícanse 

brevemente os motivos de 

determinadas accións e plans, 

aínda que ás veces haxa 

interrupcións ou vacilaciones, 

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 

devandito.  

CE2.2. 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 si non se dispón 

doutros máis precisos. 

CE2.3. Incorporar á produción do 

texto oral monolóxico ou dialóxico 

os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos 

a estruturas sociais, relacións 

interpersoais, patróns de 

actuación, comportamento e 

convencións sociais, actuando 

coa debida propiedade e 

respectando as normas de cortesía 

máis importantes nos contextos 

EA2.1. Fai presentacións breves e 

ensaiadas, ben estruturadas e 

con apoio visual (p. e. 

transparencias ou PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de 

temas do seu interese ou 

relacionados cos seus estudos ou 

ocupación, e responde a 

preguntas breves e sinxelas dos 

oíntes sobre o contido das 

mesmas. 

 

 

 

EA2.2. 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). 

 

 

 

EA2.3. Participa en conversacións 

informais cara a cara ou por 

teléfono ou 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.  

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 saúdos, 

presentacións, etc. de forma 

educada. CCL, CSC; SIE 

IL2.2.3. Practica e reproduce a 

pronuncia correcta en situacións 

cotiás de comunicación. CCL, SIE 

IL2.2.4. Utiliza a linguaxe gestual 

para favorecer a comunicación 

en situacións cotiás. CCL, CAA 

 

 

 

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. Conversa acerca de 

valores de tipo ético mostrando 

respecto cara ao resto de 

opinións. CCL, CSC, SIE 

IL2.3.4. Participa en xogos pondo 

en práctica as explicacións 

gramaticais e de vocabulario da 

unidade. CCL, SIE, CAA 

IL2.3.5. Fai preguntas aos 

compañeiros respectando as 



 

69 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 

E COMPETENCIAS CLAVE 

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: 

- 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, a 

respectivos. 

CE2.4. Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito 

comunicativo, utilizando os 

expoñentes máis comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos de uso máis frecuente 

para organizar o texto de maneira 

sinxela coa suficiente cohesión 

interna e coherencia con respecto 

ao contexto de comunicación. 

CE2.5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estruturas 

sintácticas de uso habitual, e 

empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante 

axustados ao contexto e á 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis persoal, 

espacial e temporal, xustaposición, 

e conectores e marcadores 

conversacionales frecuentes). 

CE2.6. Coñecer e utilizar un 

repertorio léxico oral suficiente 

para 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. 

CE2.7. Pronunciar e entoar de 

maneira clara e intelixible, aínda 

que ás veces resulte evidente o 

acento estranxeiro, ou se cometan 

erros de pronuncia esporádicos 

sempre que non interrompan a 

comunicación, e os interlocutores 

teñan que solicitar repeticións de 

cando en vez. 

CE2.8. Manexar frases curtas, 

grupos de palabras e fórmulas 

para desenvolverse de maneira 

 

 

 

 

EA2.4. Toma parte nunha 

conversación formal, reunión ou 

entrevista de carácter 

académico ou ocupacional (p. 

e. 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 si necesítao.  

convencións sociais. CCL, SIE, 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 

descuerdo con opinións diferentes 

á súa, de forma respectuosa. CCL, 

SIE, CSC 
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sorpresa, e os seus contrarios.  

 

- Formulación de suxestións, 

desexos, condicións e hipóteses. 

 

- Establecemento e mantemento 

da comunicación e organización 

do discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas.3 

 

Léxico oral de uso común4 

(produción)  

 

Patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entonación. 

suficiente en breves intercambios 

en situacións habituais e cotiás, 

interrompendo en ocasións o 

discurso para buscar expresións, 

articular palabras menos 

frecuentes e reparar a 

comunicación en situacións menos 

comúns. 

CE2.9. Interactuar de maneira 

sinxela en intercambios claramente 

estruturados, utilizando fórmulas ou 

xestos simples para tomar ou ceder 

a quenda de palabra, aínda que 

se dependa en gran medida da 

actuación do interlocutor.  

                                                           
3
 Ver listaxe de Estruturas sintáctico-discursivas no apartado 4.B) 

4
 Ver listaxe de Léxico de alta frecuencia no apartado 4.B) 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 

E COMPETENCIAS CLAVE 

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). 

 

- 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: 

- 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. 

CE 3.1. 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 relevantes 

para os propios estudos e 

ocupacións, e que conteñan 

estruturas sinxelas e un léxico de 

uso común.  

 

CE 3.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e 

ideas principais ou os detalles 

relevantes do texto. 

 

 

 

CE 3.3. Coñecer, e utilizar para a 

comprensión do texto, os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

relativos á vida cotiá (hábitos de 

estudo e de traballo, actividades 

de lecer, incluídas manifestacións 

artísticas como a música ou o 

cine), condicións de vida 

(contorna, estrutura social), 

relacións interpersoais (entre 

homes e mulleres, no traballo, no 

centro educativo, nas institucións), 

e convencións sociais (costumes, 

tradicións). 

CE 3.4. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un repertorio 

dos seus expoñentes máis comúns, 

EA3.1. 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 (p. e., 

nun centro escolar, un lugar 

público ou unha zona de lecer). 

 

 

EA3.2. Entende os puntos 

principais de anuncios e material 

publicitario de revistas ou Internet 

formulados de maneira simple e 

clara, e relacionados con asuntos 

do seu interese, nos ámbitos 

persoal, académico e 

ocupacional.  

 

 

EA3.3. Comprende 

correspondencia persoal en 

calquera formato na que se fala 

dun mesmo; descríbense persoas, 

obxectos e lugares; nárranse 

acontecementos pasados, 

presentes e futuros, reais ou 

imaxinarios, e exprésanse 

sentimentos, desexos e opinións 

sobre temas xerais, coñecidos ou 

do seu interese. 

 

 

EA3.4. Entende o esencial de 

correspondencia formal na que 

se lle informa sobre asuntos do 

seu interese no contexto persoal, 

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 anucio 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 

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 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 

E COMPETENCIAS CLAVE 

 

- 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, a 

sorpresa, e os seus contrarios.  

 

- Formulación de suxestións, 

desexos, condicións e hipóteses. 

 

- Establecemento e mantemento 

da comunicación e organización 

do discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas5. 

 

Léxico escrito de uso común6 

(recepción)  

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas. 

así como patróns discursivos de uso 

frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio 

temático, e peche textual).  

 

 

CE 3.5. Recoñecer, e aplicar á 

comprensión do texto, os 

constituíntes e a organización de 

estruturas sintácticas de uso 

frecuente na comunicación 

escrita, así como os seus 

significados asociados (p. e. 

estrutura interrogativa para facer 

unha suxestión). 

CE 3.6. Recoñecer léxico escrito de 

uso común relativo a asuntos 

cotiáns e a temas xerais ou 

relacionados cos propios intereses, 

estudos e ocupacións, e inferir do 

contexto e do contexto, con apoio 

visual, os significados de palabras e 

expresións de uso menos frecuente 

ou máis específico. 

 

 

 

 

 

 

 

CE 3.7. Recoñecer as principais 

educativo ou ocupacional (p. e. 

sobre un curso de idiomas ou 

unha compra por Internet). 

 

 

EA3.5. Capta as ideas principais 

de textos xornalísticos breves en 

calquera soporte si os números, 

os nomes, as ilustracións e os 

títulos vehiculan gran parte da 

mensaxe.  

 

EA3.6. Entende información 

específica esencial en páxinas 

Web e outros materiais de 

referencia ou consulta 

claramente estruturados sobre 

temas relativos a materias 

académicas, asuntos 

ocupacionais, ou do seu interese 

(p. e. sobre un tema curricular, un 

programa informático, unha 

cidade, un deporte ou o medio 

ambiente), sempre que poida 

reler as seccións difíciles. 

 

 

 

 

 

EA3.7. Comprende o esencial (p. 

e. en lecturas para mozas) de 

historias de ficción breves e ben 

estruturadas e faise unha idea do 

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 

 

 

 

 

IL3.6.1. Identifica o vocabulario 

relativo ao tema da unidade e 

pono en práctica. CCL, SIE 

IL3.6.2. Le textos informativos sobre 

o tema principal da unidade e 

extrae información relevante. CCL, 

CMCT, CCEC 

IL3.6.3. Le textos informativos sobre 

temas socio-culturais e extrae a 

información fundamental. CCL, 

CSC CCEC 

IL3.6.4. Le textos informativos sobre 

temas inter-curriculares e 

analízaos. CCL, CMST, CCEC 

IL3.6.5. Le unha reseña, unha 

biografía, un informe, un resumo, 

etc. e extrae información 

específica. CCL, CEEC 

IL3.6.6. Le e comprende as 

explicacións gramaticais e de 

vocabulario da unidade. CCL, 

CAA 

IL3.6.7. Le e comprende as 

seccións de repaso da unidade 

fomentando a aprendizaxe 

autónoma. CCL, CAA 

 

                                                           
5
 Ver listaxe de Estruturas sintáctico-discursivas no apartado 4.B) 

6
 Ver listaxe de Léxico de alta frecuencia no apartado 4.B) 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 

E COMPETENCIAS CLAVE 

convencións ortográficas, 

tipográficas e de puntuación, así 

como abreviaturas e símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), e os seus 

significados asociados. 

carácter dos distintos personaxes, 

as súas relacións e do argumento. 

 

IL3.7.1. Le historias, contos, 

extractos de novelas, ensaios, 

narracións, etc. e comprende 

información detallada. CCL, CEEC 

IL3.7.2. Identifica o vocabulario 

relativo ao tema da unidade e 

pono en práctica. 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 CLAVE 

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, 

crenzas e actitudes; linguaxe non 

verbal. 

 

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 

CE4.1. Escribir, en papel ou en 

soporte electrónico, textos breves, 

sinxelos e de estrutura clara sobre 

temas cotiáns ou de interese 

persoal, nun rexistro formal, neutro 

ou informal, utilizando 

adecuadamente os recursos 

básicos de cohesión, as 

convencións ortográficas básicas e 

os signos de puntuación máis 

comúns, cun control razoable de 

expresións e estruturas sinxelas e un 

léxico de uso frecuente.  

CE4.2. Coñecer e aplicar 

estratexias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves e de 

estrutura simple, p. e. copiando 

formatos, fórmulas e modelos 

convencionais propios de cada 

tipo de texto.  

CE4.3. Incorporar á produción do 

texto 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. 

CE4.4. Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito 

comunicativo, utilizando os 

expoñentes máis comúns de 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos de uso máis frecuente 

para organizar o texto escrito de 

maneira sinxela coa suficiente 

cohesión interna e coherencia con 

respecto ao contexto de 

comunicación. 

 CE4.5. Mostrar control sobre un 

EA4.1. Completa un cuestionario 

sinxelo con información persoal e 

relativa á súa formación, 

ocupación, intereses ou 

afeccións (p. e. para subscribirse 

a unha publicación dixital, 

matricularse nun taller, ou 

asociarse a un club deportivo).  

 

 

 

EA4.2. Escribe notas e mensaxes 

(SMS, WhatsApp, chats), nos que 

se fan breves comentarios ou se 

dan instrucións e indicacións 

relacionadas con actividades e 

situacións da vida cotiá e do seu 

interese. 

EA4.3. Escribe notas, anuncios e 

mensaxes breves (p. e. en Twitter 

ou Facebook) relacionados con 

actividades e situacións da vida 

cotiá, do seu interese persoal ou 

sobre temas de actualidade, 

respectando as convencións e 

normas de cortesía e da etiqueta. 

 

 

 

EA4.4. Escribe informes moi breves 

en formato convencional con 

información sinxela e relevante 

sobre feitos habituais e os motivos 

de certas accións, nos ámbitos 

académico e ocupacional, 

describindo de maneira sinxela 

situacións, persoas, obxectos e 

lugares e sinalando os principais 

acontecementos de forma 

esquemática. 

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. Escribe notas, mensaxes 

sobre cuestións cotiás. CCL, SIE 

IL4.2.2. Completa actividades 

referidas a situacións da vida cotiá 

respectando as convencións 

sociais. CCL, CSC, SIE 

 
IL4.3.1. Escribe notas, mensaxes 

sobre cuestións cotiás. CCL, SIE 

IL4.3.2. Escribe un anucio 

publicitario, un folleto turístico, 

unha guía de viaxes seguindo un 

modelo. CCL, CEEC, SIE 

IL4.3.3. Completa actividades 

referidas a situacións da vida cotiá 

respectando as convencións 

sociais. CCL, CSC, SIE 

IL4.3.4. Escribe instrucións, 

indicacións, seguindo un modelo. 

CCL, SIE 

 

 

IL4.4.1.Escribe unha reseña, unha 

biografía, un informe, un resumo, 

etc. utilizando información 

específica. CCL, CEEC, SIE 

IL4.4.2. Escribe descricións de 

persoas, lugares, sentimentos, etc. 

de forma respectuosa. CCL, CSC 

SIE 

IL4.4.3. Escribe artigos de prensa, 

revistas, páxinas web, etc. 

seguindo un modelo. CCL, CMCT, 

CEEC, SIE 

IL4.4.4. Escribe historias de ficción, 

extractos de novelas, ensaios, 

narracións incluíndo información 

detallada. CCL, CEEC, SIE 



 

75 

BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO 

E COMPETENCIAS CLAVE 

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, a 

sorpresa, e os seus contrarios.  

 

- Formulación de suxestións, 

desexos, condicións e hipóteses. 

- Establecemento e mantemento 

da comunicación e organización 

do discurso. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas.7 

 

Léxico escrito de uso común8 

(produción)  

 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas. 

repertorio limitado de estruturas 

sintácticas de uso habitual, e 

empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante 

axustados ao contexto e á 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis persoal, 

espacial e temporal, xustaposición, 

e conectores e marcadores 

discursivos frecuentes).  

CE4.6. Coñecer e utilizar un 

repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, 

opinións e puntos de vista breves, 

simples e directos en situacións 

habituais e cotiás, aínda que en 

situacións menos correntes e sobre 

temas menos coñecidos haxa que 

adaptar a mensaxe. 

CE4.7. Coñecer e aplicar, de 

maneira adecuada para facerse 

comprensible case sempre, os 

signos de puntuación elementais 

(p. e. punto, coma) e as regras 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

maiúsculas e minúsculas, ou 

separación de palabras ao final de 

liña), así como as convencións 

ortográficas máis habituais na 

redacción de textos en soporte 

electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA4.5. Escribe correspondencia 

persoal na que se establece e 

mantén o contacto social (p. e., 

con amigos noutros países), 

intercámbiase información, 

descríbense en termos sinxelos 

sucesos importantes e 

experiencias persoais (p. e. a 

vitoria nunha competición); 

danse instrucións, fanse e 

aceptan ofrecementos e 

suxestións (p. e. cancélanse, 

confirman ou modifican unha 

invitación ou uns plans), e 

exprésanse opinións de maneira 

sinxela. 

EA4.6. Escribe correspondencia 

formal básica e breve, dirixida a 

institucións públicas ou privadas 

ou entidades comerciais, 

solicitando ou dando a 

información requirida de maneira 

sinxela e observando as 

convencións formais e normas de 

cortesía básicas deste tipo de 

textos. 

IL4.4.5. Completa actividades 

pondo en práctica as explicacións 

gramaticais da unidade. CCL, 

CAA 

IL4.4.6. Completa actividades 

pondo en práctica o vocabulario 

da unidade. CCL, CAA 

IL4.4.7. Realiza actividades 

artísticas relacionadas co tema da 

unidade. CCL, CCEC, SIE  

IL4.4.8. Escribe frases sobre temas 

socioculturais ou inter-curriculares 

practicando a linguaxe da 

unidade. CCL, CCEC, SIE 

 

 

IL4.5.1. Escribe cartas, e-mails, 

blogs, postais, etc. de carácter 

persoal seguindo un modelo. CCL, 

CSC, SIE 

IL4.5.2. Narra por escrito 

acontecementos e intercambia 

vivencias persoais fomentando o 

contacto social. CCL, CSC SIE 

IL4.5.3. Escribe sobre as súas 

propias opinións, fai suxestións, 

ofrecementos, etc. de forma 

educada. CCL, CSC SIE 

IL4.5.4. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos 

coñecementos adquiridos na 

unidade. CCL, CD 

 

 

 

IL4.6.1. Escribe cartas, e-mails, 

faxes, etc. de carácter formal 

seguindo un modelo. CCL, CEEC, 

SIE 

IL4.6.2. Utiliza os recursos dixitais do 

curso para profundar nos 

coñecementos adquiridos na 

unidade. CCL, CD 

IL4.6.3. Solicita información formal 

de maneira educada. CCL, CSC, 

SIE 

                                                           
7
 Ver listaxe de Estruturas sintáctico-discursivas no apartado 4.B) 

8
 Ver listaxe de Léxico de alta frecuencia no apartado 4.B) 
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 5. ESTRUTURAS SINTÁCTICAS E LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

  

ESTRUTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 

- 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 (than); the 

fastest); resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto (reported 

information, offers, suggestions and commands).  

- 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. non 

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 (simple and continuous present); 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. 

usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing).  

- Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); 

capacidade (can; be able); 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 time; 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). 

 
  

  

 

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 
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- Identificación persoal;  

-Vivenda, fogar e contorna;  

-Actividades da vida diaria;  

-Familia e amigos;  

-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;  

-Medio ambiente, clima e contorna natural;  

-Tecnoloxías da Información e a Comunicación. 
 

  

6. METODOLOXÍA. 
 

En xeral, pódese dicir que o enfoque que ha de primar no tratamento da materia de Lingua 

Estranxeira ha de ser o comunicativo, polo que os elementos do currículo definiranse sempre 

en base aos procesos de comunicación aos que van encamiñados, adecuándose no caso 

concreto da etapa de Secundaria ás características e as necesidades do alumnado.  

 

Integrando todos estes aspectos e partindo desta idea, o currículo estrutúrase ao redor de 

actividades de lingua tal como estas descríbense no Marco: comprensión e produción 

(expresión e interacción) de textos orais e escritos. 

 

A lingua demanda unha metodoloxía que se centre no alumno, nas súas necesidades de 

aprendizaxe e na responsabilidade que este debe asumir no proceso; A metodoloxía máis 

idónea será, por tanto, aquel conxunto de prácticas de aprendizaxe, ensino e avaliación 

que mellor contribúa a que o alumno, por unha banda, adquira as diversas competencias 

implicadas na comunicación, e, por outro, desenvolva a capacidade de pór todas estas 

competencias en práctica de maneira conxunta para producir e procesar textos orais ou 

escritos adecuados aos contextos de actuación correspondentes. 

 

Incidirase ademais de maneira especial no aproveitamento didáctico de recursos dixitais, 

entendidos como unha ferramenta esencial para iniciar ao alumnado na adquisición 

gradual de mecanismos autónomos de aprendizaxe. 

 
6.A) METODOLOXÍA XERAL E ESPECÍFICA DA ÁREA DE LINGUA ESTRANXEIRA.  

 

 Contido Lingüístico  

 

Vocabulario e gramática en contexto  

Seguiremos  un enfoque inductivo no traballo de vocabulario, garantindo que o novo léxico 

preséntase de maneira gradual e practícase minuciosamente. Para asegurar unha 

aprendizaxe motivador e significativo, utilizaremos unha gran variedade de métodos para 

presentar e practicar o vocabulario, incluíndo presentacións contextualizadas. s estruturas 

gramaticais presçentanse mediante unha gran variedade de textos do mundo real que 

proporcionan aos alumnos o contexto esencial para unha completa comprensión. As 

táboas gramaticais son moi claras e constitúen un material de referencia moi fácil de usar.   
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 Integrated skills  

 

Cun enfoque integrado das destrezas, animaremos aos alumnos a desenvolver as destrezas 

receptivas e produtivas en paralelo. Cada unidade do Student’s Book contén unha 

innovadora dobre páxina chamada Integrated skills que ofrece unha práctica integrada de 

reading, listening, writing e speaking para mellorar as habilidades comunicativas dos 

alumnos nun contexto real. As habilidades receptivas desenvólvense a través da lectura 

dun texto auténtico, seguido dunha interesante actividade de listening. A vinculación 

temática continúa nas habilidades produtivas: un vídeo cun modelo de speaking 

proporciona a base para a produción oral e escrita que se presentan coidadosamente 

estruturadas. 

 

Reading  

 Explicaremos unha gran variedade de textos atractivos para os mozos destas idades. Unha 

amplia gama de estilos textuais  aproxima aos alumnos a diferentes tipos de lectura cun 

enfoque apropiadamente graduado e estruturado.  

 

Writing: Interacción e produción  

 Presentaremos as tarefas de escritura mediante un enfoque altamente estruturado. 

Primeiro, os alumnos interactúan con exemplos de escritura antes de completar unha tarefa 

guiada paso a paso, que fai fincapé en que para conseguir un bo traballo escrito é 

necesario planificar, realizar un borrador e reescribir.  

 

Listening  

A destreza del istening é probablemente una das que máis custa desenvolver,  

Speaking: Interacción e produción : exporemos aos alumnos a conversacións a través da 

actividade Express yourself, que ofrece oportunidades frecuentes para interactuar e 

intercambiar opinións.  

 

A dobre páxina de Integrated skills proporciona un modelo de conversación interactivo no 

curso digital, que permite aos alumnos ver vídeos de persoas británicas interactuando en 

situacións cotiás. Unha serie de tarefas guiadas paso a paso ofrecen ao alumnos o apoio 

necesario para producir e practicar os seus propios diálogos.  

 

7. AVALIACIÓN 

  

6.A) CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
 

 Os Criterios de avaliación son o referente específico para avaliar a aprendizaxe do 

alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en 

coñecementos como en competencias; responden ao que se pretende conseguir en cada 

materia. 
 

Estes criterios aparecen detallados no apartado 4 deste documento. 
 

Estes criterios de avaliación concrétanse a través dos Estándares de aprendizaxe avaliables, 

que permiten definir os resultados de aprendizaxe, e que especifican os coñecementos que 

o alumno debe alcanzar en cada caso. 

 
6.B) INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

Avaliación Formativa (Avaliación informal) 

- Observación do traballo de clase para avaliar tanto o progreso tanto individual como 

colectivo. 

- Exercicios do Workbook. 

- Traballo das destrezas: exercicios de reading, writing, speaking e listening. 

 

Avaliación Sumativa (Avaliación formativa Hay que levar a cabo unha avaliación 

continua, avaliación das habilidades lingüísticas e das competencias básicas. Os 

estándares de aprendizaxe pódense avaliar utilizando os Tests and Exams Multi-ROM 
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(tests en tres niveles de dificultade: básico, estándar e alto), o CEFR Skills Exam Generator 

(exames baseados en destrezas) e a sección External exam trainer do Student’s Book e 

do Workbook.  

 

O noso obxectivo será equipar aos alumnos coas habilidades necesarias para superar con 

éxito os exames porque aprenden a abordar unha gran variedade de tests sobre o catro 

destrezas. No External exam trainer ven modelos de respostas e analizan as preguntas paso 

a paso, para que sentan seguros cando fagan un exame. 
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Autonomía no estudo e autoavaliación  

Promoveremos a autonomía dos alumnos pra intervir de forma activa na súa 

aprendizaxe.  

 

Con este obxectivo, proporcionamos materiais para que estuden e practiquen sós tanto 

no Student’s Book como no Workbook. O Self-study bank do Workbook contén 

numerosas actividades de reforzo e ampliación para que consoliden e amplíen o que 

aprenden en clase, ademais dunha Wordlist, unha Speaking reference e unha 

Pronunciation reference.  

 

Así mesmo avaliaremos a súa propia aprendizaxe mediante os cadros Self-evaluation 

que se inclúen ao final de cada unidade do Workbook.  

 

Promoveremos tamén a avaliación en grupo dos proxectos colaborativos da sección 

Collaborative projects do Student’s Book. 

 
7.3. TIPOS DE AVALIACIÓN 

 
 Avaliación continua (formativa):  

Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro 

dos obxectivos da etapa nas avaliacións continua e final das materias dos bloques de 

materias troncales e específicas, serán os criterios de avaliación e estándares de 

aprendizaxe avaliables. 

 

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado da Educación Secundaria 

Obrigatoria será continua, formativa e integradora.  

 

A avaliación das aprendizaxes dos alumnos e alumnas terá un carácter formativo e será 

un instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de 

aprendizaxe. 

 

 Avaliación final de Educación Secundaria Obrigatoria:  

Ao finalizar o cuarto curso, os alumnos e alumnas realizarán unha avaliación 

individualizada pola opción de ensinos académicos ou pola de ensinos aplicados, na 

que se comprobará o logro dos obxectivos da etapa e o grao de adquisición das 

competencias correspondentes. 
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7.4) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 
O departamento/profesor valorará o grao de consecución dos obxectivos previstos 

aplicando a metodoloxía, tendo en conta a adquisición das competencias,  os criterios de 

avaliación e utilizando os distintos instrumentos de avaliación.  

A cualificación establecerase a partir da análise da aprendizaxe e do progreso nas 

actividades e tarefas .: 

 

8. FOMENTO DA LECTURA. 

 

Os contidos relacionados coa educación literaria manteñen as pautas xa iniciadas na 

anterior etapa, co fin densolidar hábitos de lectura, ampliar as experiencias dos alumnos no 

campo da lectura e recrear textos, adaptándoos ás súas novas experiencias e á expresión 

dos seus sentimentos, observando sistematicamente as convencións literarias e 

establecendo unha relación automática entre os traballos literarios e os contextos de 

produción e recepción.  

 

 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. 

Libro de lectura obligatoria: “Legends of the Brithish Islands” Ed. Burlington 

  

9. CONTIDOS INTER-CURRICULARES (CLIL) 

 

CLIL significa Content and Language Integrated Learning. Un dos obxectivos é 

interrelacionar a aprendizaxe do inglés co doutras materias de Secundaria.  
 

Pero si trabállase en inglés sobre un tema doutra área de ensino é importante ofrecer o 

contexto para axudar a entendelo e aprendelo.  

 

 

 

 

 

En Pulse  2 atopamos os seguintes temas CLIL: 

 

Unit  Pulse 2 

1 Arte: un concurso de talentos televisivo: destrezas e habilidades 

Lingua e literatura: lleer e compilar un perfil persoal 

TIC: procura de información en internet 

2 Literatura: Charles Dickens, festivales / Lleer e redactar unha crítica 

TIC: procura de información en internet 

3 Ciencias naturais: desastres naturales, desastres famosos, un desastre natural en 

Nova Zelandia 

Lingua e literatura: lleer unha reportaxe de interese e reaccionar ante as noticias 

TIC: procura de información en internet 

4 Ciencias naturais: animais en perigo de extinción, safaris en Sudáfrica 

Lingua e literatura: ler e realizar unha descrición xeográfica 

5 Ciencia: Ciencia, exploración espacial, predicións sobre o futuro 

Lingua e literatura: ler e escribir un artigo de opinión 

TIC: procura de información en internet 

6 Matemáticas: tendas benéficas, porcentajes e fraccións 

Lingua e literatura: ler e escribir unha carta informal 

TIC: procura de información en internet 

7 Ciencias sociais: os Amish, bicicletas eléctricas, Ruta 66 

Lingua e literatura: ler e escribir unha entrada de blog 

TIC: procura de información en internet 
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8 Ciencias sociais: a historia das supersticiones, crenzas e supersticiones irlandesas  

Lingua e literatura: escribir un correo electrónico 

TIC: procura de información en internet 

9 Ciencias sociais: a Educación persoal, social, personal, de saúde e económica, o 

interior de Australia 

Lengua e literatura: ler e escribir unha mensaxe instantánea 

TIC: procura de información en internet 
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10. CONTIDOS DE TRATAMENTO TRANSVERSAL 

 

De acordo co  1105/2014, de 26 de decembro, establécese que: 

 

 En Educación Secundaria Obrigatoria, a comprensión lectora, a expresión oral e 

escrita, a comunicación audiovisual, as Tecnoloxías da Información e a 

Comunicación, o emprendimiento e a educación cívica e constitucional 

traballaranse en todas as materias. 

 Fomentarase o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a 

prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade e os 

valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por 

calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

 Fomentarase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en 

todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que 

sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a 

democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto ao home e mulleres por 

igual, ás persoas con discapacidade e o rexeitamento á violencia terrorista, a 

pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e consideración ás vítimas 

do terrorismo e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 

 Fomentarase a prevención de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia. 

 Evitaranse os comportamentos e contidos sexistas e estereotipos que supoñan 

discriminación. 

 Incorporaranse elementos curriculares relacionados co desenvolvemento 

sustentable e o medio ambiente, os riscos de explotación e abuso sexual, o abuso e 

malos tratos ás persoas con discapacidade, as situacións de risco derivadas da 

inadecuada utilización das Tecnoloxías da Información e a Comunicación, así como 

a protección ante emerxencias e catástrofes. 

 Fomentaranse as medidas para que o alumnado participe en actividades que lle 

permita afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de 

aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a 

confianza nun mesmo e o sentido crítico. 

 Adoptaranse medidas para que a actividade física e a dieta equilibrada formen 

parte do comportamento xuvenil. 

 Potenciarase a educación e a seguridade viaria. 

 

VALORES E 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 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS  

Os temas transversais que poden aparecer en diversas partes do currículo, non están 

unicamente relacionados co “saber sobre” senón tamén co “saber como comportarse” na 

sociedade.  
 

 Temas relacionados coa educación moral e cívica, a educación ambiental, a educación 

para a tolerancia, a educación para a igualdade de ambos os sexos, a educación para a 

saúde e a educación para o lecer tal como detállase a continuación: 

Unidade  Pulse 2 

1 Educación para a saúde: A importancia de practicar deporte para 

manterse san. 

Educación para o consumidor: A importancia de ter unha actitude crítica 

cara aos programas de televisión que ven. 
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2 Educación moral e cívica: A importancia de traballar para ter éxito no 

colexio. 

3 Educación para a saúde: A importancia de protexerse en condicións 

meteorolóxicas adversas. 

4 Educación ambiental: A importancia de protexer as especies en perigo de 

extinción.  

Educación moral e cívica: A importancia de traballar como voluntario. 

5 Educación para a saúde: A importancia de alimentarse de maneira 

saudable. 

Educación para a igualdade de ambos os sexos: A importancia de 

aceptar que tanto os homes como as mulleres poden desempeñar 

calquera tipo de traballo, como ser un astronauta. 

6 Educación para a igualdade de ambos os sexos: A importancia de 

compartir as tarefas domésticas entre homes e mulleres. 

Educación para o consumidor: A importancia de ter unha actitude crítica 

cara ao diñeiro e de comprar con moderación. 

7 Educación ambiental: A importancia de usar medios de transporte 

ecolóxicos. 

Educación para a paz: A importancia de respectar á xente doutras 

culturas, como os Amish. 

8 Educación para a paz: A importancia de respectar tradicións doutros 

países. 

Educación para a saúde: A importancia de practicar deportes como o 

tenis de mesa, o salto de trampolín, tiro con arco, ioga, esgrima, etc., para 

manterse san. 

9 Educación para a saúde: A importancia de manter un estilo de vida 

saudable, practicando deporte e seguindo unha dieta equilibrada. 

Educación para a paz: A importancia de condenar o bullying e calquera 

tipo de violencia. 

Educación para o consumidor: A importancia de facer un uso moderado 

das redes sociais e de seguir certas normas de seguridade.  
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11. UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN 

 

A incorporación xeneralizada ao sistema educativo das Tecnoloxías da Información e a 

Comunicación (TIC), que terán en conta os principios de deseño para todas as persoas e 

accesibilidade universal, permitirá personalizar a educación e adaptala ás necesidades e 

ao ritmo de cada alumno ou alumna. 

 

As Tecnoloxías da Información e a Comunicación serán unha peza fundamental para 

producir o cambio metodolóxico que leve a conseguir o obxectivo de mellora da calidade 

educativa. Así mesmo, o uso responsable e ordenado destas novas tecnoloxías por parte 

dos alumnos e alumnas debe estar presente en todo o sistema educativo 

 

Os alumnos e alumnas son persoas do século XXI e non poden estar afastados do 

coñecemento das tecnoloxías propias deste século; así pois, tamén vai aprender a utilizar, 

de forma responsable, as posibilidades que as Tecnoloxías da Información e a 

Comunicación ofrécenlles para a adquisición de destrezas na área de Lingua Estranxeira. 

 

USO DO TIC  

 

 Promoverase o uso das novas tecnoloxías de numerosas maneiras, por exemplo as procuras 

en Internet para completar Web quests ou o uso de programas informáticos e ferramentas 

online para as tarefas de produción dos proxectos colaborativos das páxinas Collaborative 

projects. Os alumnos amplían o seu coñecemento de ferramentas online mediante as 

Digital worksheets do Teacher’s Resource File. A Student Website ofrece acceso a práctica 

dixital adicional para o desenvolvemento da linguaxe. Os alumnos tamén teñen acceso a 

material dixital interactivo. 

Recursos materiais dispoñibles no centro ) 

TV e DVD 

Reprodutor CD  

Cámara de vídeo  

Computadores  

TDI (Taboleiro Dixital Interactivo) 

 

 

BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: STARTER UNIT 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade9 

Tipo de 

interacción
10 

Destreza 

principal11 

Competencias
12 

Tempo 

estimado13 

1 

 

Vocabulario 

Gramática 

 

• aprender/repasar 

vocabulario relacionado 

con diferentes 

celebración 

• repasar as datas 

 

 

Quentamento 
W C W CLC, SIE 

A completar 

polo profesor 

Vocabulario. Celebración 

1 1.02 Relacionar as palabras do 

cadro coas imaxes 

correspondentes. A continuación, 

escoitar e repetir. ¿Que 

celebración poden ver? 

P C R L S 
CLC, SCC, 

CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

2 1.03 Escoitar e escribir as catro 

celebración no seu caderno. 
P I L W CLC, SCC, CAE 

A completar 

polo profesor 

3 ¿Que outras celebración P I W CLC, SCC, A completar 

                                                           
9 W-Warm up, P-Principal, R-Reforzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Avaliación. 
10 I-Individual, P-Parellas, C-Clase. 
11 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing 
12 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 
13 A completar polo profesor /departamento de acordo co seu grupo de clase 
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BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: STARTER UNIT 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade9 

Tipo de 

interacción
10 

Destreza 

principal11 

Competencias
12 

Tempo 

estimado13 

 

Student 's Book, páxina 4 

 

importantes existen no seu país? 

Escribir dous no seu caderno 

CAE, SIE polo profesor 

Gramática. Datas. 4 Copiar as 

datas no seu caderno. Dicilas a 

continuación. 

P C W S CLC, CMST, SIE 
A completar 

polo profesor 

5 Traballar por parellas. Dicir as 

datas a un compañeiro. 
P P S L 

CLC, CMST, SIE 

L2L 

A completar 

polo profesor 

Culture note 
A I R CLC, CAE 

A completar 

polo profesor 

6 Copiar e completar as 

preguntas con partículas 

interrogativas. 

 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

EXPRESS YOURSELF. 7 Traballar por 

parellas. Facer e responder as 

preguntas do exercicio 6. 

P P S L 
CLC, CMST, 

SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

2 

Vocabulario 

Gramática 

 

• repasar vocabulario 

relacionado coa roupa 

• repasar os adxectivos 

posesivos 

 

 

 

Pupil 's Book páxina 5 

 

Quentamento 
W C L CLC, SIE 

A completar 

polo profesor 

Pezas de vestir. 1  Escoitar e ler. A 

continuación, escribir os nomes 

das persoas no seu caderno. 

P I L R W CLC, SCC, CAE 
A completar 

polo profesor 

2 ¿Que levan posto? Nomear as 

súas pezas de vestir coas 

palabras en azul. 

P C R S 
CLC, SCC, 

CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

3 ¿Recordan máis palabras 

relacionadas con pezas de 

vestir? Escribir todas as que 

poidan nun minuto. 

P I W CLC, CAE, SIE 
A completar 

polo profesor 

Gramática. Adxectivos posesivos. 

4 Copiar e completar a táboa. 

 

P I R W CLC, DC, L2L 
A completar 

polo profesor 

5 Completar as frases con 

adxectivos posesivos. 

 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

6 Escribir ' no lugar correcto das 

frases. 
P I R W CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Finished? 
A I W CLC, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

3 

 

Vocabulario 

 

• repasar países e linguas 

• facer un concurso de 

linguaxe sobre o inglés e 

outras linguas 

 

Pupil 's Book páxina 6 

 

Quentamento 
W C S 

CLC, CMST, 

CAE 

A completar 

polo profesor 

1 ¿En que países do cadro é a 

inglesa a primeira lingua? ¿En 

cales non? 

P C R S 
CLC, CMST, 

CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

Culture note 
A I R 

CLC, CMST, 

CAE 

A completar 

polo profesor 

2 Observar os países. Copiar e 

completar a táboa co idioma 

que se fala neles. 

P I R W 
CLC, CMST, 

CAE 

A completar 

polo profesor 

Language note 
A I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

3 Facer o concurso por parellas. 

¿Canto saben do inglés e doutros 

idiomas? 

P P W CLC, CAE, SIE 
A completar 

polo profesor 
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BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: STARTER UNIT 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade9 

Tipo de 

interacción
10 

Destreza 

principal11 

Competencias
12 

Tempo 

estimado13 

Culture note 
A I R CLC, CAE 

A completar 

polo profesor 

Look! 
C I R 

CLC, CMST, 

CAE 

A completar 

polo profesor 

4 

 

 

Gramática 

can / can ' t 

Be 

 

• repasar can / can ' t 

• repasar as formas 

afirmativa, negativa, 

interrogativa e respostas 

curtas de be 

• dicir o que lles gusta e o 

que non lles gusta facer 

 

 

Pupil 's Book páxina 7 

 

Quentamento 
W P S L CLC, SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 Completar as frases sobre eles 

mesmos con can ou can ' t. 
P I R W CLC, DC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Language note 
A I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Look! 
C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

2 ¿Que actividades lles gusta 

facer en inglés? 

 

P I R W 
CLC, SCC, 

SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

3 Copiar a táboa no seu 

caderno. Reescribir as frases 

usando a forma curta de be. 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

4 ¿Son as frases verdadeiras ou 

falsas? Corrixir as frases falsas. 

Utilizar formas curtas de be. 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Culture note 
A I R CLC, CAE 

A completar 

polo profesor 

5 Responder as preguntas para 

que sexan certas para eles. 

Utilizar respostas curtas. 

P I R W CLC, SCC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Look! 
C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

6 Escribir frases afirmativas (✔) e 

negativas (✘) con There is e 

There are. 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

5 

 

 

 

Destrezas integradas 

En clase 

 

 

• traballar as catro 

destrezas 

• repasar vocabulario 

relacionado coa clase 

• ler unhas instrucións para 

a clase 

• escoitar unha 

conversación 

• escribir un diálogo 

personalizado 

• representar o seu 

diálogo 

 

 

 

Quentamento 
W P S L CLC, SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 Unir os números 1-9 coas 

palabras do cadro. Utilizar un 

dicionario para axudarlles coas 

palabras que non coñecen. 

 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

2 ¿Que cousas do exercicio 1 

teñen na súa clase hoxe? 

 

P C R S CLC, SIE 
A completar 

polo profesor 

Actividade extra 
A R C S L CLC, SIE 

A completar 

polo profesor 

3 1.05 Mirar o teclado. ¿Poden 

dicir as letras do abecedario en 

inglés en orde alfabético? 

Escoitar e repetir. 

P C L S CLC, SIE 
A completar 

polo profesor 

4 Traballar por parellas. Facer e 

responder preguntas sobre a 

ortografía das palabras do 

exercicio 1. 

P P S L CLC, SIE 
A completar 

polo profesor 

5 1.06 Unir as preguntas coas 

respostas. Escoitar e comprobar 
P I R L CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 
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BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: STARTER UNIT 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 
Tipo de 

actividade9 

Tipo de 

interacción
10 

Destreza 

principal11 

Competencias
12 

Tempo 

estimado13 

Pupil 's Book páxina 8 

 

as súas respostas. 

6 Traducir as instrucións ao seu 

idioma. ¿Quen adoita dicir esas 

cousas en clase? 

P C R W CLC, SIE 
A completar 

polo profesor 

6 

Destrezas integradas - 

continuación 

Coñecer xente 

 

• practicar expresións 

para coñecer xente 
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7 1.07 Escoitar a Chris e a Lucy 

falando. Copiar e completar 1-3. 
P I L R W CLC, SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

8 Escoitar de novo e repetir. 

Practicar o seu ton. 
P C L S CLC, SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

9 Copiar as preguntas en grosa 

no seu caderno. A continuación, 

escribir respostas que sexan 

certas para eles. 

P I R W CLC, SCC, SIE 
A completar 

polo profesor 

Skills builder. 

Falar: Me too e Me neither 
C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

10 Escribir un novo diálogo. Utilizar 

o diálogo do exercicio 7 como 

axuda. 

P I W CLC, SCC, SIE 
A completar 

polo profesor 

11 Traballar por parellas. 

Alternarse para practicar os seus 

diálogos. 

P P S L 
CLC, CAE, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 
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Trimestre 1 

Sesións-clases 
A completar polo profesor 

Tempo considerado de estudio na casa 
A completar polo profesor 

 

 

BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: UNIT 1 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
14 

Tipo de 

interacción
15 

Destreza 

principal16 

Competencias
17 

Tempo 

estimado18 

1 

 

 

 

 

Vocabulario e Destrezas 

orais 

Actividades de tempo 

libre 

 

• aprender/repasar 

palabras relacionadas 

coas actividades de 

tempo libre 

• Facer e responder 

preguntas sobre o que 

fan a fin de semana 

 

 

 

 

Student 's Book, páxina 

10 

 

Quentamento 
W C W CLC, SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

Think about it 
W C R S CLC, SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 1.08 Observar a enquisa. 

Escoitar e repetir as palabras en 

azul. 

P C R L S CLC, SCC, SIE 
A completar 

polo profesor 

Language note 
A I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

2 Facer a enquisa e obter a súa 

puntuación. ¿Están de acordo 

coa súa propia descrición? 

 

P C R S 
CLC, SCC, 

CAE SIE 

A completar 

polo profesor 

3 Unir os adxectivos 1-3 cos seus 

opostos a-c. 

 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Look! 
C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

EXPRESS YOURSELF. 4 ¿Que 

adoitan facer a fin de semana? 

Copiar e completar o diario. 

 

P I R W CLC, SCC, SIE 
A completar 

polo profesor 

5 Traballar por parellas. Facer e 

responder preguntas sobre as 

súas actividades de fin de 

semana do exercicio 4. 

P P S L CLC, SCC, SIE 
A completar 

polo profesor 

Actividade extra 
A R C S L 

CLC, SCC, 

CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

2 

Lectura 

Tipo de texto: Unha 

entrevista dunha revista 

 

• ler unha entrevista 

dunha revista 

• ler buscando 

información específica 

Quentamento 
W C S CLC, SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 Observar as imaxes. ¿Que 

deportes son? 

 

P C S CLC, CAE, SCC 
A completar 

polo profesor 

2 1.09 Ler e escoitar a entrevista. 

¿Son as frases verdadeiras ou 

falsas? Corrixir as frases falsas. 

P I R L W CLC, SCC, CAE 
A completar 

polo profesor 

                                                           
14 W-Warm up, P-Principal, R-Reforzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Avaliación. 
15 I-Individual, P-Parellas, C-Clase. 
16 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing 
17 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  
18 A completar polo profesor /departamento de acordo co seu grupo de clase 

  UNIT 1: WHAT DO YOU LIKE? 
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BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: UNIT 1 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
14 

Tipo de 

interacción
15 

Destreza 

principal16 

Competencias
17 

Tempo 

estimado18 

• expresar a súa opinión 

 

 

Pupil 's Book páxina 11 

 

 

3 Ler a entrevista de novo e 

responder as preguntas. 

 

P I R W CLC, SCC, CAE 
A completar 

polo profesor 

Culture note 
A I R CLC, CAE 

A completar 

polo profesor 

4 ¿Prefiren practicar deportes 

competitivos ou non 

competitivos? ¿Por que? 

P C S L 
CLC, CAE, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

Finished? 
A I W CLC, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

Actividade extra 
A R C L S CLC, SIE 

A completar 

polo profesor 

WEB QUEST 
A R C I R W 

CLC, DC, 

CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

3 

Gramática 

 

Presente simple: 

afirmativa, 

negativa e interrogativa 

 

Presente continuo: 

afirmativa, negativa e 

interrogativa 

 

 

• repasar o presente 

simple: afirmativa, 

negativa, interrogativa e 

respostas curtas 

• repasar o presente 

continuo: afirmativa, 

negativa, interrogativa e 

respostas curtas 
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Quentamento 
W P R W CLC, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 Copiar e completar a táboa 

coa forma correcta de like, play 

e live. 

 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

2 Ler as regras ortográficas da 

páxina 19. Despois, completar as 

frases co presente simple dos 

verbos entre paréntese. 

 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Language note 
A I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

3 Escribir as preguntas. A 

continuación, escribir respostas 

que sexan certas para eles 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Analyse 
C C R S CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

4 Copiar e completar 1-4 coas 

formas correctas de be. Utilizar 

formas curtas sempre que sexa 

posible. 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

5 Escribir preguntas usando o 

presente continuo. 

 

P I W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

EXPRESS YOURSELF. 6 Traballar por 

parellas. Facer e responder as 

preguntas do exercicio 5. 

P P S L CLC, SCC, SIE 
A completar 

polo profesor 

7 Completar o diálogo co 

presente continuo dos verbos 

entre paréntese. 

 

P I R W CLC, SCC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Pronunciation lab 
P I L S R W CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

4 

 

Vocabulario e Listening 

Destrezas e habilidades 

 

Quentamento 
W C S W CLC, CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

1  Escoitar e repetir as palabras 

do cadro. 
P C L S CLC, SIE 

A completar 

polo profesor 
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BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: UNIT 1 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
14 

Tipo de 

interacción
15 

Destreza 

principal16 

Competencias
17 

Tempo 

estimado18 

• aprender verbos 

relacionados coas 

destrezas 

• escoitar para obter 

información específica 
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2 Ler e escoitar o texto. Copiar e 

completar as presentacións con 

palabras do exercicio 1. Despois, 

escoitar e comprobar as súas 

respostas 

P I R L W 
CLC, CAE, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

Look! 
C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

EXPRESS YOURSELF. 3 Traballar por 

parellas. ¿Que destrezas e 

habilidades teñen? Comparar as 

súas destrezas e habilidades. 

P P S L CLC, SCC, SIE 
A completar 

polo profesor 

4 Escoitar parte dun programa de 

televisión de talentos. ¿A que 

participantes do exercicio 1 están 

a falar os xuíces? 

P C L S CLC, CAE, SCC 
A completar 

polo profesor 

5 Escoitar de novo. ¿Son as frases 

verdadeiras ou falsas? Corrixir as 

frases falsas. 

 

P I L R W CLC, CAE, SIE 
A completar 

polo profesor 

5 

 

 

Conciencia cultural 

 

Atraccións turísticas en 

Reino Unido 

 

• ler un texto sobre 

parques de atraccións e 

parques temáticos 

• comparar as 

atraccións turísticas en 

Reino Unido coas 

atraccións turísticas do 

seu país. 
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Quentamento 
W C S R CLC, CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 Observar as imaxes. ¿Que 

atraccións son máis divertidas? 

 

P C S L 
CLC, CAE, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

2  Ler e escoitar o texto. ¿Qué 

atracción dá medo e é moi 

grande? 

P I R L CLC, CAE, SCC 
A completar 

polo profesor 

Culture note 
A I R CLC, CAE 

A completar 

polo profesor 

3 Ler o texto de novo e responder 

as preguntas. 

 

P I R W CLC, CAE, SCC 
A completar 

polo profesor 

Comparación cultural. 4 

Responder as preguntas sobre 

unha atracción turística 

interesante do seu país. 

P C R S 
CLC, CAE, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

Culture video: Museos e galerías 

de arte 
A C L CLC, DC, CAE 

A completar 

polo profesor 

6 

 

Gramática 

 

Presente simple e 

presente continuo 

 

 

• comparar o presente 

simple e o presente 

continuo 

• ler un texto sobre arte 
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Quentamento 
W P R W CLC, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 Estudar a táboa e escoller as 

palabras correctas para 

completar as regras. 

P I R W CLC, DC, L2L 
A completar 

polo profesor 

2 Estudar as expresións temporais 

da táboa e completar as frases 

co tempo correcto. 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Look! 
C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Language note 
A I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

3 Copiar e completar as frases 

coa forma correcta dos verbos 

entre paréntese. A continuación, 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 
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BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: UNIT 1 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
14 

Tipo de 

interacción
15 

Destreza 

principal16 

Competencias
17 

Tempo 

estimado18 

escribir a expresión temporal no 

lugar correcto. 

4 Completar o diálogo co 

presente simple ou o presente 

continuo das palabras entre 

paréntese. 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

CLIL Gramática en contexto: 

Arte. 

5 Ler o texto e escoller as 

respostas correctas. 

P I R 
CLC, CAE, 

SCC, L2L 

A completar 

polo profesor 

6  Escoitar e comprobar as súas 

respostas. 
P I L CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Tarefa de CLIL 
P I R W 

CLC, DC, CAE, 

SIE 

A completar 

polo profesor 

Pronunciation lab: Ton de 

preguntas 

 

P I L S R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

 

7 

 

Destrezas integradas 

Nun campamento 

 

• traballar as catro 

destrezas 

• ler un anuncio sobre un 

campamento 

• escoitar alguén 

rexistrándose para unha 

fin de semana de 

aventura 

• escribir un diálogo 

personalizado 

• representar o seu 

diálogo 
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Quentamento 
W P W S CLC, SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

Actividade extra 
A R I R W CLC, SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 Ler o anuncio e responder as 

preguntas. 
P P R S CLC, SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

2 ¿Gustaríalles pasar unha fin de 

semana de aventura? ¿Por que, 

por que non? 

 

P P R S 
CLC, CAE, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

3 Escoitar unha conversación 

telefónica sobre o campamento 

Greenwood Activity Camp. ¿Que 

tres actividades menciona 

Owen? 

P P L S CLC, CAE, SCC 
A completar 

polo profesor 

4 Escoitar de novo e escoller as 

respostas correctas. 

 

P I L R CLC, CAE, SCC 
A completar 

polo profesor 

8 

Destrezas integradas - 

continuación 

Pedir información persoal 
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5  Escoitar a Chris rexistrándose 

para unha fin de semana de 

aventura. Copiar e completar 1-

4. 

P I L R W CLC, SCC, CAE 
A completar 

polo profesor 

6 Escoitar de novo e repetir. 

Practicar o seu ton. 
P C L S CLC, SIE 

A completar 

polo profesor 

Skills builder. Dar a súa dirección 

de e-mail e o seu teléfono. 
C I R CLC, DC, L2L 

A completar 

polo profesor 

7 Copiar as preguntas en grosa e 

escribir as súas respostas. Despois, 

mirar o anuncio de novo e 

escoller dúas actividades que lles 

gustaría facer. 

P I R W CLC, SCC, CAE 
A completar 

polo profesor 

8 Escribir un novo diálogo. Utilizar 

o diálogo do exercicio 5 como 

axuda. 

P I W CLC, SCC, SIE 
A completar 

polo profesor 

9 Traballar por parellas. Alternarse 

para practicar os seus diálogos. 
P P S L 

CLC, CAE, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 
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BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: UNIT 1 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
14 

Tipo de 

interacción
15 

Destreza 

principal16 

Competencias
17 

Tempo 

estimado18 

 

10 Representar o seu diálogo 

para o resto da clase. 

Communication Kit 

 

C C R S 
CLC, SCC, 

CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

9 

 

 

Writing 

Un perfil persoal 

 

• ler un perfil persoal 

• utilizar because e so 

para dar razóns e 

conectar ideas 

• escribir un perfil persoal 
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Quentamento 
W C R S CLC, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 1.20 Ler e escoitar o perfil. 

Despois, responder as preguntas. 

 

P P R L CLC, CAE, SCC 
A completar 

polo profesor 

2 Observar o Writing focus. 

¿Como se di because e so no seu 

idioma? 

 

P C R S CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

3 Copiar e completar as notas 

sobre Claire. 

 

P I R W 
CLC, CAE, 

SCC, L2L 

A completar 

polo profesor 

4 Ler o Writing focus de novo. 

Completar as frases con because 

ou so. 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Actividade extra 
A R I R W CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Tarefa de escritura 
C E  I R W 

CLC, CAE, SCC 

SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

10 

Study guide 

Gramática; Vocabulario 

e Destrezas orais 
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Gramática 

Presente simple: afirmativa, 

negativa e interrogativa. 

Presente continuo: afirmativa, 

negativa e interrogativa. 

Presente simple e presente 

continuo. 

R C I R CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Vocabulario 

Actividades de tempo libre 

Destrezas e habilidades 

R C I R CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Speaking 

Pedir información persoal 
R C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Learning to learn 
R C I R W CLC, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

Material adicional. 

Workbook 
R C E I R W CLC, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

Teacher 's Resource File 
R C E I R W CLC, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

Tests e exames 
R C E I R W CLC, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 
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Trimestre 1 

Sesións-clases 
A completar polo profesor 

Tempo considerado de estudio na casa 
A completar polo profesor 

 

BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: UNIT 2 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
19 

Tipo de 

interacción
20 

Destreza 

principal21 

Competencias
22 

Tempo 

estimado23 

1 

 

 

 

Vocabulario e Destrezas 

orais 

Literatura 

 

• aprender/repasar 

palabras relacionadas 

coa literatura 

• Facer e responder 

preguntas sobre os libros 

que lles gusta ler 

 

 

Student 's Book, páxina 

20 

 

Quentamento 
W P W CLC, SIE 

A completar 

polo profesor 

Think about it 
W P S CLC, CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 Observar os xéneros literarios. 

Escoitar e repetir as palabras 
P C L S CLC, CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

Language note 
A I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

2 1.22 Completar os comentarios 

con palabras do exercicio 1. 

¿Que dous libros tratan sobre 

persoas reais? Escoitar e 

comprobar. 

P I R W CLC, CAE, SCC 
A completar 

polo profesor 

Culture note 
A I R CLC, CAE 

A completar 

polo profesor 

3 Unir as definicións coas 

palabras do exercicio 1. 
P I R W CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

EXPRESS YOURSELF. 4 ¿Que libro 

lles gustaría ler? ¿Por que? 
P C R S L 

CLC, CAE, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

5 Tomar notas sobre un libro que 

lles gustara. 

 

P I W 
CLC, CAE, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

6 Traballar por parellas. Facer e 

responder preguntas sobre os 

libros do exercicio 4. 

P P S L CLC, CAE, SCC 
A completar 

polo profesor 

2 

Lectura 

Tipo de texto: Un artigo 

dunha revista 

 

• ler un artigo dunha 

revista 

• ler buscando 

información específica 
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Quentamento 
W P S W 

CLC, DC, 

CMST,SIE 

A completar 

polo profesor 

1 Observar a imaxe. ¿Que está a 

facer a rapaza? ¿Canto tempo 

dedican eles ao día a estas 

actividades? 

P C S L 
CLC, SCC, 

DC 

A completar 

polo profesor 

2 1.23 Ler e escoitar o artigo. 

Responder as preguntas con yes 

ou non. 

P I R L 
CLC, SCC, 

DC, CAE 

A completar 

polo profesor 

Culture note 
A I R CLC, CAE 

A completar 

polo profesor 

                                                           
19 W-Warm up, P-Principal, R-Reforzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Avaliación. 
20 I-Individual, P-Parellas, C-Clase. 
21 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing 
22 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  
23 A completar polo profesor /departamento de acordo co seu grupo de clase 

  UNIT 2: FACT OR FICTION? 
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BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: UNIT 2 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
19 

Tipo de 

interacción
20 

Destreza 

principal21 

Competencias
22 

Tempo 

estimado23 

3 Ler o artigo de novo e escoller 

as respostas correctas. 

 

P I R 
CLC, SCC, 

DC, CAE 

A completar 

polo profesor 

Finished? 
A I W 

CLC, CAE, 

SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

WEB QUEST 
A R C I R W 

CLC, DC, 

CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

3 

 

 

 

Gramática 

 

 

 

Past simple 

 

• aprender/repasar o 

past simple de verbos 

regulares e irregulares 

• utilizar o past simple 

con expresións temporais 

con ago 
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Quentamento 
W P R W CLC, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 Observar os exemplos en 

afirmativa do past simple da 

táboa. ¿Que verbo é regular e 

cal é irregular? 

P I R CLC, DC, L2L 
A completar 

polo profesor 

2 ¿Como se forma o past simple 

en afirmativa dos verbos 

regulares? 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

3 Completar as regras. 
P I R W CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

4 Escribir o past simple dos verbos 

do cadro no seu caderno. ¿Que 

verbos son regulares? 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

5 Corrixir as frases sobre a 

escritora Suzanne Collins. Utilizar 

as palabras entre paréntese. 

P I R W 
CLC, SCC, 

CAE, L2L 

A completar 

polo profesor 

Culture note 
A I R CLC, CAE 

A completar 

polo profesor 

6 Completar a recensión do libro 

co past simple dos verbos entre 

paréntese. 

P I R W CLC, CAE, L2L 
A completar 

polo profesor 

7 Reescribir as frases para que 

sexan certas para eles. Cambiar 

as expresións temporais en grosa. 

P I R W CLC, SCC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Analyse 
C C R S CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Pronunciation lab 
P I L S R W CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

4 

 

 

 

Vocabulario and 

Listening 

 

Profesións 

 

 

 

• aprender vocabulario 

relativo a diferentes 

ocupacións 

• escoitar para obter 

información específica 
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Quentamento 
W P W CLC, SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

1  Mirar a liña do tempo. Escoitar 

e repetir as palabras en azul. 

¿Coñecen algunha das persoas? 

P C L S CLC, CAE, SIE 
A completar 

polo profesor 

2 Unir os nomes coas descricións 

na liña do tempo 
P I R W CLC, CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

3  Escoitar e comprobar as súas 

respostas. 
P I L CLC, CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

4 ¿Que persoa do exercicio 2 ou 

do pasado lles gustaría coñecer? 

¿Que tres preguntas lle farían? 

P C S L 
CLC, SCC, 

CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

5  Escoitar a un reporteiro 

entrevistando unhas persoas. 

¿Que nomes do exercicio 2 

mencionan? 

P C L S CLC, CAE, SCC 
A completar 

polo profesor 

6 Escoitar de novo e responder as P I L R W CLC, SCC, A completar 
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BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: UNIT 2 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
19 

Tipo de 

interacción
20 

Destreza 

principal21 

Competencias
22 

Tempo 

estimado23 

 preguntas. CAE, SIE polo profesor 

5 

Conciencia cultural 

Festas de Escocia 

 

• ler sobre as festas de 

Escocia 

• falar sobre unha festa 

do seu país 

 

Pupil 's Book páxina 24 

 

Quentamento 
W C S L 

CLC, CMST, 

SCC, CAE 

A completar 

polo profesor 

1 Observar as imaxes. ¿Que 

actuacións lles gustaría ver? 
P C S L CLC, CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

Culture note 
A I R CLC, CAE 

A completar 

polo profesor 

2  Ler e escoitar a guía. ¿Que 

persoa famosa estivo unha vez 

no Edinburgh Fringe Festival? 

P I R L CLC, CAE, SCC 
A completar 

polo profesor 

3 Ler a guía de novo. ¿Son as 

frases verdadeiras ou falsas? 

Corrixir as frases falsas. 

P I R W CLC, CAE, SCC 
A completar 

polo profesor 

Comparación cultural. 4 Pensar 

nunha festa do seu país e 

responder as preguntas. 

P C R S 
CLC, CAE, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

6 

 

 

 

Gramática 

was / were 

 

 

 

• aprender/repasar was 

/ were e could / 

couldn ' t 

• facer e responder 

preguntas usando could 

• repasar o past simple 

de verbos regulares e 

irregulares 

• ler un texto sobre 

Charles Dickens 
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Quentamento 
W P R W CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

1 Estudar a táboa. Copiar e 

completar 1-3 con was, wasn ' t e 

were. 

P I R W CLC, DC, L2L 
A completar 

polo profesor 

2 Completar as preguntas con 

was ou were. A continuación, 

escribir respostas curtas. 

P I R W CLC, DC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Culture note 
A I R CLC, CAE 

A completar 

polo profesor 

Look! 
C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

3 Estudar a táboa. Escoller as 

palabras correctas para 

completar as regras 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

4 Completar a conversación con 

could ou couldn ' t. 
P I R W CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

5 Escribir preguntas con could. 

Despois traballar por parellas e 

preguntar e responder as 

preguntas. 

P P W S L CLC, SIE, L2L 
A completar 

polo profesor 

CLIL Gramática en contexto: 

Literatura. 6 Completar o texto co 

past simple dos verbos entre 

paréntese. 

P I R W 
CLC, CAE, 

SCC, L2L 

A completar 

polo profesor 

7  Escoitar e comprobar as súas 

respostas. 

 

P I L 
CLC, CAE, 

SCC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Tarefa de CLIL 
P C R W 

CLC, DC, 

CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

Pronunciation lab:  /ə/ P I L S R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

 

7 

 

Destrezas integradas 

 

Unha visita ao Labirinto 

do Rei Arturo 

Quentamento 
W P S L CLC, SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 Ler a información sobre O 

Labirinto do Rei Arturo. Despois, 

responder as preguntas. 

P C R S CLC, CAE, SCC 
A completar 

polo profesor 
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BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: UNIT 2 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
19 

Tipo de 

interacción
20 

Destreza 

principal21 

Competencias
22 

Tempo 

estimado23 

 

• traballar as catro 

destrezas 

• ler sobre unha 

atracción turística 

• escoitar alguén 

chamando por teléfono 

para pedir información 

• escribir un diálogo 

personalizado 

• representar o seu 

diálogo 
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2 ¿Gustaríalles visitar o Labirinto 

do Rei Arturo? ¿Por que, por que 

non? Razoar a súa resposta. 

P P S L 
CLC, CAE, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

3  Escoitar a alguén chamando 

para pedir información sobre o 

Labirinto do Rei Arturo. Copiar e 

completar as notas. 

 

P I L R W CLC, CAE, SIE 
A completar 

polo profesor 

4 Escoitar de novo e responder as 

preguntas. 

 

P P L S 
CLC, CAE, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

Actividade extra 

A R C R CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

8 

 

 

 

 

 

Destrezas integradas - 

continuación 

 

Preguntar sobre unha 

experiencia 
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5 Escoitar a Chris contándolle a 

Nina a súa viaxe ao Labirinto do 

Rei Arturo. Completar 1-4 no seu 

caderno. 

P I L R W CLC, SCC, CAE 
A completar 

polo profesor 

6 Escoitar de novo e repetir. 

Practicar o seu ton. 

 

P C L S CLC, CAE, SIE 
A completar 

polo profesor 

Skills builder. What, Why, Where e 

How para preguntas en past 

simple 

 

C I R CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

7 Pensar nunha atracción turística 

que visitaron. A continuación, 

copiar as frases e as preguntas en 

grosa e escribir as súas respostas 

ás preguntas. 

P I R W 
CLC, SCC, 

CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

8 Escribir un novo diálogo sobre 

unha vista á súa atracción 

turística. Escribir as dúas partes. 

Utilizar o diálogo do exercicio 5 

como axuda. 

P I W CLC, SCC, SIE 
A completar 

polo profesor 

9 Traballar por parellas. Alternarse 

para practicar os seus diálogos. 
P P S L 

CLC, CAE, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

10 Representar o seu diálogo 

para o resto da clase. 

Communication Kit 

C C R S 
CLC, SCC, 

CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

9 

 

Writing 

Unha recensión 

 

• ler unha recensión 

• utilizar also e too para 

dar información 

adicional 

• escribir unha recensión 

dun lugar 
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Quentamento 
W C S L CLC, CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 1.35 Ler e escoitar a recensión. 

¿En que parágrafo Penélope...? 

 

P P R L S CLC, SCC, CAE 
A completar 

polo profesor 

2 Ler o Writing focus. ¿Como se di 

too e also no seu idioma? 
P P R S CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

3 Ler a recensión de novo. Atopar 

máis exemplos de frases con also 

e too. 

P P R S CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

4 Reescribir as segundas frases 

usando as palabras entre 
P I R W CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 
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BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: UNIT 2 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
19 

Tipo de 

interacción
20 

Destreza 

principal21 

Competencias
22 

Tempo 

estimado23 

 paréntese. 

Actividade extra 
A R I R W CLC, SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

Tarefa de escritura 
C E  I R W 

CLC, CAE, SCC 

SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

10 

 

 

 

 

Study guide 

 

Gramática; Vocabulario 

e Destrezas orais 
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Gramática. Past simple. was / 

were. could / couldn ' t 
R C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Vocabulario. Literatura. Profesións 
R C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Speaking. Preguntar por unha 

experiencia 
R C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Learning to learn 
R C I R W CLC, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

Material adicional. 

Workbook 
R C E I R W CLC, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

Teacher 's Resource File 
R C E I R W CLC, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

Tests e exames 
R C E I R W CLC, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 
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Trimestre 1 

Sesións-clases 
A completar polo profesor 

Tempo considerado de estudio na casa 
A completar polo profesor 

 
 

BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: UNIT 3 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
24 

Tipo de 

interacción
25 

Destreza 

principal26 

Competencias
27 

Tempo 

estimado28 

1 

 

Vocabulario e Destrezas 

orais 

O Tempo 

 

• aprender/repasar 

palabras relacionadas 

co tempo 

• repasar as estacións 

• escribir sobre o tempo 

do seu país 

• Facer e responder 

preguntas sobre o tempo 

para diferentes 

actividades 

 

 

 

Student 's Book, páxina 

30 

 

Quentamento 
W P W 

CLC, CMST, 

SCC 

A completar 

polo profesor 

Think about it 
W C R S 

CLC, SCC, 

CMST, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 1.36 Escoitar e repetir os distintos 

tipos de tempo. ¿Que tempo fai 

hoxe? 

P C L S CLC, SCC, SIE 
A completar 

polo profesor 

Language note 
A I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

2 Observar as imaxes. ¿Que 

tempo fai en...? 
P C S 

CLC, CMST, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

Culture note 
A I R CLC, CAE 

A completar 

polo profesor 

3 ¿En que cidade...? 
P C R S 

CLC, CMST, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

Look! 
C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

EXPRESS YOURSELF 4 Ler sobre o 

tempo en Sídney, Australia. 

Despois, cambiar as palabras en 

vermello para facer frases que 

sexan verdadeiras no seu país. 

P C R S L 
CLC, CAE, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

5 ¿Con que tipo de tempo 

realizan esas actividades? 

Preguntar e responder por 

parellas. 

P P S L 
CLC, CMST, 

SCC 

A completar 

polo profesor 

2 

Lectura 

Tipo de texto: Un informe 

de prensa 

 

• ler un informe de 

prensa 

• ler para captar o 

esencial 

• ler buscando 

información específica 

Quentamento 
W P S 

CLC, CMST, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 1.37 Observar as imaxes. ¿Que 

cren que lle sucedeu á rapaza? 

Ler, escoitar e comprobar. 

P P R L S 
CLC, CMST, 

DC, SCC 

A completar 

polo profesor 

2 Ler o informe de novo e colocar 

os acontecementos en orde. 
P I R W 

CLC, CMST, 

DC, SCC 

A completar 

polo profesor 

3 Responder as preguntas. 
P I R W 

CLC, CMST, 

DC, SCC 

A completar 

polo profesor 

4 ¿Estiveron algunha vez nunha P P S L CLC, CMST, A completar 

                                                           
24 W-Warm up, P-Principal, R-Reforzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Avaliación. 
25 I-Individual, P-Parellas, C-Clase. 
26 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing 
27 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  
28 A completar polo profesor /departamento de acordo co seu grupo de clase 

  UNIT 3: WILD WEATHER 
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BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: UNIT 3 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
24 

Tipo de 

interacción
25 

Destreza 

principal26 

Competencias
27 

Tempo 

estimado28 
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tormenta forte? ¿Que sucedeu? SCC, SIE polo profesor 

Finished? 
A I W 

CLC, CMST, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

Actividade extra 
A R C R S CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

WEB QUEST 
A R C I R W 

CLC, DC, 

CMST, SIE 

A completar 

polo profesor 

3 

 

Gramática 

 

Past continuous 

 

• aprender/repasar o 

pasado continuo 

• aprender/repasar unha 

serie de adverbios 
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Quentamento 
W P W CLC, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 Copiar e completar a táboa co 

pasado continuo de rain, sit e 

listen. 

P I R W CLC, DC, L2L 
A completar 

polo profesor 

2 Ler a táboa e escoller as 

palabras correctas para 

completar as regras a) e b). 
P I R W CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Language note 
A I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

3 Ler as regras ortográficas da 

páxina 39. A continuación, 

escribir a forma en -ing dos 

verbos do cadro. 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

4 ¿Que estaban a facer? Escribir 

preguntas e respostas completas. 

 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Analyse 
C C R S CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

5 Completar o e-mail de Tom co 

pasado continuo dos verbos 

entre paréntese. 

P I R W CLC, DC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Look! 
C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

6 Observar o Study guide da 

páxina 39. A continuación, copiar 

e completar a táboa cos 

adverbios dos adxectivos do 

cadro. 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

7 Escoller as palabras correctas 

para completar o consello. 

 

P I R W CLC, SCC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Language note 
A I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Pronunciation lab: Formas débiles: 

was e were 

 

P I L S R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

4 

 

Vocabulario e Listening 

 

Desastres naturais 

 

• aprender vocabulario 

relacionado cos 

desastres naturais 

• escoitar para obter 

Quentamento 
W C W CLC, CMST, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 1.40 Escoitar e repetir as 

palabras do cadro. ¿Que dúas 

palabras non aparecen nas 

imaxes? Completar as 

explicaciones1-8. 

P C L S R W CLC, CMST, SIE 
A completar 

polo profesor 

2 1.41 Escoitar e comprobar as 

súas respostas. 
P C L 

CLC, CMST, 

SCC 

A completar 

polo profesor 
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Tipo de 

actividade
24 

Tipo de 

interacción
25 

Destreza 

principal26 

Competencias
27 

Tempo 

estimado28 

información específica 
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3 ¿Que saben sobre os desastres 

naturais? Observar a enquisa. 

¿Son as frases verdadeiras ou 

falsas? 

P C R S 
CLC, CMST, 

SCC, CAE 

A completar 

polo profesor 

4 Escribir tres frases sobre un 

desastre que sucedeu no seu 

país. Utilizar palabras do exercicio 

1. 

P I W 
CLC, CMST, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

5 1.42 Escoitar un programa de 

televisión sobre desastres naturais 

e comprobar as súas respostas ao 

exercicio 3. 

P I L 
CLC, SCC, 

CAE, CMST 

A completar 

polo profesor 

6 Escoitar de novo e responder as 

preguntas. 
P C L S 

CLC, SCC, 

CAE, CMST 

A completar 

polo profesor 

5 

Conciencia cultural 

 

Un desastre natural en 

Nova Zelandia 

 

• ler sobre un desastre 

natural en Nova Zelandia 

• falar sobre os 

terremotos no seu país 
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Quentamento 
W C S L 

CLC, CMST, 

CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 Observar as imaxes de Jay e a 

súa casa tras un terremoto. 

¿Poden adiviñar onde estaba el 

cando sucedeu o terremoto? 

P C R S 
CLC, SCC, 

CMST 

A completar 

polo profesor 

2 1.43 Ler e escoitar a historia de 

Jay. Comprobar as súas respostas 

ao exercicio 1. 

P I R L 
CLC, SCC, 

CMST 

A completar 

polo profesor 

3 Ler a entrevista de novo e 

escoller as palabras correctas. 
P I R W 

CLC, SCC, 

CMST 

A completar 

polo profesor 

Culture note 
A I R CLC, CAE 

A completar 

polo profesor 

Comparación cultural. 4 

Responder as preguntas. 
P C R S 

CLC, CAE, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

Culture video: Organizacións 

benéficas 
A C L 

CLC, DC, 

SCC, CAE 

A completar 

polo profesor 

6 

 

Gramática 

Past simple e past 

continuous 

 

• comparar o uso do 

past simple e o past 

continuous 

• Facer e responder 

preguntas sobre unha 

emerxencia 

• ler unha enquisa sobre 

acontecementos 

históricos 
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Quentamento 
W P R W CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

1 Observar a táboa. A 

continuación, copiar e completar 

as regras con when e while. 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

2 Construír frases sobre a familia 

de Jay usando o past simple e o 

past continuous. 

P I W CLC, SCC, L2L 
A completar 

polo profesor 

3 Copiar e completar o e-mail 

coa forma correcta dos verbos 

entre paréntese. 

P I R W CLC, DC, L2L 
A completar 

polo profesor 

EXPRESS YOURSELF. 4 Traballar por 

parellas. Pensar nunha 

emerxencia que experimentaron. 

Facer e responder as preguntas. 

P P S L CLC, SCC, SIE 
A completar 

polo profesor 

CLIL Gramática en contexto: 

Desastres famosos. 5 Ler o texto e 

escoller as palabras correctas. 

A continuación, responder as 

preguntas. 

P I R W 
CLC, CAE, 

SCC, CMST 

A completar 

polo profesor 

6 1.44 Escoitar e comprobar as P I L CLC, CAE, A completar 
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BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: UNIT 3 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
24 

Tipo de 

interacción
25 

Destreza 

principal26 

Competencias
27 

Tempo 

estimado28 

súas respostas. SCC, CMST polo profesor 

Tarefa de CLIL 
P I R W 

CLC, DC, 

CMST, SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

 

7 

Destrezas integradas 

Nas noticias 

 

• traballar as catro 

destrezas 

• ler artigos de xornal 

breves 

• escoitar un parte 

meteorolóxico 

• escribir un diálogo 

personalizado 

• representar o seu 

diálogo 
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Quentamento 
W P R W CLC, CMST, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 Unir os titulares cos artigos 

xornalísticos 1-3. 
P I R W CLC, SCC, CAE 

A completar 

polo profesor 

Skills builder. Relacionar titulares 

con parágrafos. 
C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

2 Ler os artigos e responder as 

preguntas. Who... 

 

P P R S CLC, SCC, SIE 
A completar 

polo profesor 

3 1.45 Escoitar un parte 

meteorolóxico. Escribir as 

palabras e expresións que faltan 

1-7 no seu caderno. 

P I L W CLC, CMST, SIE 
A completar 

polo profesor 

4 Escoitar de novo. ¿Que pediu a 

policía á xente que faga? 
P P L S 

CLC, CMST, 

SCC, CAE 

A completar 

polo profesor 

8 

 

Destrezas integradas - 

continuación 

 

Reaccionar fronte ás 

noticias 
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5 1.46 Escoitar o diálogo. Escoller 

as palabras correctas. 

 

P I L R CLC, SCC, SIE 
A completar 

polo profesor 

6 Escoitar de novo e repetir. 

Practicar o seu ton. 
P C L S CLC, SIE 

A completar 

polo profesor 

7 Escoller unha historia das 

noticias do exercicio 1 ou usar as 

súas propias ideas. A 

continuación, copiar as 

preguntas e expresións do cadro. 

Escribir respostas e completar a 

expresión. 

P I W CLC, CAE, SIE 
A completar 

polo profesor 

8 Preparar un novo diálogo. 

Escribir as dúas partes. Usar as 

súas notas do exercicio 7 como 

axuda. 

P I W 
CLC, CAE, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

9 Traballar por parellas. Alternarse 

para practicar os seus diálogos. 
P P S L 

CLC, CAE, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

10 Representar o seu diálogo 

para o resto da clase. 

Communication Kit 

C C R S 
CLC, SCC, 

CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

9 

 

 

Writing 

Unha narrativa de ficción 

 

• ler unha narración 

curta 

• usar secuenciadores 

• escribir unha narrativa 

de ficción 
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Quentamento 

 
W C S 

CLC, CMST, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 1.47 Ler a historia. Completala 

coas palabras e expresións en 

grosa do Writing focus. A 

continuación, escoitar e 

comprobar a súa resposta 

P P R W L 
CLC, CMST, 

SCC, CAE 

A completar 

polo profesor 

2 Volver mirar o Writing focus. 

¿Como se din as palabras e 

expresións no seu idioma? 

P C R S CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

3 Ler a historia de novo e 

responder as preguntas sobre 

secuenciadores. 

P P R S CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

4 Reescribir as frases coas P I R W CLC, L2L A completar 
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BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: UNIT 3 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
24 

Tipo de 

interacción
25 

Destreza 

principal26 

Competencias
27 

Tempo 

estimado28 

palabras na posición correcta. 

Máis dunha resposta é posible. 

polo profesor 

Language note 
A I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Tarefa de escritura 
C E  I R W 

CLC, CAE, SCC 

SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

10 

 

 

 

Study guide 

 

Gramática; Vocabulario 

e Destrezas orais 
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Gramática. Past continuous. 

Adverbs. Past simple and past 

continuous 

R C I R CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Vocabulario. O tempo. Desastres 

naturais 
R C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Speaking 

Reaccionar fronte ás noticias 
R C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Learning to learn 
R C I R W CLC, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

Material adicional. 

Workbook 
R C E I R W CLC, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

Teacher 's Resource File 
R C E I R W CLC, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

Tests e exames 
R C E I R W CLC, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 
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Trimestre 2 

Sesións-clases 
A completar polo profesor 

Tempo considerado de estudio na casa 
A completar polo profesor 

 
 

BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: UNIT 4 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
29 

Tipo de 

interacción
30 

Destreza 

principal31 

Competencias
32 

Tempo 

estimado33 

1 

 

 

Vocabulario e Destrezas 

orais 

 

Xeografía e paisaxes 

 

• aprender/repasar 

palabras relacionadas 

coa xeografía e a 

paisaxe 

• dicir por que lles 

gustaría visitar un lugar 

• falar sobre marabillas 

da natureza do seu país 

 

 

 

Student 's Book, páxina 

42 

 

Quentamento 
W P W 

CLC, CMST, 

CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

Think about it 
W C R S 

CLC, SCC, 

CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 1.49 Observar a información 

sobre sete lugares. Escoitar e 

repetir as palabras en azul. 

P C L S CLC, SIE 
A completar 

polo profesor 

Language note 

 
A I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Look! 
C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

2 Copiar e completar a táboa 

coas palabras en azul do 

exercicio 1. 

 

P I R W CLC, CMST, SIE 
A completar 

polo profesor 

Culture note 
A I R CLC, CAE 

A completar 

polo profesor 

Look! 
C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

3 ¿Que lugar da lista lles gustaría 

máis / menos visitar? 

 

P P R S 
CLC, CMST, 

CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

EXPRESS YOURSELF. 4 Escribir unha 

lista de marabillas naturais do seu 

país. 

P I W 
CLC, CMST, 

CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

5 Traballar por parellas. Comentar 

a súa lista de marabillas da 

natureza. 

P P S L CLC, CMST, SIE 
A completar 

polo profesor 

2 

Lectura 

Tipo de texto: Un artigo 

xornalístico online 

 

• ler un artigo xornalístico 

online 

• ler buscando 

información específica 

Quentamento 
W P W 

CLC, CMST, 

CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 Observar as imaxes. ¿Poden 

descubrir a qué país pertence 

esta illa? 

P C S L 
CLC, CMST, 

CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

2 1.50 Ler e escoitar o artigo. A 

continuación, copiar e completar 

as notas. 

P I R L W 
CLC, CMST, 

SCC, CAE 

A completar 

polo profesor 

                                                           
29 W-Warm up, P-Principal, R-Reforzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Avaliación. 
30 I-Individual, P-Parellas, C-Clase. 
31 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing 
32 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  
33 A completar polo profesor /departamento de acordo co seu grupo de clase 

  UNIT 4: LIFE ON EARTH 
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BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: UNIT 4 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
29 

Tipo de 

interacción
30 

Destreza 

principal31 

Competencias
32 

Tempo 

estimado33 
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3 Escribir dúas cousas positivas e 

dúas cousas negativas de vivir na 

illa de Muck. 

P I W 
CLC, CMST, 

SCC, CAE 

A completar 

polo profesor 

4 Comparar a súa cidade coa illa 

de Muck. Escribir tres diferenzas. 

 

P I W 
CLC, CMST, 

SCC, CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

Finished? 
A I W CLC, SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

Actividade extra 

 
A R C R S CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

WEB QUEST 
A R C I R W 

CLC, DC, 

CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

3 

Gramática 

 

Comparativas e 

superlativas 

 

 

• aprender/repasar as 

comparativas e 

superlativas 

• escribir sobre as 

características 

xeográficas do seu país 
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Quentamento 
W P R W CLC, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 Estudar a táboa. A 

continuación, copiar e completar 

as frases. 

 

P I R W CLC, DC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Language note 
A I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

2 Qué frase do exercicio 1 fai 

comparacións de... 

 

P C R S CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

3 Escribir frases usando a forma 

comparativa dos adxectivos 

entre paréntese. 

P I W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Look! 
C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

4 Reescribir as frases do exercicio 

3 no seu caderno usando isn ' t / 

aren ' t as... as. 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Analyse 
C C R S CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

5 Ordenar as palabras para facer 

frases en superlativo. 

 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

6 Completar as preguntas coa 

forma superlativa dos adxectivos 

entre paréntese. A continuación, 

responder as preguntas sobre o 

seu país. 

P I R W 
CLC, CMST, 

CAE, L2L 

A completar 

polo profesor 

Pronunciation lab: /ə/ en 

comparativas e superlativas 

 

P I L S R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

4 

 

Vocabulario e Listening 

Animais 

 

• aprender palabras 

relacionadas cos animais 

• escoitar para obter 

información específica 

Quentamento 

 

 

W P W CLC, CMST, SIE 
A completar 

polo profesor 

1 2.02 Escoitar e repetir os 

animais. ¿Que catro animais cren 

que non están en perigo de 

extinción? 

P C L S 
CLC, SCC, 

CMST, SIE 

A completar 

polo profesor 

2 2.03 Copiar e completar as P I R W L CLC, SCC, A completar 
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Tipo de 

actividade
29 

Tipo de 

interacción
30 

Destreza 

principal31 

Competencias
32 

Tempo 

estimado33 

 

 

Pupil 's Book páxina 45 

 

descricións con palabras do 

cadro. Despois, escoitar e 

comprobar. 

CMST polo profesor 

Language note 
A I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

3 Mirar os titulares da táboa. 

¿Como se din as palabras no seu 

idioma? 

P C R S CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

4 Copiar e completar a táboa 

cos animais do exercicio 1. 
P I R W CLC, CMST, SIE 

A completar 

polo profesor 

5 2.04 Escoitar a Chris e Lucy 

falando sobre un proxecto que 

teñen que facer. ¿Que erro 

comete Chris? 

P P L S 
CLC, SCC, 

CMST 

A completar 

polo profesor 

6 Escoitar de novo e responder as 

preguntas. 

 

P P L S 
CLC, SCC, 

CMST 

A completar 

polo profesor 

5 

Conciencia cultural 

 

Safaris en Sudáfrica 

 

 

• ler sobre os safaris en 

Sudáfrica 

• falar sobre a vida 

salvaxe do seu país 
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Quentamento 
W C S 

CLC, CMST, 

CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 Observar as imaxes. ¿Que 

animais poden nomear? 

 

P C S 
CLC, CMST, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

2 2.05 Ler e escoitar. ¿Que 

animais viven en Thula Thula? 
P I R L 

CLC, CMST, 

SCC, CAE 

A completar 

polo profesor 

3 Ler o texto de novo e escoller as 

respostas correctas. 

 

P P R W 
CLC, CMST, 

SCC, CAE 

A completar 

polo profesor 

Comparación cultural. 4 

Responder as preguntas. 
P C R S 

CLC, CAE, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

Culture video: Animais 
A C L 

CLC, CMST, 

DC, CAE 

A completar 

polo profesor 

 

6 

 

 

Gramática 

a / an, some, any 

 

• aprender/repasar as 

regras para substantivos 

contables/incontables 

• ler un texto breve sobre 

ciencias naturais 
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Quentamento 
W C R S CLC, L2L, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 Estudar a táboa e copiar e 

completar as regras. 
P I R W CLC, DC, L2L 

A completar 

polo profesor 

2 Copiar e completar as frases 

coa / an, some ou any. 
P I R W CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

3 Estudar a táboa. A 

continuación, escoller as 

palabras correctas para 

completar as regras a-c. 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Language note 
A I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

4 Observar a imaxe. Despois, 

corrixir as frases. Utilizar a lot of, 

many e much. 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

CLIL Gramática en contexto: 

Ciencias naturais. 5 Ler o texto 

sobre catro vertebrados e 

escoller as respostas correctas. 

P I R W 
CLC, CMST, 

CAE 

A completar 

polo profesor 

6 2.06 Escoitar e comprobar as 

súas respostas. 
P I L 

CLC, CMST, 

CAE 

A completar 

polo profesor 

Tarefa de CLIL P I R W CLC, DC, A completar 
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Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
29 

Tipo de 

interacción
30 

Destreza 

principal31 

Competencias
32 

Tempo 

estimado33 

CMST, SIE polo profesor 

Pronunciation lab: Sons difíciles: 

/g/ e /dʒ/, 
P I L S R W CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

 

7 

Destrezas integradas 

 

Un día como voluntario 

 

• traballar as catro 

destrezas 

• ler unha páxina web 

• escoitar tres 

conversacións curtas 

• escribir un diálogo 

personalizado 

• representar o seu 

diálogo 
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Quentamento 
W P S L CLC, CMST, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 Ler a páxina web e responder 

as preguntas. 
P P R S CLC, CAE, SCC 

A completar 

polo profesor 

2 ¿Que actividade lles parece 

que soa máis interesante? ¿Por 

que? 

P C S L CLC, CAE, SCC 
A completar 

polo profesor 

Skills builder. Reading: Escanear 

un texto 
C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

3 2.09 Escoitar tres conversacións 

breves. ¿Que actividades da 

páxina web están a facer os 

adolescentes? 

P C L S CLC, CAE, SCC 
A completar 

polo profesor 

4 Escoitar de novo e responder as 

preguntas. 

 

P C L S CLC, CAE, SCC 
A completar 

polo profesor 

8 

 

Destrezas integradas - 

continuación 

 

Expresar preferencias 
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5 2.10 Escoitar o diálogo e 

escoller as respostas correctas 

para 1-5. 

P P L S CLC, SCC 
A completar 

polo profesor 

6 Escoitar de novo e repetir. 

Practicar o seu ton. 
P C L S CLC, SIE 

A completar 

polo profesor 

Look! 
C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

7 Observar de novo a páxina 

web da páxina 48. ¿Que tipo de 

voluntariado sería mellor para 

eles? Facer unha lista das razóns 

polas que unha actividade é 

mellor que as demais. 

P I R W 
CLC, SCC, 

CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

8 Escribir un diálogo para 

apuntarse a unha actividade 

voluntaria. Utilizar o diálogo do 

exercicio 5 como axuda. 

P I W CLC, SCC, SIE 
A completar 

polo profesor 

9 Traballar por parellas. Alternarse 

para practicar os seus diálogos. 

 

P P S L 
CLC, CAE, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

10 Representar o seu diálogo 

para o resto da clase. 

Communication Kit. Expresar 

preferencias 

C C R S 
CLC, SCC, 

CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

9 

 

 

Writing 

 

Unha descrición 

xeográfica 

 

• ler unha descrición 

• estudar a orde dos 

adxectivos 

Quentamento 
W P S L 

CLC, CMST, 

CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 2.11 Ler e escoitar a descrición. 

Unir os titulares cos parágrafos 1-

3. 

P P R L W CLC, CAE, SCC 
A completar 

polo profesor 

2 Ler o Writing focus. Atopar catro 

exemplos de secuencias de dous 

adxectivos seguidos na 

descrición. 

 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 
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29 

Tipo de 
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30 
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Competencias
32 
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estimado33 

• escribir unha descrición 

do seu país 
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3 Reescribir as frases cos 

adxectivos entre paréntese no 

lugar correcto. 

 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Actividade extra 

 
A R I R W CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Tarefa de escritura. Escribir unha 

descrición do seu país. 

 

C E  I R W 
CLC, CAE, 

CMST, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

 

10 

 

 

Study guide 

 

Gramática; Vocabulario 

e Destrezas orais 
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Gramática 

Comparativas e superlativas 

a / an, some, any 

much, many, a lot of 

R C I R CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Vocabulario 

Xeografía e paisaxes 

Animais 

R C I R CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Speaking 

Expresar preferencias 
R C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Learning to learn 
R C I R W CLC, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

Material adicional. 

Workbook 
R C E I R W CLC, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

Teacher 's Resource File 
R C E I R W CLC, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

Tests e exames 
R C E I R W CLC, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 
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Trimestre 2 

Sesións-clases 
A completar polo profesor 

Tempo considerado de estudio na casa 
A completar polo profesor 

 

 

BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: UNIT 5 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
34 

Tipo de 

interacción
35 

Destreza 

principal36 

Competencias
37 

Tempo 

estimado38 

1 

 

 

 

Vocabulario e Destrezas 

orais 

 

Ciencia 

 

• aprender/repasar 

palabras relacionadas 

co espazo, 

a medicina e o medio 

• Facer e responder 

preguntas sobre ciencia 

 

 

 

 

Student 's Book, páxina 

52 

 

Quentamento 
W C S W CLC, SIE 

A completar 

polo profesor 

Think about it 
P C R S CLC, CMST, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 2.12 Ler o folleto do museo. A 

continuación, escoitar e repetir as 

palabras en azul. 

P C R L S 
CLC, CAE, 

CMST, SIE 

A completar 

polo profesor 

Language note 
A I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Culture note 
A I R CLC, CAE 

A completar 

polo profesor 

2 ¿Que parte do museo lles 

gustaría visitar? ¿Por que? 
P C S CLC, CMST, SIE 

A completar 

polo profesor 

3 Copiar e completar a táboa 

coas palabras correctas do 

exercicio 1. 

P I R W CLC, CMST, SIE 
A completar 

polo profesor 

EXPRESS YOURSELF 

4 ¿Que queren saber sobre a 

ciencia do futuro? Escribir unha 

pregunta para cada un dos tres 

titulares do exercicio 3. 

P P R W 
CLC, CMST, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

5 Traballar por parellas. Preguntar 

e responder as súas preguntas do 

exercicio 4. 

P P S L 
CLC, CMST, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

2 

Lectura 

Tipo de texto: Un artigo 

dunha revista 

 

• ler un artigo dunha 

revista 

• ler para captar o 

esencial 

• ler buscando 

información específica 

 

Quentamento 
W P R W CLC, CMST, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 2.13 Ler e escoitar o artigo. 

¿Que predicións son sobre...? 
P P R L 

CLC, CMST, 

SCC 

A completar 

polo profesor 

2 Ler o artigo de novo e 

responder as preguntas sobre o 

futuro. 

P C R S 
CLC, CMST, 

SCC 

A completar 

polo profesor 

3 ¿Discrepan con algunha das 

predicións do artigo? ¿Con cal? 

¿Por que? 

 

P C S L 
CLC, CMST, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

                                                           
34 W-Warm up, P-Principal, R-Reforzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Avaliación. 
35 I-Individual, P-Parellas, C-Clase. 
36 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing 
37 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  
38 A completar polo profesor /departamento de acordo co seu grupo de clase 

  UNIT 5: LET´S EXPERIMENT! 
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BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: UNIT 5 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
34 

Tipo de 

interacción
35 

Destreza 

principal36 

Competencias
37 

Tempo 

estimado38 
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Finished? 
A I W CLC, SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

WEB QUEST 
A R C I R W 

CLC, DC, 

CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

3 

 

 

 

Gramática 

will / won ' t 

 

• aprender/repasar will / 

won ' t para facer 

predicións 

• falar sobre a súa vida 

nos próximos dez anos 
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Quentamento 
W P R W CLC, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 Copiar e completar a táboa 

con formas breves de will e will 

not. ¿Que forma do verbo se 

utiliza despois de will? 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

2 Completar as frases con will ou 

won ' t para facer predicións 

sobre o futuro. 

P I R W 
CLC, SCC, 

SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

Analyse 
C C R S CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

3 Ordenar as palabras para facer 

preguntas sobre como será o seu 

día mañá. 

 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

4 Ler o anuncio. Despois, 

completar as frases con will ou 

won ' t. Usar formas breves 

sempre que sexa posible. 

P I R W 
CLC, SCC, 

CAE, L2L 

A completar 

polo profesor 

EXPRESS YOURSELF. 5 ¿Que 

sucederá na súa vida nos 

próximos dez anos? Escribir frases 

sobre os temas 1-4. 

P P S W CLC, SCC, SIE 
A completar 

polo profesor 

6 Traballar por parellas. Facer e 

responder preguntas sobre os 

temas 1-4 do exercicio 5. 

 

P P S L 
CLC, CMST, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

Finished? 
A I W CLC, SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

Pronunciation lab: 

Forma curta de will: 'll, 

 

P I L S R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

 

4 

 

 

 

 

 

Vocabulario e Listening 

 

Ciencia na clase 

 

 

• aprender unha serie de 

palabras relacionadas 

coa ciencia 

• escoitar para obter 

información específica 

 

 

Quentamento 

 

 

W C S CLC, CMST, SIE 
A completar 

polo profesor 

1 2.16 Escoitar e repetir as 

palabras relacionadas coa 

ciencia do cadro. ¿Que palabras 

corresponden ao equipamento 

que necesitan os científicos? 

P C L S CLC, CMST, SIE 
A completar 

polo profesor 

Language note 
A I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

2 2.17 Completar as instrucións 

para un experimento de química 

con palabras do cadro. Despois, 

escoitar e comprobar. 

P I R W L 
CLC, CMST, 

SCC 

A completar 

polo profesor 

3 Completar as frases sobre o 

experimento coas palabras do 

cadro. 

P I R W 
CLC, CMST, 

SCC 

A completar 

polo profesor 
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BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: UNIT 5 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
34 

Tipo de 

interacción
35 

Destreza 

principal36 

Competencias
37 

Tempo 

estimado38 
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4 2.18 Escoitar a un profesor de 

ciencia levando a cabo un 

experimento de clase. Colocar as 

fases en orde. 

P C L S CLC, CMST, SIE 
A completar 

polo profesor 

5 Escoitar de novo. ¿Son as frases 

verdadeiras ou falsas? Corrixir as 

frases falsas. 

 

P I L R W CLC, CMST 
A completar 

polo profesor 

5 

Conciencia cultural 

Exploración espacial 

 

• ler sobre a Estación 

Especial Internacional 

• falar sobre a 

participación do seu país 

en misións de 

exploración espacial 
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Quentamento 
W C S CLC, CMST, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 ¿Que problemas cren que 

teñen os astronautas para lavarse 

e para comer cando están no 

espazo? 

P C R S 
CLC, CMST, 

CAE, SCC 

A completar 

polo profesor 

2 2.19 Ler e escoitar a entrada do 

blog. ¿Eran correctas as súas 

respostas do exercicio 1? 

P I R L 
CLC, CMST, 

DC, CAE, SCC 

A completar 

polo profesor 

3 Ler a entrada do blog de novo. 

A continuación, responder as 

preguntas. 

P P R S 
CLC, CMST, 

DC, CAE, SCC 

A completar 

polo profesor 

Comparación cultural. 4 

Responder as preguntas 

 

P C R S 
CLC, CAE, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

Culture video: Tecnoloxía 
A C L 

CLC, DC, 

CMST, CAE 

A completar 

polo profesor 

6 

 

Gramática 

First conditional 

 

• aprender/repasar o first 

conditional para falar 

sobre posibles accións 

no futuro e os seus 

resultados 

• ler uns diálogos curtos 

sobre ciencia 
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Quentamento 
W C R S 

CLC, CMST, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 Observar as frases da táboa. 

Nas frases con first conditional, 

¿que tempo se utiliza...? 

P C R S CLC, DC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Look! 
C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

2 Unir 1-5 coa-e para facer frases, 

sen esquecer utilizar a coma. 
P I R W CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Finished? 
A I W CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

3 Copiar e completar as frases 

coas súas propias ideas. 
P I R W CLC, SIE 

A completar 

polo profesor 

4 CLIL Gramática en contexto: 

Ciencia. 4 Penny está avaliando 

a Matt en ciencias. Completar os 

diálogos coas formas correctas 

dos verbos entre paréntese. 

P I R W 
CLC, CMST, 

SCC 

A completar 

polo profesor 

5 2.20 Escoitar e comprobar as 

súas respostas. 

 

P I L 
CLC, CMST, 

SCC 

A completar 

polo profesor 

Tarefa de CLIL 
P I R W 

CLC, DC, 

CMST, SIE 

A completar 

polo profesor 

 

7 

 

Destrezas integradas 

Facer unha cápsula do 

tempo 

Quentamento 
W C R S 

CLC, CMST, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 Ler a información sobre como 

facer unha cápsula do tempo. 
P C R S CLC, CMST, SIE 

A completar 

polo profesor 



 

112 

BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: UNIT 5 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
34 

Tipo de 

interacción
35 

Destreza 

principal36 

Competencias
37 

Tempo 

estimado38 

 

• traballar as catro 

destrezas 

• ler unha serie de 

instrucións 

• escoitar unha 

conversación entre un 

profesor e os seus 

alumnos 

• escribir un diálogo 

personalizado 

• representar o seu 

diálogo 
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Observar as imaxes. ¿Que cousa 

non porían nunha cápsula do 

tempo? ¿Por que non? 

Culture note 
A I R 

CLC, CMST, 

CAE 

A completar 

polo profesor 

2 Ler o texto de novo e responder 

as preguntas. 
P P R S 

CLC, CMST, 

CAE 

A completar 

polo profesor 

Actividade extra 
A R C R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

3 2.21 Escoitar a un profesor 

falando á súa clase sobre un 

proxecto para unha cápsula do 

tempo. ¿Cantas cápsulas do 

tempo fará a clase? 

P C L S 
CLC, CMST, 

SCC 

A completar 

polo profesor 

Skills builder. Listening: Escoitar 

instrucións 
C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

4 Escoitar de novo e escoller as 

respostas correctas. 
P I L R 

CLC, CMST, 

SCC 

A completar 

polo profesor 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

Destrezas integradas - 

continuación 

 

Facer suxestións 
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5 2.22 Ler e escoitar o diálogo. 

Completar 1-5 no seu caderno. 
P I R W L 

CLC, CMST, 

SCC 

A completar 

polo profesor 

6 Escoitar de novo e repetir. 

Practicar o seu ton. 
P C L S CLC, SIE 

A completar 

polo profesor 

7 Copiar as expresións en grosa. 

¿Que dúas cousas porían nunha 

cápsula do tempo? Escribir as 

súas suxestións e as razóns polas 

que cren que esas cousas son 

válidas para dicir á xente do 

futuro como é a vida agora. 

P I R W 
CLC, CMST, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

8 Escribir un novo diálogo. Escribir 

as dúas partes. Utilizar o diálogo 

do exercicio 5 como axuda. 

P I W CLC, SCC, SIE 
A completar 

polo profesor 

9 Traballar por parellas. Alternarse 

para practicar os seus diálogos. 

 

P P S L 
CLC, CAE, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

10 Representar o seu diálogo 

para o resto da clase. 
C C R S 

CLC, SCC, 

CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

9 

 

 

Writing 

 

Un ensaio de opinión 

 

• ler un ensaio breve 

• utilizar on the one hand 

e on the other hand para 

mostrar contraste de 

opinións 

• escribir un ensaio breve 
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Quentamento 
W C S L CLC, CMST, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 2.23 Ler e escoitar o ensaio. 

¿Están de acordo coas opinións 

dos parágrafos B ou C? 

P C R L S 
CLC, CMST, 

SCC, CAE 

A completar 

polo profesor 

2 Observar o Writing focus. 

¿Como se di On the one hand e 

On the other hand no seu 

idioma? 

P C R S CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

3 Observar o ensaio de novo. ¿En 

que parágrafo o escritor...? 
P I  R W 

CLC, CMST, 

SCC 

A completar 

polo profesor 

Culture note 
A I R CLC, CAE 

A completar 

polo profesor 

4 Copiar e completar as notas 

para os parágrafos B e C doutro 

ensaio coas súas propias razóns. 

P I R W 
CLC, CMST, 

SCC 

A completar 

polo profesor 
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Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
34 

Tipo de 

interacción
35 

Destreza 

principal36 

Competencias
37 

Tempo 

estimado38 

 Tarefa de escritura 
C E  I R W 

CLC, CAE, SCC 

SIE, DC 

A completar 

polo profesor 

10 

Study guide 

Gramática; Vocabulario 

e Destrezas orais 
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Gramática. will / won ' t 

First conditional 
R C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Vocabulario 

Ciencia. Ciencia na clase 
R C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Speaking 

Facer suxestións 
R C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Learning to learn 
R C I R W CLC, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

Material adicional. 

Workbook 
R C E I R W CLC, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

Teacher 's Resource File 
R C E I R W CLC, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

Tests e exames 
R C E I R W CLC, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 
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Trimestre 2 

Sesións-clases 
A completar polo profesor 

Tempo considerado de estudio na casa 
A completar polo profesor 

 

BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: UNIT 6 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
39 

Tipo de 

interacción
40 

Destreza 

principal41 

Competencias
42 

Tempo 

estimado43 

1 

 

 

 

 

Vocabulario e Destrezas 

orais 

 

Traballos e tarefas 

 

• aprender/repasar 

palabras relacionadas 

cos traballos e as tarefas 

• Facer e responder 

preguntas sobre as 

tarefas que fan na casa 

 

 

 

 

Student 's Book, páxina 
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Quentamento 
W P W CLC, SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

Think about it 
W C R S CLC, SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 2.24 Escoitar e repetir os 

traballos e as tarefas. ¿Que 

traballos son os máis divertidos? 

¿Cales o son menos? 

P C L S CLC, SCC, SIE 
A completar 

polo profesor 

Language note 
A I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Actividade extra 
A R C S L CLC, SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

2 Completar os anuncios con 

palabras do exercicio 1. ¿Que 

dúas persoas están a buscar 

traballo? 

P I R W 
CLC, SCC, 

CMST 

A completar 

polo profesor 

3 2.25 Escoitar e comprobar as 

súas respostas 
P I L 

CLC, SCC, 

CMST 

A completar 

polo profesor 

EXPRESS YOURSELF. 4 Pensar nas 

tarefas que eles fan na casa. 

Completar as frases. 

P P R W CLC, SCC, SIE 
A completar 

polo profesor 

5 Traballar por parellas. Facer e 

responder preguntas sobre as 

tarefas que realizan. 

P P S L CLC, SCC, SIE 
A completar 

polo profesor 

2 

Lectura 

Tipo de texto: Un 

taboleiro de mensaxes 

interactivo 

 

• ler un taboleiro de 

mensaxes interactivo 

• ler para captar o 

esencial e para buscar 

información específica 
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Quentamento 
W P W 

CLC, CMST, 

CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 2.26 Ler e escoitar o taboleiro 

de mensaxes. ¿Quen non suxire 

unha forma de gañar diñeiro? 

P P R L CLC, SCC, CAE 
A completar 

polo profesor 

2 Responder as preguntas. 
P P R S CLC, SCC, CAE 

A completar 

polo profesor 

3 Ler o texto de novo e responder 

as preguntas. 
P P R S CLC, CAE, SCC 

A completar 

polo profesor 

4 ¿Cal cren que é o mellor 

consello? ¿Por que? 
P C S L CLC, SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

Finished? A C S L CLC, SCC, SIE A completar 

                                                           
39 W-Warm up, P-Principal, R-Reforzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Avaliación. 
40 I-Individual, P-Parellas, C-Clase. 
41 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing 
42 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  
43 A completar polo profesor /departamento de acordo co seu grupo de clase 

  UNIT 6: MONEY 
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Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
39 

Tipo de 

interacción
40 

Destreza 

principal41 

Competencias
42 

Tempo 

estimado43 

 polo profesor 

WEB QUEST 
A R C I R W 

CLC, DC, 

CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

3 

 

 

Gramática 

be going to 

 

• aprender/repasar be 

going to para plans e 

intencións futuras 

• comparar will e be 

going to 
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Quentamento 
W P S L CLC, SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 Copiar e completar a táboa 

coa forma correcta de be. 
P I R W CLC, DC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Look! 
C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

2 Completar as frases coa forma 

correcta de be going to e os 

verbos entre paréntese. 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

3 Escribir as preguntas usando be 

going to. 
P I W CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Analyse 
C C R S CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

EXPRESS YOURSELF. 4 Traballar por 

parellas. Facer e responder as 

preguntas do exercicio 3. 

P P S L CLC, SCC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Finished? 
A I W CLC, SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

5 Copiar e completar as regras 

con be going to ou will. 

 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

6 Completar as frases coa forma 

correcta de be going to ou will. 

 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Pronunciation lab: Sons difíciles: 

/w/ 

 

P I L S R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

4 

 

Vocabulario e Listening 

 

Diñeiro e compras 

 

• aprender unha serie de 

verbos relacionados co 

diñeiro 

• escoitar para obter 

información específica 
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Quentamento 
W P S L CLC, SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 2.29 Escoitar e repetir as 

palabras relacionadas co diñeiro 

do cadro. ¿Prestan eles ou piden 

prestado diñeiro? 

P C L S CLC, SCC, SIE 
A completar 

polo profesor 

2 Ler o texto e completalo con 

palabras do exercicio 1. ¿Que 

gastar prefire Clare ou aforrar 

diñeiro? 

P I R W CLC, SCC, CAE 
A completar 

polo profesor 

3 2.30 Escoitar e comprobar as 

súas respostas ao exercicio 2. 

 

P I L CLC, SCC, CAE 
A completar 

polo profesor 

4 Pensar nunha tenda ou 

mercado da súa cidade e 

responder as preguntas. 

P C R S CLC, CAE, SCC 
A completar 

polo profesor 

5 2.31 Escoitar a un xornalista 

entrevistando xente pola rúa 

para un programa de televisión. 

¿Como se chama o programa? 

P P L S CLC, CAE, SCC 
A completar 

polo profesor 

6 Escoitar de novo e escoller as 

palabras correctas. 
P P L S CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

5 Conciencia cultural Quentamento W C R S CLC, SCC, A completar 
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Tipo de 

actividade
39 

Tipo de 

interacción
40 

Destreza 

principal41 

Competencias
42 

Tempo 

estimado43 

O Reino Unido 

 

• ler sobre tendas 

benéficas, vendas nos 

maleteiros dos coches 

e tendas de intercambio 

• falar sobre os hábitos 

de compra do seu país 
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CAE, SIE polo profesor 

1 ¿Gústalles comprar? ¿Por que, 

por que non? 
P C S 

CLC, SCC, 

CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

2 2.32 Ler e escoitar. ¿Onde 

poden comprar gratis? 
P C R L CLC, SCC, CAE 

A completar 

polo profesor 

Culture note 
A I R CLC, CAE 

A completar 

polo profesor 

3 Ler a guía de novo e responder 

as preguntas. 
P C R S CLC, SCC, CAE 

A completar 

polo profesor 

Comparación cultural. 4 

Responder as preguntas sobre o 

seu país. 

P C R S 
CLC, CAE, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

Culture video: Compras 
A C L 

CLC, DC, 

CAE, SCC 

A completar 

polo profesor 

6 

 

Gramática 

Expresións de futuro 

 

• aprender unha serie de 

expresións de futuro 

• aprender/repasar 

would like / wouldn ' t like 

• ler un texto breve sobre 

problemas matemáticos 
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Quentamento 
W P R W CLC, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 Estudar a táboa. Nas expresións 

sobre o futuro, qué tempo se 

utiliza despois de when? 

P C R S CLC, DC, L2L 
A completar 

polo profesor 

2 Copiar e completar as frases 

coa forma correcta dos verbos 

entre paréntese. 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

3 Facer predicións sobre o seu 

futuro. Usar as expresións dadas 

como axuda. 

P I R W CLC, SCC, L2L 
A completar 

polo profesor 

4 Estudar a táboa. Escribir frases 

usando would like (✔) ou wouldn 

' t like (✘). 

 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

CLIL Gramática en contexto: 

Matemáticas. 5 Ler os problemas 

matemáticos e rodear as 

respostas correctas para 1-8. 

P I R W CLC, CMST, L2L 
A completar 

polo profesor 

6 2.33 ¿Poden resolver os tres 

problemas matemáticos? Escoitar 

e comprobar as súas respostas. 

P I R L CLC, CMST, SIE 
A completar 

polo profesor 

Tarefa de CLIL 
P I R W 

CLC, DC, 

CMST, SIE 

A completar 

polo profesor 

Pronunciation lab: Sons difíciles: 

/s/ ao comezo de palabras 
P I L S R W CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

 

7 

Destrezas integradas 

Diñeiro de peto 

 

• traballar as catro 

destrezas 

• ler un artigo dunha 

revista 

• escoitar un programa 

de radio sobre o diñeiro 

de peto 

• escribir un diálogo 

personalizado 

• representar o seu 

Quentamento 
W C R S 

CLC, CMST, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

Skills builder. Expresar números 

como porcentaxes ou fraccións 

 

C I R CLC, CMST, L2L 
A completar 

polo profesor 

1 Observar o artigo da revista. 

¿Que día da semana traballan os 

adolescentes? 

P P R S 
CLC, CMST, 

SCC, CAE 

A completar 

polo profesor 

2 ¿Son as frases verdadeiras ou 

falsas? Corrixir as frases falsas. 
P I R W 

CLC, CMST, 

SCC 

A completar 

polo profesor 

3 2.36 Escoitar un programa de 

radio sobre o diñeiro de peto. 

¿Quen non recibe diñeiro dos 

P P L S 
CLC, CMST, 

SCC, CAE 

A completar 

polo profesor 
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BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: UNIT 6 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
39 

Tipo de 

interacción
40 

Destreza 

principal41 

Competencias
42 

Tempo 

estimado43 

diálogo 

 

Pupil 's Book páxina 68 

seus pais? 

4 Escoitar de novo. Copiar e 

completar a táboa no seu 

caderno. 

P I L R W 
CLC, CMST, 

SCC 

A completar 

polo profesor 

8 

 

 

 

 

Destrezas integradas - 

continuación 

 

Pedir un favor 
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5 2.37 Escoitar a Lucy falando co 

seu pai. Completar 1-4 no seu 

caderno. 

P I R L CLC, SCC 
A completar 

polo profesor 

6 Escoitar de novo e repetir. 

Practicar o seu ton. 
P C L S CLC, SIE 

A completar 

polo profesor 

7 Copiar as expresións e 

preguntas en grosa no seu 

caderno. Despois, pensar noutra 

cousa que queren comprar e 

outra forma de gañar diñeiro 

para compralo. 

P I R W 
CLC, CMST, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

8 Escribir un novo diálogo. Escribir 

as dúas partes. Utilizar o diálogo 

do exercicio 5 como axuda. 

P I W CLC, SCC, SIE 
A completar 

polo profesor 

9 Traballar por parellas. Alternarse 

para practicar os seus diálogos. 
P P S L 

CLC, CAE, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

10 Representar o seu diálogo 

para o resto da clase. 
C C R S 

CLC, SCC, 

CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

9 

 

Writing 

 

Unha carta informal 

 

• ler unha carta informal 

• usar pronomes para 

evitar repetir nomes 

• escribir unha carta 

informal 
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Quentamento 
W C S L CLC, SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 2.38 Ler e escoitar a carta. 

¿Que vai facer Paul na súa festa 

de aniversario? 

P C R L CLC, SCC, CAE 
A completar 

polo profesor 

2 Observar as frases da carta. ¿A 

que ou a quen se refiren as 

palabras en azul? 

P I R CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

3 Copiar e completar as series de 

pronomes do Writing focus. 
P I R W CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

4 Cambiar as palabras en azul 

por pronomes de suxeito ou de 

obxecto. 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Actividade extra 
A R I R W CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Tarefa de escritura 
C E  I R W 

CLC, CAE, SCC 

SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

10 

 

Study guide 

 

Gramática, Vocabulario 

e Destrezas orais 
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Gramática 

be going to 

will and be going to 

would like 

R C I R CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Vocabulario 

Traballos e tarefas 

Diñeiro e compras 

R C I R CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Speaking 

Pedir un favor 

 

R C I R CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Learning to learn 
R C I R W CLC, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

Material adicional. 

Workbook 
R C E I R W CLC, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 
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BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: UNIT 6 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
39 

Tipo de 

interacción
40 

Destreza 

principal41 

Competencias
42 

Tempo 

estimado43 

Teacher 's Resource File 
R C E I R W CLC, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

Tests e exames 
R C E I R W CLC, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 
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Trimestre 3 

Sesións-clases 
A completar polo profesor 

Tempo considerado de estudio na casa 
A completar polo profesor 

 

 

BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: UNIT 7 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
44 

Tipo de 

interacción
45 

Destreza 

principal46 

Competencias
47 

Tempo 

estimado48 

1 

 

 

 

Vocabulario e Destrezas 

orais 

 

Transporte 

 

• aprender/repasar 

palabras relacionadas 

co transporte 

• Facer e responder 

preguntas sobre que 

formas de transporte 

utilizan. 

 

 

 

Student 's Book, páxina 

74 

 

Quentamento 
W P W CLC, CMST, SIE 

A completar 

polo profesor 

Think about it 
W C R S CLC, SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 2.40 Escoitar e repetir os distintos 

tipos de transporte. ¿Cal utilizan 

máis? 

P C L S 
CLC, CMST, 

SCC 

A completar 

polo profesor 

Language note 
A I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

2 2.41 Ler e escoitar. Completar 

as frases con palabras do 

exercicio 1. 

P I R L W 
CLC, CMST, 

SCC, CAE 

A completar 

polo profesor 

3 Responder as preguntas. 
P P R S 

CLC, CMST, 

SCC 

A completar 

polo profesor 

Look! 
C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

EXPRESS YOURSELF. 4 ¿Que tipo 

de transporte utilizan nestas 

situacións? Escribir frases. 

 

P C S W 
CLC, CMST, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

5 Traballar por parellas. Facer e 

responder preguntas sobre os 

distintos medios de transporte 

que utilizan. 

 

P P S L 
CLC, CMST, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

2 

Lectura 

Tipo de texto: Un artigo 

de fondo 

 

• ler un texto sobre os 

Amish de Estados Unidos 

 

• escanear o texto e 

despois, buscar 

información específica. 

Quentamento 
W P S L 

CLC, CMST, 

CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 2.42 ¿Quen cre que son as 

persoas da imaxe? Ler e escoitar 

para comprobar as súas ideas. 

 

P C R L S CLC, CAE, SCC 
A completar 

polo profesor 

Language note 
A I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

2 Copiar e completar as notas 

sobre Andrew. 
P I R W CLC, CAE, SCC 

A completar 

polo profesor 

                                                           
44 W-Warm up, P-Principal, R-Reforzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Avaliación. 
45 I-Individual, P-Parellas, C-Clase. 
46 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing 
47 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  
48 A completar polo profesor /departamento de acordo co seu grupo de clase 

  UNIT 7: JOURNEYS 
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BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: UNIT 7 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
44 

Tipo de 

interacción
45 

Destreza 

principal46 

Competencias
47 

Tempo 

estimado48 
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3 Ler o texto de novo. ¿Son as 

frases verdadeiras ou falsas? 

Corrixir as frases falsas. 

 

P I R W CLC, CAE, SCC 
A completar 

polo profesor 

4 ¿En que se diferencia Andrew 

da maior parte dos 

adolescentes? Escribir cinco 

diferenzas. 

 

P I W CLC, CAE, SCC 
A completar 

polo profesor 

Finished? 
A I W 

CLC, CAE, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

WEB QUEST 
A R C I R W 

CLC, DC, 

CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

3 

 

 

Gramática 

 

Present perfect: 

afirmativa 

e negativa 

 

• aprender/repasar o 

present perfect 

en afirmativa e negativa 

• comparar o uso de 

gone e been no present 

perfect 
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Quentamento 
W P R W CLC, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 Observar a táboa e responder 

as preguntas. 

 

P C R S CLC, DC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Language note 
A I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

2 Ler as regras ortográficas da 

páxina 83 e observar o listado de 

verbos irregulares da páxina 126. 

A continuación, escribir os 

participios de pasado deses 

verbos. 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

3 Ler as frases sobre Andrew Miller 

e escoller as palabras correctas. 
P I R W CLC, CAE, L2L 

A completar 

polo profesor 

Look! 
C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

4 Completar as frases con gone 

ou been. 

 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

5 2.43 Completar o parágrafo co 

present perfect dos verbos entre 

paréntese. Despois, escoitar e 

comprobar. 

P I R W L CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

6 ¿Que fixeron eles na súa vida 

ata o momento? ¿Que non 

fixeron? Escribir frases. 

 

P I W CLC, SCC, SIE 
A completar 

polo profesor 

Analyse 
C C R S CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Pronunciation lab: Sons difíciles: 

/ɪ/ y /ɪː/ 
P I L S R W CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

4 

 

 

 

Vocabulario e Listening 

 

Verbos de movemento 

(1) 

Quentamento 
W C R S CLC, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 2.46 Escoitar e repetir os verbos 

de movemento do cadro. ¿Cales 

se poden facer sen un 

equipamento especial? 

P C L S CLC, SCC, SIE 
A completar 

polo profesor 

2 Ler o texto e completar as frases P I R W CLC, CMST, A completar 
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BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: UNIT 7 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
44 

Tipo de 

interacción
45 

Destreza 

principal46 

Competencias
47 

Tempo 

estimado48 

 

• aprender algúns 

verbos de movemento 

• escoitar para obter 

información específica 
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con palabras do exercicio 1. SCC, CAE polo profesor 

3 2.47 Escoitar e comprobar as 

súas respostas ao exercicio 2. 
P I L 

CLC, CMST, 

SCC, CAE 

A completar 

polo profesor 

Culture note 
A I R CLC, CAE 

A completar 

polo profesor 

4 ¿En que cren que se 

diferencian as bicicletas 

eléctricas das normais? 

 

P C S 
CLC, SCC, 

CMST 

A completar 

polo profesor 

5 2.48 Escoitar un programa de 

televisión sobre bicicletas 

eléctricas e copiar e completar 

as notas. 

P I L R W 
CLC, CMST, 

CAE 

A completar 

polo profesor 

6 Escoitar de novo e responder as 

preguntas. 
P C L S 

CLC, CMST, 

SCC, CAE 

A completar 

polo profesor 

5 

 

 

 

Conciencia cultural 

Viaxes en Estados Unidos 

 

• ler sobre A Ruta 66 

• describir unha longa 

viaxe en coche polo seu 

país 
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Quentamento 
W P W 

CLC, CAE, 

CMST, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 Observar o mapa e a imaxe. 

¿Que dúas cidades americanas 

conecta a Ruta 66? 

P C S 
CLC, CMST, 

CAE, SCC 

A completar 

polo profesor 

Culture note 
A I R 

CLC, CMST, 

CAE 

A completar 

polo profesor 

2 3.02 Ler e escoitar. ¿Cal é a 

relación entre o cantante Bobby 

Troup e a Ruta 66? 

P I R L 
CLC, CMST, 

CAE 

A completar 

polo profesor 

3 Ler o texto de novo. ¿Son as 

frases verdadeiras ou falsas? 

Corrixir as frases falsas. 

P I R W 
CLC, CMST, 

CAE, SCC 

A completar 

polo profesor 

Culture note 
A I R CLC, CAE 

A completar 

polo profesor 

4 Atopar palabras americanas no 

texto que signifiquen... 

 

P I R CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

5 Pensar nunha longa viaxe en 

coche que fixeran eles polo seu 

país e responder as preguntas. 

P C R S 
CLC, SCC, 

CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

Culture video: Transporte 
A C L 

CLC, DC, 

CMST, CAE 

A completar 

polo profesor 

6 

Gramática 

Present perfect: 

preguntas e respostas 

curtas 

 

• facer e responder 

preguntas co present 

perfect 

• ler un texto breve sobre 

o transporte 
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Quentamento 
W C R S CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

1 Copiar e completar a táboa 

con driven, has e haven ' t. 
P I R W CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

2 Ordenar as palabras para facer 

preguntas sobre a Ruta 66. A 

continuación, escribir respostas 

curtas verdadeiras. 

P I R W CLC, CAE, L2L 
A completar 

polo profesor 

Look! 
C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

3 Escribir preguntas co present 

perfect e ever. 
P I W CLC, CAE, L2L 

A completar 

polo profesor 

4 Traballar por parellas. Facer e 

responder as preguntas do 

exercicio 3. 

P P S L CLC, CAE, SIE 
A completar 

polo profesor 
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BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: UNIT 7 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
44 

Tipo de 

interacción
45 

Destreza 

principal46 

Competencias
47 

Tempo 

estimado48 

CLIL Gramática en contexto: 

Transporte. 5 Completar o 

proxecto co present perfect dos 

verbos entre paréntese. 

P I R W 
CLC, CMST, 

SCC, CAE 

A completar 

polo profesor 

Culture note 
A I R 

CLC, CMST, 

CAE 

A completar 

polo profesor 

6 3.03 Escoitar e comprobar as 

súas respostas. 

 

P I L 
CLC, CMST, 

SCC, CAE 

A completar 

polo profesor 

Tarefa de CLIL 
P I R W 

CLC, CMST, 

SCC, CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

 

7 

 

 

Destrezas integradas 

Todo sobre o transporte 

 

• traballar as catro 

destrezas 

• ler información sobre 

viaxes en metro 

• escoitar diálogos sobre 

viaxes 

• escribir un diálogo 

personalizado 

• representar o seu 

diálogo 
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Quentamento 
W P S L CLC, CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 Mirar a información sobre o 

metro de Manchester. ¿Cal é o 

mellor tipo de billete para alguén 

que viaxa en metro todos os 

días? 

P P R S CLC, CAE, SCC 
A completar 

polo profesor 

2 Responder as preguntas 
P C R S CLC, CAE, SCC 

A completar 

polo profesor 

Skills builder. Escoitar para captar 

palabras clave 

 

C I R CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

3 3.04 Escoitar tres diálogos. ¿Cal 

deles se desenvolve en 

Manchester? 

P C L S CLC, CAE, SCC 
A completar 

polo profesor 

4 Escoitar de novo e escribir o 

número do diálogo no seu 

caderno 

 

P P L W 
CLC, CMST, 

CAE, SCC 

A completar 

polo profesor 

8 

 

 

 

Destrezas integradas - 

continuación 

 

 

 

Pedir información de 

viaxes 

 

 

 

Pupil 's Book páxina 81 

 

5 3.05 Escoitar a Nina 

preguntando como viaxar por 

Manchester. Completar 1-4 no 

seu caderno 

P I L R W CLC, CAE, SCC 
A completar 

polo profesor 

6 Escoitar de novo e repetir. 

Practicar o seu ton. 

 

P C L S CLC, CAE, SIE 
A completar 

polo profesor 

7 Copiar as preguntas en grosa 

no seu caderno. Despois, mirar a 

información da páxina 80 de 

novo. 

Escoller un lugar diferente de 

Manchester e escribir as súas 

respostas ás preguntas. 

P I R W CLC, CAE, SCC 
A completar 

polo profesor 

8 Imaxinar que queren viaxar ao 

lugar que elixiron. Escribir un novo 

diálogo. Escribir as dúas partes. 

Utilizar o diálogo do exercicio 5 

como axuda. 

P I W CLC, SCC, SIE 
A completar 

polo profesor 

9 Traballar por parellas. Alternarse 

para practicar os seus diálogos. 

 

P P S L 
CLC, CAE, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

10 Representar o seu diálogo C C R S CLC, SCC, A completar 
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Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
44 

Tipo de 

interacción
45 

Destreza 

principal46 

Competencias
47 

Tempo 

estimado48 

para o resto da clase. 

Communication Kit 

CAE, SIE polo profesor 

9 

 

Writing 

A blog post 

 

• ler unha breve entrada 

dun blog de viaxes 

• utilizar os adverbios 

really e a bit 

• escribir unha entrada 

dun blog 
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Quentamento 
W P S L CLC, CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 3.06 Ler e escoitar a entrada do 

blog. Responder as preguntas. 
P C R L 

CLC, DC, 

CMST, CAE 

A completar 

polo profesor 

2 Observar as frases da entrada 

do blog. ¿Que significan as 

palabras en azul? 

P I R CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

3 Ler o Writing focus. Despois, 

atopar máis exemplos de really e 

a bit no blog. 

P I R CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

4 Reescribir as frases usando a bit 

e as palabras entre paréntese. 

 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Actividade extra 
A R I R W CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

5 Reescribir as frases usando 

really. 
P I R W CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Tarefa de escritura 
C E  I R W 

CLC, CAE, SCC 

SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

10 

Study guide 

Gramática; Vocabulario 

e Destrezas orais 
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Gramática 

Present perfect: afirmativa e 

negativa 

Present perfect: preguntas e 

respostas curtas 

 

R C I R CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Vocabulario 

Transporte 

Verbos de movemento 

R C I R CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Speaking 

Pedir información de viaxes 
R C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Learning to learn 
R C I R W CLC, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

Material adicional. 

Workbook 
R C E I R W CLC, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

Teacher 's Resource File 
R C E I R W CLC, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

Tests e exames 
R C E I R W CLC, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 
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Trimestre 3 

Sesións-clases 
A completar polo profesor 

Tempo considerado de estudio na casa 
A completar polo profesor 

 

 

BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: UNIT 8 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
49 

Tipo de 

interacción
50 

Destreza 

principal51 

Competencias
52 

Tempo 

estimado53 

1 

 

 

 

Vocabulario e Destrezas 

orais 

 

deporte e competicións 

 

• aprender/repasar 

palabras relacionadas 

co deporte e as 

competicións 

• falar sobre os deportes 

que practican 

 

 

 

 

 

Student 's Book, páxina 

84 

 

Quentamento 
W P W CLC, SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

Think about it 
W C R S CLC, SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 3.07 Comprobar o significado 

das palabras do cadro. A 

continuación, escoitar e repetir. 

¿Cales poden referirse a unha 

persoa? 

P C R L S CLC, L2L, SIE 
A completar 

polo profesor 

Language note 
A I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

2 Ler o picture diary. Completalo 

con palabras do exercicio 1. 
P C R W CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

3 3.08 Escoitar e comprobar as 

súas respostas. 
P C L CLC, SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

Look! 
C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Language note 
A I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

EXPRESS YOURSELF. 4 ¿Que 

deportes practican? Escribir catro 

frases. 

P I W CLC, SCC, SIE 
A completar 

polo profesor 

5 Traballar por parellas. Facer e 

responder preguntas sobre os 

deportes que practican. Usar as 

pautas dadas como axuda. 

 

P P S L CLC, SCC, SIE 
A completar 

polo profesor 

2 

Lectura 

Tipo de texto: Un artigo 

dunha revista online 

 

• ler un artigo dunha 

revista online sobre o 

deporte 

• ler buscando 

información específica 

Quentamento 
W P R W CLC, CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 ¿Quen é o atleta da imaxe? 

¿Que saben sobre el? 

 

P C S 
CLC, CAE, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

2 3.09 Ler e escoitar. O artigo 

menciona distintos tipos de 

atletas. 

Atopalos e escribilos no seu 

P I R L W CLC, SCC, CAE 
A completar 

polo profesor 

                                                           
49 W-Warm up, P-Principal, R-Reforzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Avaliación. 
50 I-Individual, P-Parellas, C-Clase. 
51 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing 
52 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  
53 A completar polo profesor /departamento de acordo co seu grupo de clase 

  UNIT 8: GOOD LUCK, BAD LUCK 
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BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: UNIT 8 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
49 

Tipo de 

interacción
50 

Destreza 

principal51 

Competencias
52 

Tempo 

estimado53 

 

Pupil 's Book páxina 85 

 

caderno. 

3 Ler o artigo de novo e escoller 

as respostas correctas. 

 

P I R W CLC, SCC, CAE 
A completar 

polo profesor 

Culture note 
A I R CLC, CAE 

A completar 

polo profesor 

4 ¿Son supersticiosos? ¿Teñen 

algún hábito especial cando 

practican deporte? ¿Que fan? 

 

P C S L CLC, SCC, SIE 
A completar 

polo profesor 

Finished? 
A I W 

CLC, CAE, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

WEB QUEST 
A R C I R W 

CLC, DC, 

CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

3 

 

Gramática 

Present perfect + for e 

since 

 

• usar o present perfect 

con for e since 

• facer preguntas con 

How long? 

 

Pupil 's Book páxina 86 

 

Quentamento 
W P R W CLC, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 Estudar a táboa. Completar as 

frases con for ou since. Mirar o 

artigo da páxina 85 para 

comprobar as súas respostas. 

P I R W CLC, DC, L2L 
A completar 

polo profesor 

2 Copiar a táboa no seu 

caderno. Completala coas 

expresións temporais do cadro. 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Analyse 
C C R S CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

3 Completar as frases con for ou 

since. 
P I R W CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Look! 
C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

4 Escribir preguntas usando How 

long...? e o present perfect. 
P I W CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

5 Completar as respostas ás 

preguntas do exercicio 4. 
P I R W CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Culture note 
A I R CLC, CAE 

A completar 

polo profesor 

6 Rodear as respostas correctas. 
P I R W CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Pronunciation lab: Conectores: 

consoante final + son vocálico 
P I L S R W CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

4 

 

 

Vocabulario e Listening 

 

Verbos de movemento 

(2) 

 

• aprender unha serie de 

verbos relacionados co 

movemento 

• escoitar para obter 

información específica 

 

 

Quentamento 
W P W CLC, SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 3.12 Escoitar e repetir as 

palabras do cadro. 
P C L S CLC, SIE 

A completar 

polo profesor 

2 Ler o artigo e completar as 

frases con palabras do exercicio 

1. 

P I R W CLC, SCC, CAE 
A completar 

polo profesor 

3 3.13 Escoitar e comprobar as 

súas respostas. 

 

P I L CLC, SCC, CAE 
A completar 

polo profesor 

4 ¿Hai supersticións no seu país? 

¿Cales ten a xente? Completar 

as frases. 

P C R W 
CLC, CAE, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

5 3.14 Escoitar unha parte dun P C L S CLC, CAE, SCC A completar 
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BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: UNIT 8 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
49 

Tipo de 

interacción
50 

Destreza 

principal51 

Competencias
52 

Tempo 

estimado53 

Pupil 's Book páxina 87 

 

programa de radio sobre 

supersticións. ¿Quen...? 

polo profesor 

6 Escoitar de novo. ¿Son as frases 

verdadeiras ou falsas? Corrixir as 

frases falsas. 

P I L W CLC, CAE, SCC 
A completar 

polo profesor 

5 

Conciencia cultural 

Supersticións en Irlanda 

 

• ler sobre as crenzas e 

supersticións en Irlanda 

• comparar as 

supersticións do seu país 

coas de Irlanda 
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Quentamento 
W P W CLC, CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 Observar a páxina web. As 

imaxes a-d están mal colocadas. 

Unilas cos títulos correctos. 

P I R CLC, CAE, SCC 
A completar 

polo profesor 

2 3.15 Ler e escoitar. ¿Que é un 

leprechaun? 
P C R L S CLC, CAE, SCC 

A completar 

polo profesor 

3 Ler de novo e escoller as 

palabras correctas. 

 

P I R CLC, CAE, SCC 
A completar 

polo profesor 

Comparación cultural. 4 

Comparar as supersticións do seu 

país coas de Irlanda. Pensar en.... 

P C R S 
CLC, CAE, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

Culture video: Irlanda 
A C L 

CLC, CMST, 

DC, CAE 

A completar 

polo profesor 

6 

 

Gramática 

 

Present perfect e 

past simple 

 

• estudar a diferenza 

entre o uso do present 

perfect e do past simple 

• ler un texto breve sobre 

a historia das 

supersticións 
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Quentamento 
W P R W CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

1 Observar as frases 1 e 2. ¿Están 

os verbos en past simple ou en 

present perfect? 

P I R CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

2 Ler a táboa. Copiar e 

completar as regras co present 

perfect ou o past simple. 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Look! 
C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

3 Escoller as palabras correctas 
P I R W CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

4 Completar a postal co past 

simple ou o present perfect dos 

verbos entre paréntese 

P I R W 
CLC, CMST, 

CAE, L2L 

A completar 

polo profesor 

CLIL Gramática en contexto: 

Historia. 5 Completar o ensaio 

coa forma correcta dos verbos 

entre paréntese. 

P P R W 
CLC, CAE, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

6 3.16 Escoitar e comprobar as 

súas respostas. 
P I L 

CLC, CAE, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

Tarefa de CLIL 
P I R W 

CLC, DC, CAE, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

 

7 

Destrezas integradas 

No centro de ocio 

 

• traballar as catro 

destrezas 

• ler información sobre 

un centro de ocio 

• escoitar anuncios nun 

centro de ocio 

• escribir un diálogo 

Quentamento 
W C R S CLC, SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 Mirar o horario do centro de 

ocio e a nota. ¿Que actividades 

se poden facer sen un 

equipamento especial? 

P C R S CLC, CAE, SCC 
A completar 

polo profesor 

Skills builder. Comprender horarios 
C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

2 Ler a información de novo. 

Responder as preguntas 
P C R S CLC, CAE, SCC 

A completar 

polo profesor 



 

127 

BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: UNIT 8 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
49 

Tipo de 

interacción
50 

Destreza 

principal51 

Competencias
52 

Tempo 

estimado53 

personalizado 

• representar o seu 

diálogo 
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3 3.17 Escoitar catro anuncios no 

centro de ocio. ¿Que día da 

semana é? 

P C L S 
CLC, CAE, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

4 Escoitar de novo e responder as 

preguntas. 
P P L S CLC, CAE, SCC 

A completar 

polo profesor 

8 

 

Destrezas integradas - 

continuación 

 

Quedar para unha cita 
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5 3.18 Escoitar a Chris e a Lucy 

planeando unha visita ao 

Hopfield Leisure Centre. 

Completar 1-4 no seu caderno. 

P P L R W CLC, SCC, CAE 
A completar 

polo profesor 

6 Escoitar de novo e repetir. 

Practicar o seu ton. 
P C L S CLC, SIE 

A completar 

polo profesor 

7 Copiar as preguntas e 

expresións en grosa no seu 

caderno. Despois, escoller outra 

actividade. Escribir as súas 

respostas ás preguntas e 

completar a expresión. 

P I R W CLC, SCC, SIE 
A completar 

polo profesor 

8 Escribir un novo diálogo sobre a 

súa actividade. Escribir as dúas 

partes. Utilizar o diálogo do 

exercicio 5 como axuda. 

P I W CLC, SCC, SIE 
A completar 

polo profesor 

9 Traballar por parellas. Alternarse 

para practicar os seus diálogos. 
P P S L 

CLC, CAE, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

10 Representar o seu diálogo 

para o resto da clase. 
C C R S 

CLC, SCC, 

CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

9 

 

Writing 

 

Un e-mail 

 

• ler un e-mail 

• usar unha serie de 

adxectivos para describir 

sentimentos 

• escribir un e-mail 
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Quentamento 
W P R W CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

1 3.19 Ler e escoitar o e-mail de 

Natalie. ¿Como se sentía 

cando...? 

P P R L S CLC, DC, SCC 
A completar 

polo profesor 

2 Unir os emoticonos cos 

significados. 

 

P I R W CLC, CAE, SCC 
A completar 

polo profesor 

3 Ler o Writing focus. ¿ No seu 

idioma os adxectivos van diante 

ou detrás dos substantivos? 

P P R S CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

4 Ordenar as palabras para facer 

frases. 
P I R W CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Tarefa de escritura 
C E  I R W 

CLC, DC, CAE, 

SCC SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

10 

 

 

Study guide 

Gramática; Vocabulario 

e Destrezas orais 
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Gramática 

Present perfect + for and since 

Present perfect e past simple 

R C I R CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Vocabulario 

Deporte e competicións 

Verbos de movemento (2) 

R C I R CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Speaking 

Quedar para unha cita 
R C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Learning to learn 
R C I R W CLC, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

Material adicional. 

Workbook 
R C E I R W CLC, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 
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BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: UNIT 8 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
49 

Tipo de 

interacción
50 

Destreza 

principal51 

Competencias
52 

Tempo 

estimado53 

Teacher 's Resource File 
R C E I R W CLC, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

Tests e exames 
R C E I R W CLC, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 
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Trimestre 3 

Sesións-clases 
A completar polo profesor 

Tempo considerado de estudio na casa 
A completar polo profesor 

 

BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: UNIT 9 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
54 

Tipo de 

interacción
55 

Destreza 

principal56 

Competencias
57 

Tempo 

estimado58 

1 

 

 

Vocabulario e Destrezas 

orais 

 

Cuestións persoais 

 

• aprender/repasar 

vocabulario relacionado 

con 

cuestións persoais 

• Facer e responder 

preguntas sobre o estilo 

de vida 

 

Student 's Book, páxina 

94 

 

Quentamento 
W P W CLC, CMST, SIE 

A completar 

polo profesor 

Culture note 
A I R CLC, CAE 

A completar 

polo profesor 

Think about it 
W C R S CLC, SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 3.20 Ler a páxina web. Escoitar 

e repetir as palabras en azul 
P C R L S CLC, DC, SIE 

A completar 

polo profesor 

2 ¿Que palabras en azul 

aparecen nas imaxes? 
P I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

3 Ler as definicións e escribir as 

palabras en azul da páxina web 

 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

EXPRESS YOURSELF. 4 Pensar 

unhas preguntas. Usar as ideas do 

cadro como axuda. 

P C R S CLC, SCC, SIE 
A completar 

polo profesor 

5 Traballar por parellas. Preguntar 

e responder as preguntas do 

exercicio 4. Ofrecer consellos. 

P P S L CLC, SCC, SIE 
A completar 

polo profesor 

2 

Lectura 

Tipo de texto: un folleto 

informativo 

 

• ler un texto sobre cyber 

bullying 

• comentar as vantaxes 

e os inconvenientes das 

redes sociais 
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Quentamento 
W C S L 

CLC, DC, SCC, 

CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 Observar a imaxe. ¿Como cren 

que se sente o rapaz? ¿Por que 

se sente así? 

P C S L 
CLC, DC, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

2 3.21 Ler e escoitar. ¿Cales dos 

consellos son para vítimas de 

bullying? ¿Cales non? 

P C R L S 
CLC, DC, CAE, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

3 Ler os consellos do folleto de 

novo. Responder as preguntas. 
P P R S CLC, SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

4 ¿Cales son as vantaxes e os 

inconvenientes das redes sociais? 

Escribir dous máis para cada 

categoría no seu caderno. 

P C R S W 
CLC, DC, SCC, 

CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

Finished? 
A I W 

CLC, DC, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

WEB QUEST 
A R C I R W 

CLC, DC, 

CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

                                                           
54 W-Warm up, P-Principal, R-Reforzo, A-Ampliación, C-Consolidación, E-Avaliación. 
55 I-Individual, P-Parellas, C-Clase. 
56 L-Listening, S-Speaking, R-Reading, W-Writing 
57 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  
58 A completar polo profesor /departamento de acordo co seu grupo de clase 

  UNIT 9: TAKE CARE 
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BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: UNIT 9 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
54 

Tipo de 

interacción
55 

Destreza 

principal56 

Competencias
57 

Tempo 

estimado58 

3 

 

 

Gramática 

should / shouldn ' t 

 

• aprender/repasar 

should / shouldn ' t e 

must / mustn ' t 

• ler un texto sobre as 

regras das redes sociais 
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Quentamento 
W C S CLC, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

1 Estudar a táboa. ¿Que forma 

verbal segue sempre a should? 
P C R S CLC, DC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Look! 
C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

2 Completar as frases con should 

ou shouldn ' t. 
P I R W CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

3 Escribir as preguntas usando 

should para pedir consello. 
P I R W CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Actividade extra 
A R C S CLC, SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

Look! 
C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

4 Estudar a táboa. Observar a 

nota e escribir frases con must ou 

mustn ' t. 

P I R W CLC, SCC, L2L 
A completar 

polo profesor 

5 Estudar as frases. ¿Cal indica 

unha obriga? ¿Cal é un consello? 
P P R S CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

6 Escribir frases que signifiquen o 

mesmo que as cinco regras sobre 

as redes sociais. Usar should, 

shouldn ' t, must ou mustn ' t. 

P I W CLC, SCC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Pronunciation lab: Ton: expresar 

sentimentos 
P I L S R W CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

4 

 

Vocabulario and 

Listening 

 

Saúde 

 

• aprender unha serie de 

palabras relacionadas 

coa saúde 

• escoitar para obter 

información específica 
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Quentamento 
W C W CLC, CMST, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 3.24 Ler o consello de saúde. 

Escoitar e repetir os problemas de 

saúde en azul 

P C R L S CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Language note 
A I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

2 ¿Cal dos problemas de saúde 

en azul tiveron? ¿Cales non os 

tiveron nunca? 

P C R S CLC, SCC, SIE 
A completar 

polo profesor 

3 ¿Que cren que lles pasa ás 

persoas das imaxes a-c? 
P P S CLC, SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

EXPRESS YOURSELF. 4 Traballar por 

parellas. Escoller un problema de 

saúde e pedir e dar consellos. 

P P S L CLC, SCC, L2L 
A completar 

polo profesor 

5 3.25 Escoitar dúas chamadas a 

unha liña de asistencia 

telefónica. ¿Quen non é moi 

activo? 

P C L S CLC, SCC, CAE 
A completar 

polo profesor 

6 Completar as notas do médico 
P I R W CLC, SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

5 

Conciencia cultural 

O deserto australiano 

 

• ler sobre o deserto 

australiano 

• dar consellos ás 

persoas que visitan unha 

Quentamento 
W C S 

CLC, CMST, 

CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 Observar a imaxe. ¿Que perigos 

se mostran? 
P C S L 

CLC, SCC, 

CMST 

A completar 

polo profesor 

2 3.26 Ler e escoitar para 

comprobar as súas respostas 
P I R L 

CLC, SCC, 

CMST 

A completar 

polo profesor 

Culture note A I R CLC, CAE A completar 
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BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: UNIT 9 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
54 

Tipo de 

interacción
55 

Destreza 

principal56 

Competencias
57 

Tempo 

estimado58 

zona remota do seu país 

 

Pupil 's Book páxina 98 

 

polo profesor 

3 Ler o texto de novo e escoller as 

respostas correctas. 
P I R W 

CLC, SCC, 

CMST 

A completar 

polo profesor 

Comparación cultural. 4 Pensar 

nunha zona remota do seu país. 

¿Que consellos lles darían aos 

visitantes? Pensar en... 

P C R S 
CLC, CAE, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

Culture video: Australia 
A C L 

CLC, CMST, 

DC, CAE 

A completar 

polo profesor 

6 

Gramática 

 

Repaso de tempos 

verbais: presente, 

pasado e futuro 

 

• repasar todos os 

tempos verbais 

estudados ao longo do 

curso 

• ler un texto breve sobre 

Australia 

• completar unha 

enquisa 

 

 

Pupil 's Book páxina 99 

 

Quentamento 
W P R W CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

1 Copiar a táboa no seu 

caderno. Completar os exemplos 

negativos da táboa. 

P I R W CLC, DC, L2L 
A completar 

polo profesor 

2 Engadir as expresións temporais 

do cadro á táboa do seu 

caderno. 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

3 Escoller as palabras correctas. 
P I R W 

CLC, CMST, 

CAE, L2L 

A completar 

polo profesor 

4 Completar as frases para que 

sexan certas para eles. Utilizar 

verbos no tempo ou forma 

correcta. 

P P R W CLC, SCC, SIE 
A completar 

polo profesor 

CLIL Gramática en contexto: 

Educación Persoal, Social, 

Sanitaria e Económica (PHSE) 

5 Ler a enquisa e escoller as 

palabras correctas. 

 

A I R 
CLC, SCC, 

CMST 

A completar 

polo profesor 

6 Facer a enquisa. Escoller a 

imaxe correcta para cada 

situación 1-4. 

 

P P R S 
CLC, SCC, 

CMST 

A completar 

polo profesor 

7 3.27 Escoitar e comprobar as 

súas respostas. 

 

P I L 
CLC, SCC, 

CMST 

A completar 

polo profesor 

Tarefa de CLIL 
P I R W 

CLC, DC, SCC, 

SIE 

A completar 

polo profesor 

 

7 

Destrezas integradas 

Todo sobre a saúde 

durante as vacacións 

 

• traballar as catro 

destrezas 

• ler información sobre 

primeiros auxilios en 

vacacións 

• escoitar unha 

conversación sobre 

primeiros auxilios en 

vacacións 

• escribir un diálogo 

personalizado 

Quentamento 
W P R S CLC, SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 Observar o kit de primeiros 

auxilios e as palabras en grosa do 

texto. Cando van de vacacións, 

¿levan un kit de primeiros 

auxilios? ¿Que cousas levan? 

P C R S 
CLC, CMST, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

2 Ler o consello e responder as 

preguntas. 

 

P C R S 
CLC, CMST, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

3 3.28 Escoitar a dous amigos 

falando sobre unha aplicación 

para móbil. ¿Como se chama? 

 

P P L S 
CLC, DC, 

CMST, SCC 

A completar 

polo profesor 

Look! C I R CLC, DC, L2L A completar 
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BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: UNIT 9 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
54 

Tipo de 

interacción
55 

Destreza 

principal56 

Competencias
57 

Tempo 

estimado58 

• representar o seu 

diálogo 

 

Pupil 's Book páxina 100 

 

polo profesor 

4 Escoitar de novo e escoller a 

resposta correcta. 
P I L R 

CLC, DC, 

CMST, SCC 

A completar 

polo profesor 

8 

 

 

Destrezas integradas - 

continuación 

 

Falar de saúde 

 

 

 

 

Pupil 's Book páxina 101 

 

5 3.29 Escoitar a Nina contándolle 

á farmacéutica un problema de 

saúde. Completar 1-4 no seu 

caderno. 

P I L W CLC, SCC 
A completar 

polo profesor 

6 Escoitar de novo e repetir. 

Practicar o seu ton 
P C L S CLC, SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

7 Copiar as preguntas no seu 

caderno. Despois, escoller un 

problema de saúde diferente da 

páxina 100 e escribir as súas 

respostas ás preguntas 

P I W CLC, SCC, SIE 
A completar 

polo profesor 

8 Escribir un novo diálogo sobre 

un problema de saúde. Escribir as 

dúas partes. Utilizar o diálogo do 

exercicio 5 como axuda. 

P I W CLC, SCC, SIE 
A completar 

polo profesor 

Skills builder. Speaking: Responder 

preguntas 
C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

9 Traballar por parellas. Alternarse 

para practicar os seus diálogos. 

 

P P S L 
CLC, CAE, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

10 Representar o seu diálogo 

para o resto da clase. 

Communication Kit 

C C R S 
CLC, SCC, 

CAE, SIE 

A completar 

polo profesor 

9 

Writing 

Unha mensaxe 

instantánea 

 

• ler unha mensaxe 

instantánea 

• usar distintos tempos 

verbais 

• escribir unha mensaxe 

instantánea 

 

Pupil 's Book páxina 102 

 

Quentamento 
W P S L 

CLC, CAE, 

SCC, SIE 

A completar 

polo profesor 

1 3.30 Ler e escoitar a mensaxe 

instantánea de Johnny e a 

resposta de Acusa. ¿Que 

problema ten Johnny? ¿Están de 

acordo co consello de Acusa? 

P P R L S CLC, SCC, CAE 
A completar 

polo profesor 

2 Observar o Writing focus. 

Despois, mirar as mensaxes 

instantáneas de Johnny e Acusa. 

Atopar catro tempos verbais 

distintos. 

P C R S CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

3 Completar as frases co tempo 

correcto do verbo entre 

paréntese. 

P I R W CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Actividade extra 
A R I R W CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Tarefa de escritura 
C E  I R W 

CLC, DC, CAE, 

SCC, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

10 

 

 

 

Study guide 

 

Gramática; Vocabulario 

Gramática 

Repaso de tempos verbais: 

presente, pasado e futuro 

should / shouldn ' t 

must / mustn ' t 

R C I R CLC, L2L 
A completar 

polo profesor 

Vocabulario R C I R CLC, L2L A completar 
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BATERIA DE ACTIVIDADES E TAREFAS: UNIT 9 

Lección Obxectivos / Páxina Actividade / Tarefa 

Tipo de 

actividade
54 

Tipo de 

interacción
55 

Destreza 

principal56 

Competencias
57 

Tempo 

estimado58 

e Destrezas orais 

 

 

 

Pupil 's Book páxina 103 

 

Cuestións persoais 

Saúde 

polo profesor 

Speaking 

Falar sobre a saúde 
R C I R CLC, L2L 

A completar 

polo profesor 

Learning to learn 
R C I R W CLC, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

Material adicional. 

Workbook 
R C E I R W CLC, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

Teacher 's Resource File 
R C E I R W CLC, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

Tests e exames 
R C E I R W CLC, SIE, L2L 

A completar 

polo profesor 

 

 

aneira autónoma.



 

134 

 



 

135 

 



 

136 

  



 

137 

 

 



 

138 

 

PROXECTO LECTOR 

 

Seguirá sendo unha parte importante da  asignatura, coma no primeiro curso. Traballarase co libro 

de lectura do mesmo xeito, oral e por escrito . As actividades e os procedementos de avaliación 

serán os mesmos. O básico é buscar o interés do alumno pola lectura de forma lúdica e ao mesmo 

tempo,que aprenda a utilizar os coñecementos da materia na lectura. 

Título do libro: “ Stories for the Curious” Black Cat. M. R. James. Ed. Vicens Vives  

Os alumnos leerán como tódolos anos un libro adaptado ó seu nivel, pero coma no primeiro curso no 

día do libro intentarán algúns deles leer en público no Paraninfo do Instituto  

Porcentaxe numérico das notas da avaliación: 

Comportamento na clase, actitude co profesor e cos compañeiros: 15% 

Libro de traballo e diferentes tarefas: 15% 

Controles e exames : 70% 

 

 

Coma no primeriro curso, intentarase desenrolar tódalas COMPETENCIAS BÁSICAS, 

principalmente a comunicativa e social, sen olvidar A DIXITAL co uso das novas tecnoloxías con 

presentacións de power point, internet etc. 

- COMPETENCIA  COMUNICATIVA. 

- Anticipación de ideas mentres escoítase ou lese. 

- Escoita e lectura atenta de textos para captar o sentido global destes. 

- Identificación da estructura de distintos tipos de textos: cartas, narracións, informes, diálogos, 

entrevistas, etc. 

- Distinción entre información relevante e irrelevante en función da tarefa programada 

-. Interpretación do significado de elementos descoñecidos a partir do contexto e dos coñecementos 

previos 

.-. Iniciativa para ler de forma autónoma distintos tipos de textos co fin de que ocio ou formativos: 

lecturas graduadas, biografías sinxelas, poemas breves, datos culturais, etc. 

- Relatos de historias breves oralmente ou por escrito 

- Interacción con interlocutores de forma controlada. 

- Uso de modelos de textos tanto orais como escritos para producir textos personalizados: 

invitacións, diarios, entrevistas, etc. 

COMPETENCIA DIXITAL 

  Comprobamos que os alumnos traballan con máis ganas e atención cando traballan cas novas 

tecnoloxías.. Os profesores debemos prepararnos a conciencia para sacar o mellor partido de estas 

novas técnicas. Procuraremos que non se olvide o libro de texto, o de traballo e os exercicios na 

libreta. E o conxunto de todas estas destrezas as que nos leven a acadar os mellores resultados. 

Temos que ter en conta que os alumnos poden distraerse en internet e non debemos deixalos que 

traballen solos moito tempo. O control do profesor é necesario en todo momento. 

 

CRITERIOS DA AVALIACIÓN 

 

Porcentaxe numérico da nota de avaliación: 

- Tarefas na casa, libro de traballo: 15%. 

- Comportmento e actitude cos compañeiros e co profesor: 15%. 

- Controles e exames escritos e orales: 70% 

Como en no primeiro curso estes porcentaxes poden ser variados lixeiramente se o profesor o 

considera oportuno e previamente o comunica ós alumnos e ós compañeiros . 

Haberá un ou dous  exames por avaliación, de tres unidades si se fae un exame ou un e dous se se 

fan dous. Os exames consistirán en preguntas de gramática, tradución e comprensión oral e escrita, 

probas de listening ou dictados guiados. Os exames orales non se farán se non se dispón de tempo 

suficiente, pero poderán ser substituidos por pequeñas probas feitas na clase durante a avaliación. 

Como no primeiro curso, se o alumno non acada un cinco na nota final, pero amosou interés e 
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traballou na clase, participando activamente e facendo os deberes, a nota subirá ata un cinco. Cando 

o alumno aproba os exames pero interrumpe constantemente, molestando ós compañeiros e tendo 

unha actitude negativa constante , o profesor poderá baixar a nota e suspendelo ata que cambie o 

seu comportamento. Digamos que se avaliará o conxunto de tarefas e exames, tendo en conta todo 

o proceso desenrolado en cada avaliación. 

A avaliación final será a última, sen necesidade de aprobar as anteriores. Non haberá recuperacións 

xa que se recupera se se aproba a que se está a facer. De tódolos xeitos, sempre que o profesor o 

considere oportuno, poderá facer unha proba final de coñecementos xerais para aqueles alumnos 

que teñan máis dificultades e estén cerca do aprobado. 

A materia pendente recuperarase facendo un exame xeral en Xaneiro e Maio de coñecementos 

xerais. Se se aproba o primeiro exame, non será necesario facer o segundo. 

 

 

8. Avaliación e promoción 

 

A avaliación será continua e diferenciada segundo as distintas materias do currículo.  

Os criterios de avaliación das materias serán referente fundamental para valorar, tanto o grao de 

adquisición das competencias básicas, coma o de consecución dos obxectivos.  

 

Serán promovidos ao curso seguinte cando se superen os obxectivos das materias cursadas ou se 

teña avaliación negativa en dúas materias como máximo e repetirase curso con avaliación negativa 

en tres ou máis materias.  

Co fin de facilitarlle ao alumnado a recuperación das materias con avaliación negativa, organizaranse 

probas extraordinarias en cada un dos cursos.  

O alumno poderá repetir o mesmo curso unha soa vez e dúas veces como máximo dentro da etapa.  

 

 

23.2 a) Criterios de avaliación  

 

Comprender a información xeral e a específica 1., a idea principal e algúns detalles relevantes de 

textos orais sobre temas concretos e coñecidos, e de mensaxes sinxelas emitidas con claridade por 

medios audiovisuais.  

 

A través deste criterio apreciarase a capacidade para seguir instrucións, comprender avisos, diálogos 

ou exposicións breves e cara a cara que traten de temas coñecidos como lecer e tempo libre, 

preferencias, experiencias persoais, organización da clase, e aqueles nos que identifiquen a 

intención do falante. Así mesmo, preténdese medir a capacidade para comprender tanto a idea xeral 

coma informacións específicas de textos orais procedentes dos medios de comunicación con 

pronuncia estándar.  

 

2. Participar en conversacións e simulacións breves, relativas a situacións habituais ou de 

interese persoal e con diversos fins comunicativos, utilizando as convencións propias da 

conversación e as estratexias necesarias para resolver as dificultades durante a interacción.  

 

Con este criterio avalíase a capacidade para desenvolverse en conversacións utilizando as 

estratexias adecuadas para comprender e facerse comprender, co fin de expresar gustos, 

necesidades, sentimentos, dar e solicitar información, expresar opinións e relatar experiencias. As 

conversacións daranse en relación directa cos interlocutores habituais na aula ou con persoas 

nativas conscientes de falar con estudantes estranxeiros.  

 

Os intercambios comunicativos poderán presentar algunhas incorreccións que non dificulten a 

comunicación.  

 

3. Comprender a información xeral e todos os datos relevantes de textos escritos auténticos e 
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adaptados, de extensión variada, diferenciando feitos e opinións e identificando no seu caso, 

a intención comunicativa do autor.  

 

A través deste criterio avalíase a capacidade para comprender diferentes tipos de textos escritos 

(narrativos, descritivos, argumentativos) que traten temas do currículo, aplicando as estratexias de 

lectura coñecidas e outras novas como a identificación do tema por medio de elementos textuais e 

para-textuais.  

 

Con este criterio tamén se avalía a capacidade para ler de forma autónoma libros, noticias, 

instrucións, explicacións, etc., de certa extensión, en diferentes soportes e con finalidades 

diversas: solicitar ou comunicar información para a realización dunha tarefa específica, aprender 

contidos doutras materias e ler por pracer ou entretemento.  

 

4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, coidando o léxico, as 

estruturas, e algúns elementos de cohesión e de coherencia para marcar a relación entre ideas e 

facelos comprensíbeis ao lector.  

 

Este criterio avalía a capacidade para comunicarse por escrito, para a elaboración e revisión de 

borradores e para a elección do rexistro adecuado. Os textos presentarán como mínimo unha sintaxe 

simple e facilmente comprensíbel, léxico limitado pero adecuado ao contexto, e a ortografía e 

puntuación correctas. Estarán relacionados coas necesidades de comunicación máis usuais e as 

diferentes intencións comunicativas. En todos os escritos, avaliarase tamén a presentación clara, 

limpa e ordenada, e a habilidade no uso dos medios informáticos para a elaboración e 

presentación de textos.  

 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, os coñecementos adquiridos 

sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira como instrumento de autocorrección e de 

autoavaliación das producións propias orais e escritas e para comprender as producións alleas.  

 

A través deste criterio apreciarase a capacidade para aplicar de forma cada vez máis autónoma os 

seus coñecementos sobre o sistema lingüístico e reflexionar sobre a necesidade da corrección formal 

que fai posíbel a comprensión tanto das súas propias producións coma das alleas.  

 

6. Identificar, utilizar e explicar oralmente diferentes estratexias utilizadas para progresar na 

aprendizaxe.  

 

Este criterio pretende avaliar se os alumnos e alumnas utilizan as estratexias que favorecen o 

proceso de aprendizaxe, como a valoración dos seus progresos e a reflexión sobre a propia 

aprendizaxe; a utilización de estratexias 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 da mesma, ou o uso de mecanismos de autocorrección.  

 

7. Usar as tecnoloxías da información e da comunicación de forma progresivamente autónoma 

para buscar información, producir textos a partir de modelos, enviar e recibir mensaxes de 

correo electrónico, e para estabelecer relacións persoais orais e escritas, mostrando interese 

polo seu uso.  

 

Trátase de valorar con este criterio a capacidade de utilizar as tecnoloxías da información e da 

comunicación como ferramenta de comunicación e de aprendizaxe en actividades habituais da aula, 

e para estabelecer relacións persoais tanto orais coma escritas. As comunicacións que se 

estabelezan versarán sobre temas familiares previamente traballados. Tamén se terá en conta se o 

alumnado valora a diversidade lingüística como elemento enriquecedor, a súa actitude cara á lingua 
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estranxeira e os seus intentos por utilizala.  

 

8. Identificar os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua estranxeira, 

sinalar as características máis significativas dos costumes, normas, actitudes e valores da sociedade 

cuxa lingua se estuda e mostrar unha valoración positiva de patróns culturais distintos aos propios.  

 

A través deste criterio apreciarase se o alumnado é quen de identificar, en textos orais ou escritos, 

algúns trazos significativos e característicos da cultura xeral dos países onde se fala a lingua 

estranxeira, se pode describilos de forma clara e sinxela e se mostra respecto polos valores e 

comportamentos doutros pobos, superando deste xeito algúns estereotipos. 

 

 

 

23.5 b) Procedementos e sistemas de avaliación  

 

- Sistemas de avaliación  

 

É necesario levar a cabo varios tipos de avaliación: individual, formativa, sumativa, 

autoavaliación, etc.  

A avaliación individual permite constatar os coñecementos de inglés que teñen os 

alumnos/as. Faise un test de diagnóstico ao comezo do curso e utilízanse as follas de 

autoavaliación para seguir o progreso de cada quen na lingua, o modo en que aprendeu, a súa 

experiencia anterior, etc.  

 

Se se teñen demasiados alumnos/as, , pódeselles pedir que comparen as súas respostas en 

pequenos grupos, para posteriormente preguntar por elas a man alzada. Deste xeito poderemos ter 

unha visión xeral da clase.  

 

A avaliación dos coñecementos previos pódese realizar antes de comezar cada unidade, pedíndolles 

aos alumnos/as que adiviñen do que tratan, a partir do título e mirando os obxectivos primordiais 

detallados ao principio de cada unidade, aos que os debemos remitir cando vaian repasar para un 

exame.  

 

Tamén se debe avaliar o progreso dos alumnos/as nun período de tempo, é dicir, facer unha 

avaliación formativa. Se un alumno/a que ten un nivel baixo ve como progresa e que o seu esforzo é 

tido en conta a pesar de non chegar ao aprobado, sentirase máis motivado a continuar traballando 

para tratar de conseguilo. Isto faise aínda máis patente na clases heteroxéneas onde os alumnos/as 

de máis baixo nivel sempre obteñen notas baixas, especialmente se son comparados 

constantemente con alumnos/as máis avantaxados. Se a nota final inclúe un compoñente de 

progreso, será un factor especialmente motivador.  

 

As ferramentas de avaliación formativa poden ser as tarefas, a participación, o comportamento 

e a actitude en xeral, o traballo en parellas e en grupos, o caderno e o progreso en listening, 

speaking, reading e writing. Recoméndase comparar os resultados da avaliación formativa coa 

autoavaliación que os alumnos/as fixeron nas follas de English and Me antes de cubrir a folla de 

avaliación sumativa de cada un, para rexistrar como progresaron durante o ano.  

 

Tamén podemos facer uso dos tests de cada unidade  para observar como progresan entre unha 

unidade e a seguinte e tamén para avaliar a súa actitude cara á lingua. Sempre se debe dicir canto e 

de que xeito vai contar nas súas notas cada criterio de avaliación.  

 

Para recoller as notas que obteñen en cada unidade e ademais avaliar a súa actitude cara á lingua e 

así ver a súa evolución, pódese utilizar a folla de avaliación formativa, ao final desta sección.  
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A autoavaliación  

 

A autoavaliación é un bo modo de que o alumno/a sexa consciente tanto do seu progreso coma das 

súas carencias ou necesidades, contribuíndo así a desenvolver a súa autonomía e a 

responsabilidade da súa aprendizaxe.  

  Tamén é aconsellábel que se autoavalíen noutros aspectos importantes da súa aprendizaxe como 

son os proxectos, as actividades de listening, o seu grao de cumprimento das normas e calquera 

outro aspecto que se considere importante.  

 

Con alumnos/as desta idade, as follas de avaliación deben ser planificadas con coidado e discutidas 

na clase antes de seren cubertas, xa que deben saber por que e como facelo de forma correcta, é 

dicir que trataremos de que sexan responsábeis e sinceros. Tamén hai que tratar de evitar darlles 

follas de autoavaliación con excesiva frecuencia ou que sexan demasiado longas, senón os 

alumnos/as cansarán rapidamente.  

 

O seu interese pola autoavaliación decaerá se non lle ven utilidade. É necesario que aprendan a 

reflexionar e que saquen conclusións da súa propia valoración, pero non a realizarán seriamente se o 

profesor/a non llela ten en conta. O profesor ten a última palabra sobre a nota, pero pode pactar cos 

alumnos unha forma de incluír a súa propia valoración na avaliación global. Se conseguimos que a 

tomen en serio, a autoavaliación pode ser un elemento moi motivador.  

 

 

      

23.6 Contidos mínimos esixibles 

 

- Revisión de primeiro curso 

- Preposiciones básicas: in, of , from, with, at 

- Adxetivos: a comparación 

- Fonética: pronunciación da terminación do pasado regular 

- Lectura comprensible de textos sinxelos 

- Artigos determinado e indeterminado 

- Pronomes persoais suxeto e obxeto. 

- Verbos "to be" e "to have" en presente e pasado. 

- Uso de "do", "did", don´t", Didn´t. 

- Verbos regulares e irregulares básicos: go, come, study, want, eat, drink, sleep, take, read etc.. 

- Modales. can, must, should. 

- Construcción de frases nas formas afirmativa, negativa e interrogativa en presente, pasado e futuro. 

 

23.7Metodoloxía didáctica 

  

- A través do proceso de aprendizaxe deséxase que o alumno vaia gañando en AUTONOMIA para 

poder expresarse con fluidez e corrección en inglés; que analice e valore de maneira crítica as 

realidades do mundo contemporáneo e os antecedentes e factores que inflúen nel.; que consolide 

unha MADUREZ PERSOAL, social e moral que permítalle actuar de forma responsable e que 

participe de forma solidaria no desenvolvemento e mellora da súa contorna social. 

- As actividades da clase son só parte do proceso de aprendizaxe dunha lingua. É importante tamén 

o traballo individual levado a cabo polos alumnos no seu propio tempo, que dá a oportunidade de 

consolidar e interiorizar o que aprenderon. 

- O profesor presentará aos alumnos un modelo daqueles exercicios que vaian realizar 

posteriormente. 

- Nas actividades de "PAIR WORK" o profesor deberá moverse pola clase, escoitando e prestando 

axuda cando sexa necesario. 
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-" ROUND UP". Pedir aos alumnos que informen ao resto da clase do que realizaron. 

Se a clase é moi numerosa, ou os alumnos non están acostumados a traballar en parellas, é 

recomendable introducir esta técnica de maneira gradual, utilizándoa, polo menos ao principio, para 

tarefas claramente definidas. 

 

23.8Procedementos de avaliación  

 

O alumno será avaliado da mesma forma que no primeiro curso por medio da auto AVALIACIÓN, a 

avaliación sumativa e en definitiva, a avaliación CONTINUA e deberá ser capaz de realizar as 

seguintes tarefas ao longo do curso: 

 

- Extraer a información global e a específica de mensaxes orais emitidos en situación de 

comunicación cara a cara sobre temas familiares para o alumno ou relacionados con aspectos 

cotiáns da cultura e a sociedade dos países onde fálese inglés. 

 

- Extraer a idea principal e as informacións específicas máis relevantes de textos orais emitidos por 

medios de reprodución mecánica sobre temas que non esixan coñecementos especializados. 

 

- Participar en conversacións breves utilizando as estratexias axeitadas para iniciar, manter e facer 

progresar a comunicación, producindo un discurso comprensible e adaptado ás características da 

situación e a intención de comunicación. 

 

- Extraer a información globlal e específica de textos escritos auténticos, sinxelos e de extensión 

limitada, de diferente tipo( descritivos, narrativos, argumentativos, explicativos), distinguindo entre 

feitos e opinines e identificando, se é o caso, os principais argumentos expostos polo autor. 

 

- Ler de maneira autónoma, utilizando correctamente o dicionario, libros para mozos ou relacionados 

cos xuros propios e demostrar a comprensión mediante a realización dunha maneira específica. 

 

- Redactar textos sinxelos atendendo a diferentes intencións comunicativas, respectando as 

convencións da comunicación escrita e empregando os elementos que aseguran a cohesión e 

coherencia do texto de xeito que este sexa facilmente comprensible para o lector. 

 

- Utilizar conscientemente os coñecementos adquiridos sobre o novo sistema ¨lingüístico como 

instrumento de control e autocorrección das produccións propias e como Perseverar nos intentos de 

comprender e facerse comprender en situacións comunicativas cara a cara, utilizando todas as 

estratexias de comunicación e os recursos expresivos dispoñibles para superar as posibles 

dificultades de comprensión mutua. 

 

-  Identificar e interpretar, apoiándose en claves lingüísticas e non lingüísticas, os implícitos culturais 

que poidan aparecer nos textos e utilizalos para unha mellor comprensión do contido dos mesmos.  

recurso para comprender mellor as producciones ajenas. 

23.9 Actividades de recuperación e reforzo para alumnos/as coa materia ou módulo pendente 

Do mesmo xeito  que no primeiro curso, o profesor dispoñerá no libro de texto e o de traballo de 

exercicios de diferentes niveis, adaptados ás necesidades dos alumnos que van máis lentos que o 

resto da clase. Asímesmo, terá material dispoñible no Departamento co que traballará en clase por 

medio de fotocopias, repartidas aos alumnos. 

 Nos meses de xaneiro e maio haberá un exame global no que se podrá recuperalo curso suspenso. 

23.10 Materiais e recursos didácticos 

 Serán os mesmos que no primeiro curso: libro de texto, libro de traballo, libro de lectura, cintas de 

audición correspondentes aos libros e outras que están no Deparamento , ao servizo de cada 

profesor. Ademais utilizaranse   películas adaptadas, vídeos didácticos relacionados cos intereses 
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 dos alumnos. Usarase todo o material auténtico posible : periódicos, revistas, cómics. folletos 

publicitarios etc. 

As novas tecnoloxías poden facilitar moito a nosa labor, Os ordenadores e o canón serán de uso 

aconsexable para todos os profesores. 

sin usar o diccionario constantemente. O día do libro participarán nuha lectura en alto diant dos 

outros compañeiros no Paraninfo do Instituto,sempre que haxa tempo e non se perdan clases. 

 

23.11Temas transversais 

 -Educación para a paz. Educación Moral e Cívica. Educación ambiental. Educación do consumidor. 

Educación para a paz. Educación para a saúde. Educación para a igualdade de oportunidades entre 

ambos sexos. Educación o consumidor.etc.. 

23.12 Actividades complementarias e extraescolares previstas 

 As obras de TEATRO  adaptadas son de moi boa aceptación por parte do alumnado. Sería 

conveniente que todos os anos os alumnos puidesen asistir polo unha representación. Ademais de 

presenciar algunha obra de teatro, sería interesante inculcarles o gusto por facer as súas propias 

representacións, empezando sempre por obras de curta duración e dun nivel de vocabulario sinxelo, 

para que non resulte aburrido ao resto do alumnado. 

Participación no concurso Europeo THE BIG CHALLENGE, no que xa levamos participando varios 

anos e onde os alumnos síntense moi motivados por conseguir premios polos  resultlados acadados. 

 

2313.Medidas de atención á diversidade 

 Creemos que estas medidas están incluídas nas medidas de reforzo e recuperación nos libros de 

texto e libro de traballo. O profesor procurará atender non só a aqueles que teñan problemas, senón 

tamén a aqueles que van máis avanzados, procurando que nunca faia alumnos desatendidos nin por 

aburrimento nin por falta de comprensión . 
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24. 2º ESO (optativa) 

 

 

ASIGNATURA/MÓDULO 

 

 

INGLÉS SEGUNDO IDIOMA 

 

Cód. 

 

 

CURSO E GRUPO 

 

 

 

PROFESOR/A (ES/AS) 

 

MÓNICA MILLÁN 

 

LIBRO DE TEXTO 

Data  de Autorización 

 

Pulse 2                                                             

20014   

 

24.1 Obxectivos xerais do curso 

- Completar a aprendizaje que se comenzou no ano anterior. 

- Avanzar na segunda lingua para acadar un nivel que lles permita aos alumnos poder 

desenvolverse nesta lingua  case coma na primeira. 

- Acadar un aprendizaxe que permita aos alumnos interesarse por non abandoar a 

segunda lengua despois do fin de curso. 

- Ser conscientes de que falar máis dunha lengua axudaralles a encontrar traballo no 

futuro con facilidade. 

- Non cometer os errors que se cometeron o ano anterior. 

20.2 CONTIDOS 

 

BLOQUE 1. ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR  

 

- Uso de estratexias básicas de comprensión das mensaxes orais: uso do contexto verbal e 

non verbal e dos coñecementos previos sobre a situación. 

- Produción de textos orais curtos, con estrutura lóxica e con pronunciación adecuada. 

- Participación en conversacións breves e sinxelas dentro da aula, e en simulacións 

relacionadas cos saúdos e as presentacións, información persoal, rutinas, suxestións, 

comparación de imaxes, plans para as vacacións, etc. 

- Uso de estratexias básicas de comprensión lectora: identificación do tema dun texto con 

axuda de elementos textuais e non textuais, uso dos coñecementos previos, inferencia de 

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

coñecen. 

- Recoñecemento dalgunhas das características e convencións da linguaxe escrita e a súa 

diferenciación da linguaxe oral. 

- Desenvolvemento da expresión escrita de forma guiada, por exemplo, ordenando os 

elementos dunha frase, engadindo as maiúsculas e os signos de puntuación 

- Uso de estratexias básicas de comprensión lectora: identificación do tema dun texto con 

axuda de elementos textuais e non textuais, uso dos coñecementos previos, inferencia de 

significados polo contexto, por comparación de palabras ou frases similares nas linguas 

que coñecen. 

- Recoñecemento dalgunhas das características e convencións da linguaxe escrita e a 

súa diferenciación da linguaxe oral. 

- Desenvolvemento da expresión escrita de forma guiada, por exemplo, ordenando os 

elementos dunha frase, engadindo as maiúsculas e os signos de puntuación 
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BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA 

 

Coñecementos lingüísticos: 

 

Elementos morfolóxicos 

- Identificación de elementos morfolóxicos básicos e habituais no uso da lingua: substantivo, 

verbo, adxectivo, adverbio, preposición, etc. 

En segundo o alumno identificará e será capaz de crear frases sinxelas con estes 

elementos. Na clase practicará oral e por escrito textos curtos amosando a identificación dos 

elementos aprendidos no primeiro curso 

 

Léxico / Vocabulario 

- Relacionado cos temas tratados: números cardinais e ordinais, material escolar, cores, 

días, meses, a familia, o corpo, adxectivos descritivos e de personalidade, a casa e o 

mobiliario, actividades e rutinas, accidentes xeográficos, roupa, deportes, animais, 

comida, adxectivos de opinión, éxitos, traballos, lugares da cidade, actividades de fin de 

semana. 

O vocabulario será unha extesión ou ampliación do aprendido no primeiro curso.  

   

- Fórmulas e expresións correspondentes ás funcións e temas tratados no curso.  

 

Estrutura e funcións da lingua 

 

- Presentacións e saúdos; linguaxe da clase. Pronomes persoais; adxectivos posesivos; 

pronomes posesivos; this, that, these, those; preguntas con partícula interrogativa. As 

maiúsculas; a puntuación; a orde das palabras: suxeito e verbo. 

- Descricións de persoas e aparencia. O verbo to be, o verbo have got. O xenitivo 

saxón.  

- Descricións da casa e dos cuartos. There is / There are; os determinantes a, an, some, any, 

the; How much / How many. As preposicións de tempo. 

- Actividades; facer preguntas. O Present Simple; os adverbios de frecuencia. As 

preposicións de tempo. 

- O tempo pasado: verbos to be, to have 

- Estructura do pasado co auxiliar did. 

- Verbos regulares e irregulares: verbos básicos: live, love, want, go, come, study, see, eat,  

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E CONCIENCIA INTERCULTURAL 

 

- Recoñecemento e valoración da lingua estranxeira como instrumento de comunicación na 

aula, e con persoas doutras culturas. 

Cada lingua leva aparellados uns patróns de comportamento culturais e lingüísticos e nós incluímolos 

de forma implícita en cada situación de comunicación oral ou escrita. Deste xeito, os patróns que o 

alumnado ha de producir seguirán os modelos que foron presentados. 

 

- Identificación de costumes e trazos da vida cotiá propios doutros países e culturas onde se fala 

a lingua estranxeira. 

Desenvolvemos nos alumnos/as a capacidade de recoñecer os costumes e trazos da vida cotiá 

presentados explícita ou implicitamente nos textos, tales como as rutinas escolares dos 
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adolescentes, excursións co colexio, sitios preferidos para pasar as vacacións de verán, etc.  

 

- Uso de fórmulas de cortesía adecuadas nos intercambios sociais. 

A través dos contidos socioculturais, preténdese potenciar no alumnado a capacidade de usar 

rexistros, variedades, fórmulas e estilos adecuados en consonancia coas seguintes situacións de 

comunicación e funcións lingüísticas: preguntar na clase, saudar, presentarse, intercambiar 

información persoal, falar dos intereses, expresar gustos e preferencias, intercambiar información 

sobre accións habituais, expresar habilidade, obrigación e prohibición, falar de plans para o futuro, 

etc. 

- Coñecemento dalgúns trazos históricos e xeográficos doutros países, obtendo a información 

por diferentes medios, entre eles Internet e outras tecnoloxías da información e da comunicación.  

 

 

 

24.2 Contidos (unidades didácticas) temporalizados por avaliacións 

Serán case os mesmos cos do ano anterior, adaptandóos sempre o pouco tempo do que 

dispoñemos nesta asignatura. O profesor eliminará aqueles contados que considere moi longos na 

sua explicación e basará a sua práctica docente dun xeito práctico e sinxelo, coma no primeiro curso. 

Haberá tres unidades en cada avaliación, elexindo os contados según o avance dos alumnos, 

procurando non deixar demasiados sin explicar. 

 

24.3 Contidos mínimos esixibles 

- Vocabulario básico explicado no primeiro curso referido a casa, familia, escola, a cidade 

etc. 

- Verbos To Be, To Have got, adjetivos calificativos, preposicións e adverbios básicos. 

- Frases afirmativas, negativas e interrogativas co verbo To Be e To have en presente 

simple e pasado simple. 

- Verbos regulares e irregulares explicados no primeiro curso. 

- Comprensión de textos cursos 

- Composicións sinxelas de temas habituais 

- Diálogos orais e participación activa na clase con un vocabulario básico 

- Artigos determinado e indeterminados. 

- Pronomes personais 

- Posesivos 

- Demonstrativos 

- Números ordinales e cardinales ata o cen. 

- Adxetivos básicos para  calificar persoas e cousas: big, tall, beautiful, ugly, short… 

- Vocabulario para unha comunicación sinxela pero máis elaborada ca no primeiro curso. 

- Diferencias entre os verbos regulares e irregulares: pronuncia da terminación ed 

- Verbos to be and to have got 

- Auxiliar do e did 

- Preposicións básicas: in,of, with, at, for 

- Frases afirmativas, negativas e interrogativas epresente  co verbo to be e o auxiliar do 

 

-  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  

    

Refírense ós bloques descritos anteriormente. Os alumnos deberán  obter unha preparación  

similar a que tendrán os alumnos da primeira lingua.  

O bloque principal será o linguístico oral e escrito, buscando sempre a participación 

activa na clase individual, por parellas ou en grupo. 

O alumno deberá amosar unha maior competencia á hora de expresarse na segunda 
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lingua. Será capaz de: 

1. Leer de forma axeitada cunha pronuncia similar a que teñen os alumnos na primeira 

lingua. 

2. Entender textos sinxelos máis longos e de maior dificultade en vocabulario e gramática 

que os que fixeron o ano anterior. 

3. Falar en conversas do día a día, preguntando a hora, direccións, o tempo etc. 

4. Escoitará diálogos ou textos e será capaz de entender a idea xeral. 

5. Utilizará a lingua inglesa dun xeito máis natural que no primeiro curso. 

 

24.4  Metodoloxía didáctica 

 

Será a mesma ca da segunda lingua en primeiro curso. O profesor procurará que os alumnos 

usen a lengua oral mayormente, buscando un aprendizaxe comunicativo eficaz e interactivo. 

A metodología será a mesma ca da segunda lengua en primeiro curso. A creatividade 

formará parte das explicacións e actividades buscando a motivación en todo momento 

 

24.5 Procedementos de avaliación  

 Avaliarase ó alumno atendendo ó seu esforzo por avanzar no aprendizaxe da lengua por medio do 

traballo na clase, na casa , exames e todo tipo de probas feitas polo profesor . 

Os porcentajes da nota serán como sigue: 70% da nota  exames escritos e orais, 20% traballo no 

workbook e tarefas na clase e na casa e 20% atitude e esforzo amosado no diá a día na materia. 

 

24.6 Actividades de recuperación e reforzo para alumnos/as coa materia ou módulo pendente 

Nesta materia os alumnos deberían aprobala sempre, xa que a elexiron voluntariamente. Se se da o 

caso, haberá dous exames o longo do curso coma na primeira lingua. Se o alumno aproba un dos 

exames, xa lle queda a materia aprobada.  

24.7 Materiais e recursos didácticos 

Os mesmos cos da primeira lengua: Libro de texto, de traballo, o ordenador, revistas, folletos , 

películas subtituladas e todo tipo de material auténtico. 

 

24.8 Temas transversais 

- Educación para a paz 

- O medio ambiente 

- A tolerancia e a solidaridade 

- Cultura dos países de fala inglesa 

- Igualdade de sexos 

- A violencia de xénero 

- O racismo 

 

24.9 Medidas de atención á diversidade 

Dado o número tan baixo de alumnos, non é estrictamente necesario traballar a diversidade. O 

profesor terá en conta, nembargantes as pequenas diferecias que poden xurdir nun grupo de dous, 

tres , catro ou seis alumnos. Preparará exercicios de diferente dificultade intentando que os alumnos 

máis lentos adquiran o nivel dos máis adiantados. 

 

24.10 SEGUNDO ESO PMAR 
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Iste ano comenza un novo curso de reforzo para aqueles alumnos de primeiro que non acadaron 

o nivel para seguir no segundo da E.S.O.. Ainda que non temos todavía unha idea específica do que 

faremos, sí sabemos que estes alumnos Terán unha axuda importante con este novo curso. 

Diríamos que ven sendo algo parecido a Diversificación de terceiro, que desaparece agora. 

Pretendemos facilitar o traballo a aqueles nenos que teñen múltiples problemas de aprendizaxe e 

comportamento. Ata agora a diversificación funcionaba correctamente, principalmente polo baixo 

número de nenos na aula. Especificaremos de xeito sinxelo o noso propósito para o curso presente. 

 

- Reforzar aqueles coñecementos básicos que quedaron mal entendidos en primeiro e 

que agora, con máis tempo e menos alumnos, será fácilmente acadado. 

- Ensinar a estudar de forma comprensiva e lóxica, non seguir coma no colexio con 

métodos memorísticos somentes. 

- Axudar a avanzar na materia para poder acadar un nivel básico da lingua inglesa, pero 

sempre cara adiante, non quedando no mesmo sitio e repetindo o mesmo unha e outra 

vez. 

Procedementos de avaliación 

 

Serán os mesmos que os de primeira lingua, libro de texto, de traballo, probas escritas e 

orales, traballos sinxelos etc. Xa que creemos que este curso de reforzo é similar ó de 

terceiro de diversificación, seguiremos máis ou menos as mesmas medidas, que serán as 

seguintes. 

- Ter en conta as diferentes formas de aprendizaxe dos alumnos de estas características. 

- Todos os alumnos son capaces de acadar un nivel mínimo, tendo en conta os diferentes 

ritmos de traballo de cada un deles. 

- - As actividades deben deben reflectir este aspecto a través dunha reciclaxe continuo 

de estructuras e vovabulario. 

- As diferentes tarefas estarán deseñadas a distintos niveis para poder integrar os distintos 

tipos de alumnos. Comenzaremos con actividades máis controladas para os poucos 

permitir que os alumnos e alumnas utilizen eses mesmos contidos en actividades libres 

ou menos controladas. Incluiranse amplas oportunidades de reforzo para aqueles con 

menor capacidade,facilitando a ampliación da materia para os que teñen un nivel máis 

avanzado. Faremos sección de traballo extra para aqueles que necesiten menos tempo á 

hora de asimilar os contidos ou que son máis rápidos na realización das súas tarefas. 

- Promoveranse estratexias para motivar ó alumno a sentir interese en avanzar no seu 

aprendizaxe. As TIC estarán presentes de forma habitual, dado o gran número de 

actividades que se poden atopar na rede hoxe en día. 

- A práctica oral e escrita serán ferramentas do día a día , buscando a destreza en 

ámbalas dúas por medio de conversacións, exercicios, redacción de e-mails, postais, etc. 

 

OBXECTIVOS XERAIS 

- Axudar ao alumno a que teña confianza en sí mesmo e nos demáis, axudándoo deste 

modo a introducirse mellor no ambiente escolar en un futuro próximo na sociedade na 

que lle toque vivir. 

- Enseñarlle un comportamento tolerante cos compañeiros, saber recoñecer os erros 

propios e buscar solución. 

- Aprender a traballar en equipo compartindo os coñocementos estudados. 

- Fomentar o gusto pola lectura co seguimento do proxecto lector do instituto, sempre na 

lingua inglesa. 

- Falar dos temas transversales común, tales como o cuidado do entorno, o non uso da 

violencia, o fomento da vida sana, o racismo, as drogas, a paz, o terrorismo,etc. 

 

CONTIDOS MÍNIMOS 

 

- LINGUAXE ORAL:Saber desenvolverse en situación de comunicación sinxelas, tales 
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como presentacións, peticións de información, instruccións, etc. 

- LINGUAXE ESCRITO 

- Aprender a escribir de forma intelixible e ordenada. A presentación do traballo da clase e 

da casa han de ser vixiados cada día. 

- Saber redactar dun xeito conciso, usando vocabulario necesario para establecer unha 

correcta comunicación. 

AVALIACIÓN 

- O alumno deberá saber extraer información oral e escrita de textos sinxelos, relativos a 

temas de interés xeral. 

- Leer de maneira comprensiva frases e textos curtos. 

- Mostrar unha actitude positiva cara o aprendizaxe da asignatura e en relación co 

profesor e os compañeiros. 

- Saber traballar amosando respeto e tolerancia cara o profesor e os compañeiros. 

- Coidar o material na clase e na casa. 

-  

Porcentaxe numérico das probas¨70% exames e 30% traballo na clase e na casa , actitude 

e comportamento. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

- Recoñecer verbos, nomes, adxectivos, artículos, posesivos básicos e saber usalos en 

frases de estructuras sinxelas. 

- Saber as formas das frases afirmativas, negativas e interrogativas no tempo presente e 

pasado cos auxiliares do e did. 

- Facer preguntas e respostas co verbo to be, to have e algún verbo irregular. 

- Recoñecer outros tempos verbales tales como o presente continuo, o futuro simple e 

algún verbo modal (must, can, should).  

- Redactar textos curtos e contestar a preguntas sinxelas do texto. 

- Entender escoitas feitas polo profesor e dos CDs do libro e outros diferentes do mesmo 

nivel. 
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25. 3º ESO 

 

 

ASIGNATURA/MÓDULO 

 

 

INGLÉS 

 

Cód. 

 

 

 

CURSO E GRUPO 

 

 

3ºA,B,C 

 

PROFESOR/A (ES/AS) 

 

PROFESOR SUSTITUTO 

 

 

LIBRO DE TEXTO 

Data  de Autorización 

 

English in Use 

Editorial Burlington 

Outubro 2015                                                            

 

 

27.1 Avaliación das competencias lingüísticas e de aprendizaxe dos alumnos aprendizaxe 

colaborativa e o Marco Común Europeo /as de 3º da ESO,  

Aprender unha nova lingua é, seguramente, un dos retos máis difíciles aos que se enfrontan os 

estudantes ao longo da súa vida académica, sobre todo porque supón mergullarse de forma activa 

nunha cultura e nunha visión da vida moi diferentes da súa. A medida que aprenden un idioma, 

desenvolven unha serie de competencias clave da aprendizaxe. 

 

- A Competencia conciencia e expresións culturais e a Competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía, a través dos textos e dos temas elixidos. 

 

- A Competencia dixital, mediante as actividades de Internet e os materiais dixitais. 

 

- As Competencias sociais e cívicas a partir das interaccións e as dinámicas da clase, que 

desenvolven a aprendizaxe colaborativa. 

 

O Sentido de iniciativa e espírito emprendedor desenvólvese ao longo de todo o proceso da 

aprendizaxe do idioma á través das actividades de expresión e interacción oral e escrita, nas que o 

alumno ha de tomar decisións sobre que dicir e como facelo, e con que medios. 

 

O obxectivo primordial  é facilitar o proceso de aprendizaxe e servir de ponte para que os alumnos/as 

coñezan os lugares nos que se fala inglés e a forma en que o utiliza a xuventude nativa da súa 

mesma idade. 

 

Os estudantes de linguas deben facerse responsábeis da súa aprendizaxe e adoptar unha actitude o 

máis activa posíbel á hora de estabelecer obxectivos e de traballar para alcanzalos. O alumnado que 

empeza 3º da ESO, polo xeral, considérase como estudante de inglés no ensino secundario. Tanto 

se a súa actitude é positiva coma se é negativa, o comezo do segundo ciclo da ESO ofrécelle unha 

excelente oportunidade de avaliar o seu propio progreso en inglés e de marcar novos obxectivos que 

lle axudarán a enfrontarse aos retos desta etapa do sistema educativo. Nesta nova etapa, a 

avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado é continua e a decisión do profesor/a de 

promover ao alumno/a será adoptada atendendo á consecución das competencias clave e aos 

obxectivos da etapa. 

 

As orientacións da Unión Europea insisten na necesidade da adquisición das competencias clave 

por parte da cidadanía, como condición indispensábel para lograr que os individuos alcancen un 

pleno desenvolvemento persoal, social e profesional que se axuste ás demandas dun mundo 



 

152 

globalizado e faga posíbel o desenvolvemento económico, vinculado ao coñecemento. 

 

As competencias clave son esenciais para o benestar das sociedades europeas, o crecemento 

económico e a innovación, e descríbense os coñecementos, as capacidades e as actitudes esenciais 

vinculadas a cada unha delas. 

 

A proposta de aprendizaxe por competencias favorecerá, por tanto, a vinculación entre a 

formación e o desenvolvemento profesional e ademais facilitará a mobilidade de estudantes e 

profesionais. 

 

Tanto os obxectivos como a propia selección dos contidos buscan asegurar o desenvolvemento de 

todas elas. Os criterios de avaliación serven de referencia para valorar o grao progresivo de 

adquisición. 

 

 

9. Competencia en comunicación lingüística 

Esta competencia refírese á utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, 

de representación, interpretación e comprensión da realidade, de construción e comunicación do 

coñecemento e de organización e autorregulación do pensamento, as emocións e a conduta. 

 

Con distinto nivel de dominio e formalización -especialmente en lingua escrita-, esta competencia 

significa, no caso das linguas estranxeiras, poder comunicarse nalgunhas delas e, con iso, 

enriquecer as relacións sociais e desenvolverse en contextos distintos ao propio. Así mesmo, 

favorécese o acceso a máis e diversas fontes de información, comunicación e aprendizaxe. 

 

En resumo, para o adecuado desenvolvemento desta competencia resulta necesario abordar a 

análise e a consideración dos distintos aspectos que interveñen nela, debido á súa complexidade. 

Para iso, débese atender aos cinco compoñentes que a constitúen e ás dimensións nas que se 

concretan: 

 

– O compoñente lingüístico comprende diversas dimensións: a léxica, a gramatical, a 

semántica, a fonolóxica, a ortográfica e a ortoépica (a articulación correcta do son a partir 

da representación gráfica da lingua). 

– O compoñente pragmático-discursivo contempla tres dimensións: a sociolingüística 

(vinculada coa adecuada produción e recepción de mensaxes en diferentes contextos 

sociais); a pragmática (que inclúe as microfuncións comunicativas e os esquemas de 

interacción); e a discursiva (que inclúe as macrofuncións textuais e as cuestións relacionadas 

cos xéneros discursivos). 

– O compoñente sociocultural inclúe dúas dimensións: a que se refire ao coñecemento do 

mundo e a dimensión intercultural. 

– O compoñente estratéxico permítelle ao individuo superar as dificultades e resolver os 

problemas que xorden no acto comunicativo. Inclúe tanto destrezas e estratexias 

comunicativas para a lectura, a escritura, a fala, a audición e a conversación, coma destrezas 

vinculadas co tratamento da información, a lectura multimodal e a produción de textos 

electrónicos en diferentes formatos; tamén forman parte deste compoñente as estratexias 

xerais de carácter cognitivo, metacognitivo e socioafectivas que o individuo utiliza para 

comunicarse eficazmente, aspectos fundamentais na aprendizaxe das linguas estranxeiras. 

– O compoñente persoal intervén na interacción comunicativa en tres dimensións: a actitude, 

a motivación e os trazos de personalidade. 

 

10. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

A competencia matemática implica a aplicación do razoamento matemático e as súas ferramentas 

para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. 

Esta competencia require coñecementos sobre os números, as medidas e as estruturas, as 



 

153 

operacións e as representacións matemáticas, e a comprensión dos termos e conceptos 

matemáticos. 

O uso de ferramentas matemáticas implica unha serie de destrezas que requiren a aplicación dos 

principios e procesos matemáticos en distintos contextos.  

Trátase da importancia das matemáticas no mundo e de utilizar os conceptos, procedementos e 

ferramentas para aplicalos na resolución dos problemas que poidan xurdir nunha situación 

determinada ao longo da vida.  

A competencia matemática inclúe unha serie de actitudes e valores que se basean no rigor, o 

respecto aos datos e a veracidade. 

Xa que logo, para o adecuado desenvolvemento da competencia matemática resulta necesario 

abordar catro áreas relativas aos números, a álxebra, a xeometría e a estatística, interrelacionadas 

de formas diversas, a través da cantidade, o espazo e a forma, o cambio e as relacións, e a incerteza 

e os datos. 

 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un achegamento 

ao mundo físico e á interacción responsábel con el para a conservación e mellora do medio natural,  

a protección e mantemento da calidade de vida e o progreso dos pobos. Estas competencias 

contribúen ao desenvolvemento do pensamento científico e capacitan a cidadáns responsábeis  e 

respectuosos que desenvolven xuízos críticos sobre os feitos científicos e tecnolóxicos que se 

suceden ao longo dos tempos, pasados e actuais. Estas competencias han de capacitar para 

identificar, expor e resolver situacións da vida cotiá, igual que se actúa fronte aos retos e problemas 

propios das actividades científicas e tecnolóxicas. 

Para o adecuado desenvolvemento das competencias en ciencia e tecnoloxía resultan necesarios 

coñecementos científicos relativos á física, a química, a bioloxía, a xeoloxía, as matemáticas e a 

tecnoloxía. Así mesmo, hanse de fomentar as destrezas para utilizar e manipular ferramentas e 

máquinas tecnolóxicas, e utilizar datos e procesos científicos para alcanzar un obxectivo. 

Hanse de incluír actitudes e valores relacionados coa asunción de criterios éticos asociados á ciencia 

e á tecnoloxía, o interese pola ciencia, o apoio á investigación científica, a valoración do 

coñecemento científico, e o sentido da responsabilidade en relación á conservación dos recursos 

naturais, ás cuestións ambientais e á adopción dunha actitude adecuada para lograr unha vida física 

e mental saudábel nun contorno natural e social. 

 

Os ámbitos que se deben abordar para a adquisición das competencias en ciencias e tecnoloxía son  

os sistemas físicos, os sistemas biolóxicos, os sistemas da Terra e do Espazo, e os sistemas 

tecnolóxicos. 

Por último, a adquisición das competencias en ciencia e tecnoloxía require a formación e práctica na 

investigación científica e na comunicación da ciencia.  

No noso instituto hay clases de tecnoloxía e matemáticas en inglés dende fai anos e temos que 

decir que os alumnos sinten interés nelas ainda que somentes elixen estas materias aqueles que 

teñen un nivel elevado de inglés. Queremos sinalar que deste xeito os alumnos reforzan o 

vocabulario de forma natural sen tanta gramática como sucede na primeira lingua. 

 

11. Competencia dixital 

Esta competencia consiste en dispor de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar 

información, e para transformala en coñecemento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde 

o acceso á información até a súa transmisión en distintos soportes unha vez tratada, incluíndo a 

utilización das tecnoloxías da información e da comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse.  

 

Implica ser unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica e reflexiva ao seleccionar, tratar e 

utilizar a información e as súas fontes, así como as distintas ferramentas tecnolóxicas; tamén, ter 

unha actitude critica e reflexiva na valoración da información dispoñíbel, contrastándoa cando é 

necesario, e respectar as normas de conduta socialmente acordadas para regular o uso da 

información e as súas fontes nos distintos soportes. 
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Para o adecuado desenvolvemento da competencia dixital resulta necesario abordar a información, a 

análise e a interpretación da mesma, a comunicación, a creación de contidos, a seguridade e a 

resolución de problemas, tanto teóricos coma técnicos. 

 

12. Aprender a aprender 

Aprender a aprender supón dispor de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e ser capaz de 

continuar aprendendo de maneira cada vez máis eficaz e autónoma, de acordo aos propios 

obxectivos e necesidades. 

 

Aprender a aprender implica a conciencia, xestión e control das propias capacidades e 

coñecementos desde un sentimento de competencia ou eficacia persoal, e inclúe tanto o 

pensamento estratéxico como a capacidade de cooperar, de se autoavaliar, e o manexo eficiente 

dun conxunto de recursos e técnicas de traballo intelectual. Todo iso desenvólvese, a través de 

experiencias de aprendizaxe conscientes e gratificantes, tanto individuais coma colectivas. 

 

13. Competencias sociais e cívicas 

Estas competencias implican a habilidade e a capacidade para utilizar os coñecementos e actitudes 

sobre a sociedade, interpretar fenómenos e problemas sociais en contextos cada vez máis 

diversificados, elaborar respostas, tomar decisións e resolver conflitos, así como para interactuar con 

outras persoas e grupos, conforme a normas baseadas no respecto mutuo e en conviccións 

democráticas. 

 

En concreto, a competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo. Os elementos 

fundamentais desta competencia inclúen o desenvolvemento de certas destrezas como a capacidade 

de se comunicar dunha maneira construtiva en distintos contornos sociais e culturais, mostrar 

tolerancia, expresar e comprender puntos de vista diferentes, negociar sabendo inspirar confianza e 

sentir empatía. 

 

Así mesmo, esta competencia inclúe actitudes e valores como unha forma de colaboración, a 

seguridade nun mesmo e a integridade e honestidade. 

 

A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, 

igualdade, cidadanía e dereitos humanos e civís, así como da súa formulación na Constitución 

española, a Carta dos DerEitos Fundamentais da Unión Europea e en decLaracións internacionais, 

e da súa aplicación por parte de diversas iNstituCións a escala locaL, rexionaL, nacional, europea e 

internacional. 

 

As actitudes e valores inherentes a esta competencia son aqueles que se dirixen ao pleno respecto 

dos dereitos humanos e á vontade de participar na toma de decisións democráticas a todos os niveis, 

e implica manifestar o sentido da responsabilidade e mostrar comprensión e respecto dos valores 

compartidos, que son necesarios para garantir a cohesión da comunidade, baseándose no respecto 

dos principios democráticos. 

 

Por tanto, para o adecuado desenvolvemento destas competencias é necesario comprender o 

mundo no que se vive, en todos os aspectos sociais, culturais e humanos do mesmo. Pero tamén 

incorporan formas de comportamento individual que capacitan ás persoas para convivir en 

sociedade. 

 

14. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

A competencia “sentido de iniciativa e espírito emprendedor” implica a capacidade de transformar as 

ideas en actos. Iso significa adquirir conciencia da situación a intervir ou resolver, e saber elixir, 

planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e actitudes necesarios con criterio 

propio, co fin de alcanzar o obxectivo previsto. 
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A adquisición desta competencia é determinante na formación de futuros cidadáns emprendedores, 

contribuíndo así á cultura do emprendemento. 

 

Entre os coñecementos que require a competencia “sentido de iniciativa e espírito emprendedor” 

inclúese a capacidade de recoñecer as oportunidades existentes para as actividades persoais, 

profesionais e comerciais. 

 

Para o adecuado desenvolvemento desta competencia, resulta necesario abordar a capacidade 

creadora e de innovación, a capacidade proactiva para xestionar proxectos, a capacidade de 

asunción e xestión de riscos e manexo da incerteza, as calidades de liderado e traballo individual 

e en equipo, e por último, o sentido crítico e da responsabilidade. 

 

15. Conciencia e expresións culturais  

Esta competencia implica coñecer, comprender, apreciar e valorar con espírito crítico, cunha actitude 

aberta e respectuosa, as diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de 

enriquecemento e goce persoal e consideralas como parte da riqueza e patrimonio dos pobos. 

 

Incorpora tamén un compoñente expresivo referido á propia capacidade estética e creadora e ao 

dominio daquelas capacidades relacionadas cos diferentes códigos artísticos e culturais, para poder 

utilizalas como medio de comunicación e expresión persoal. Implica igualmente manifestar interese 

pola participación na vida cultural e por contribuír á conservación do patrimonio cultural e 

artístico, tanto da propia comunidade coma doutras comunidades. 

 

Por tanto, require de coñecementos que permitan acceder ás distintas manifestacións sobre a 

herdanza cultural a escala local, nacional e europea e o seu lugar no mundo. Comprende a 

concreción da cultura en diferentes autores e obras, xéneros e estilos, tanto das belas artes coma 

doutras manifestacións artístico-culturais da vida cotiá. 

 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia para a conciencia e expresión cultural resulta 

necesario abordar o coñecemento, estudo e comprensión de distintos estilos e xéneros artísticos e 

das principais obras e producións culturais e artísticas; a aprendizaxe das técnicas e recursos; o 

desenvolvemento da capacidade e intención de expresarse e comunicar ideas, experiencias e 

emocións propias; a potenciación da iniciativa, a creatividade e a imaxinación propias de cada 

individuo de face á expresión das propias ideas e sentimentos; o interese, aprecio, respecto, goce e 

valoración crítica das obras artísticas e culturais; a promoción da participación na vida e a actividade 

cultural da sociedade na que se vive; e por último, o desenvolvemento da capacidade de esforzo, 

constancia e disciplina para a creación de calquera produción artística de calidade. 

 

CONTIDOS 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orais  

 

B1.1. Estratexias de comprensión:  

– Mobilizac)ón de información previA Sobre tipo de tarefa e tema.  

– IdeNtificaciÓn do tipo textual, adaptando a compren-sióN ao mesmo.  

– Distinción De tIpOs dE comprensión (sentido xeral, información esencIal, puntos principais, detalles 

re-levantes).  

– 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.  
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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  

 

B2.1. Estratexias de produción:  

 

– Planificación:  

– Identificación do contexto, o destinatario e a fina-lidade da produción ou da interacción.  

– Adecuación do texto ao destinatario, contexto e canle, aplicando o rexistro e a estrutura de discurso 

adecuados a cada caso e escollendo os expoñentes lingüísticos necesarios para lograra 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, 

no seu caso, aos modelos e fórmulas de cada tipo de texto.  

– Reaxuste da 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 

lingüísticos dispoñibles.  

– Apoio e aproveitamento máxImo dos coñecementos previos. 

–Compensación das carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos e paralingüísticos.  

– Lingüísticos:  

– Modificación de palabras de significado parecido.  

– Definición ou paráfrase dun termo ou expresión.  

– Petición de axuda ou clarificación.  

– Paralingüísticos:  

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

– Usar elementos cuasiléxIcos (humm, puah…) de valor comunicativo.  

– Usar os elementos prosódicos (pausas, ritmo, entoación) como substitutos dos marcadores 

discursivos para indicarlle ao destinatario 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 nivel escolar.  

 

B2.3. Uso da quenda de palabra: con indicadores básicos e máis habituais de se quere falar, e 

de recoñecemento do desexo de falardos 156demais  

 

B2.4. Actitude de respecto cara a si mesmo/a e cara aos demais para comprender e facerse 

comprender.  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

 

B3.1. Estratexias de comprensión:  

 

– MobIlIzación de información previa sobre o tipo de tarefa e tema.  

– Identificación do tipo de lectura demandado pola tarefa (en superficie ou oceanica, selectiva, 

intensiva ou extensiva)  
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– Identificación do tipo textual (narrativo, descritivo, argumentativo, explicativo), adaptando a 

compren-sión ao mesmo.  

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

información esencial, puntos principais).  

– Formulación de hipótese sobre contido e 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 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 orais: expresión e interacción  

 

B4.1. Estratexias de producióN:  

 

Planificación  

– Mobilización e coordinación das propias competen-cias xerais e comunicat)vas co fin de 

realizaR EFicazmENte a tarefa (rePasar que se sabe sobrE o tema, que se pOde ou se quere dicir, 

etc.).  

– LocalizaciÓn e uso adecUAdo de recursos liNgüísticos ou temáticos (uso dun dicionario ou 

gramática, obtención de axuda, etc.).  

– Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis modesta) ou da mensaxe (facer concesións no 

que realmente gustaríalle expresar, tras valorar as dificultades e os recursos disponibles.  

– Apoio e aproveitamento máximo dos coñecemenTos prevIos (utiLizar linguaxe “prefabrIcada”, etc.).  

– Revisión  

– Identificación de problemas, erros e repeticións.  

– Atención ás convencións ortográficas e sIgnos de puntuación.  

– Presentación coidada do texto (marxes, limpeza, tamañoda letra…).  

– 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  

 

 

 B5. 1 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación  

– Sons e fonemas vocálicos.  

– Sons e fonemas consonánticos e as súas agrupa-cións.  

– 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.  

– Recoñecemento e uso de convencións sociais, normas de cortesía e de 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 …), e costumes, valores, e actitudes máis evidentes 
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relacionados con aspectos e contextos propios da súa idade a través de producións multimedia e de 

manifes-tacIóns artísticas dos países onde se fala a lingua estranxeira.  

– Identificación dalgunhas similitudes e dIferenzas significativas nos costumes cotiáns e uso das 

formas básicas de relación social entre os países onde se fala a lingua estranxeira e o noso.  

– Actitude receptiva e respectuosa cara ás persoas, países e comunidades lingüísticas que falan 

outra lingua e teñen unha cultura diferente á propia. 

– Recoñecemento da realidade Multilingüe da propia contorna.  

– Recurso aos coñecementos sintactico-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 Trans-

versais, evitando estereotipos lingüístic  

ción  

– 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.  

 

B5.3 Plurilingüísmo  

– Recoñecemento da realidade multilingüe da propia contorna.  

– Recurso aos coñ%cementos sintáctico-discursivoS da propia lingua para Mellorar a aprendizaxe 

da liN-gua estrAnxeira e lograr unha competencia comuni-cativa integraDa.  

– Participación en proxectos nos que se utilizan va-rias linguaS e relacionados cos Elementos 

Trans-versais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais e valorando positivamentE as 

competencias que posúe como persoa plurilingüe.  

– IniciacióN e mantemento de relacións perSoais e sociais.  

– Descrición de calidades físicas e abstractas de per-soas, obxectos, lugares e actividades.  

– NarracióN de acontecementos pasados punTuais e habituais, descrición de estados e situacións 

Pre-sentes, e expresión de sucesos futuros.  

– Petición e ofrecemento de informAción, indicacións
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 opInións e puntos dE vista, consellos, adveRtencias e avisos
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– 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, a sorpresa, e os`seus contrarios.  

– Formulación de suxes4ións
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 Desexos, condicións e hipóteses.  

– Establecemento e mantemento Da comunicación e organización do discurso. 

  

B5.4. LéxiCo OrAL e escrito DE uso común �recepcióN) relativo A identificación persoal; 

vivenda, fogar e con-torna; actividades da vida diaria; familia e amigos; tra-ballo e ocupacións; tempo 

libre, lecer e deporte; viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos; educación e estudo; compras e 

actividades comerciais; alimenta-ción e restauración; transporte; lingua e comunicación; medio 

ambiente, clima e contorna natural; e Tecnolo-xías da Información e a Comunicación.  

– Expresións fixas, enunciados fraseolóxicos, saúdos, despedidas, preguntas por preferencias, 

expresión de opinións- e léxico sobre temas relacionados con contidos sinxelos doutras áreas do 

currículo.  

 

B5.6. Rutinas ou modelos de interacción básicos e habituais segundo o tipo de situación de 

comunicación, propia da súa idade e nivel ou modelos de interacción básicos e habituais segundo o 

tipo de situación de co-municación, propia da súa idade e nivel.  

B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias de cada idioma.  

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, estudos e ocupa-cións.Inferir do contexto e do cotexto, 

con apoio vi-sual, os significados de palabras e expresións de uso menos frecuente ou máis 

específico , e comunicar información, opinións e puntos de vista breves, sim-ples 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, explicandoo a 

un interlocutor próximo, que descoñece a lingua estran-xeira, 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, e relacionados cos Elementos Transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais. 

 

 
25.3 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

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 ideas principais ou os detalles relevantes do texto.  

 

 B1.2. Identificar información xeral e específica rele-vante de textos sinxelos emitidos cara a cara ou 

por medios audiovisuais sobre temas concretos e coñeci-dos (información básica sobre algunha 

materia do currículo, temas do seu interese ou ocupacionais pro-pios da súa idade e 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 
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interese nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional, sempre que as con-dicións acústicas 

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

 

 B1.5. . Comprender o sentido xeral e a información específica de conversacións 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 nivel escolar, sempre que poid  

 

 B1.6. Comprender preguntas e a solicitude de informacións e os cambios moi evidentes de tema en 

si-tuacións comunicativas cara a cara en que se lle pregunta 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 re dundantes.  

 

Bloque 2. Produción de textos orais  

 

 

 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 adapta-ción da mensaxe a patróns da primeira lingua ou ou-tras, ou o uso de 

elementos léxicos 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 buscar 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 do interlocutor.  

 

 B2.4. Participar en conversacións nas que se establece contacto social, intercámbiase información 

sobre temas sinxelos e habituais; fanse ofrecementos ou suxestións; danse instrucións; exprésanse 

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, propoñer, 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 

axu-da de elementos textuais e non textuais, uso dos co-ñecementos previos sobre o tema, 

inferencia de signi-ficados polo contexto, por comparación de palabras ou frases similaresnas linguas 

que xa coñece…) para a comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e 

ideas principais ou os detalles relevantes do texto.  
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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 relevantes para os 

propios estudos e 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.  

 

B3.5. Comprender correspondencia formal breve sobre cuestións prácticas relativas aos seus 

intereses nos ámbitos propios da súa idade e nivel escolar 

.  

B3.6. Ler con certa autonomía textos adaptados de certa lonxitude axeitados á idade, intereses e 

nivel escolar, seguindo a liña argumental, o carácter básico dos personaxes e as súas relacións.  

 

Bloque 4. Produción de textos orais: expresión e interacción  

 

B4.1. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves, sinxelos e de estrutura clara 

sobre te-mas cotiás ou de interese persoal, nun rexistro formal, neutro ou informal, utilizando 

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

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

uso frecuente.  

 

B4.2. Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos breves e de estrutura 

simple, p. ex. 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 papel ou nas redes sociais, textos sinxelos e breves (notas, cartas 

persoais, pos-tais, felicitacións, etc) sinxelos e breves, que conteñan información persoal ou relativa 

a vida cotiá, de primeira necesidade ou do seu interese, a partir de modelos previos, usando as 

fórmulas básicas de saúdo e des-pedida 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 ás marxes, riscados, liñas 

dereitas, letra clara, letras maiúsculas e minúsculas cando corresponda, ou separación de palabras 

ao final de liña, etc) en soporte papel e dixital, adecuados propósito comunicativo e valorando a 

importancia da presenta-ción 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 inte-rrompan a comunicación, 

polos que os interlocutores teñan que solicitar repeticións de cando en vez.  
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B5.2. Valorar as linguas como medio para comunicar-se e relacionarse con compañeiros e 

compañeiras doutros países, como recurso de acceso á informa-ción,e como instrumento de 

enriquecemento persoal ao coñecer culturas e maneiras de vivir diferentes.  

 

B5.3. Producir textos escritos sen faltas de ortografía significativas en palabras e expresións 

habituais pro-pias 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), estruturas sociais, condicións de vida (contorna, estrutura social), 

relacións interperso-ais (entre homes e mulleres, no traballo, no centro educativo, nas institucións), 

comportamento (xestos, expresións faciais, uso da voz, contacto visual), e convencións sociais 

(costumes, 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, se é o caso, do 

resto do alumnado amosando curiosidade e respecto perante as diferenzas. 

  

B5.6. Distinguir, e aplicar á comprensión e produción do texto, a función ou 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  

 

B5.7. Utilizar os coñecementos e experiencias lingüís-ticas 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 aporta 

 

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, estudos e 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, explicandoo a 

un interlocutor próximo, que descoñece a lingua estran-xeira, 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, e relacionados cos Elementos Transversais, evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais.  

 

25.4 CONCRECIÓN  DE ESTÁNDARES AVALIABLES 

 

PLEB1.1 Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información relevante en 

presentacións sobre temas educativos, ocupacionais ou do seu interese (p. ex. sobre un tema 

curricular, ou unha charla para organizar o traballo en equipo).  

 

PLEB1.2. Capta os puntos principais e detalles rele-vantes de indicacións, anuncios, 

mensaxes e comuni-cados breves e articulados de xeito lento e clara (p. ex. 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 
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PLEB1.3. Entende o esencial do que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas 

(p. ex. en hoteis, tendas, albergues, restaurantes, centros de lecer, de estudos ou traballo). 

  

PLEB1.4. . Identifica o sentido xeral e os pun4os principais dunha conversación formal ou 

informal entre dúas ou máis i.terlocutores que ten lugar na súa pRe-senza, cando o tema lle resulta 

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 temas do seu interese, 

cando se lle fala con cla-ridade, amodo e directamente e si o interlocutor está disposto a repetir ou 

reformular o dito. 

 

PLB1.6. Comprende, nunha conversa formal, ou entrevista (p. ex. 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 cos mesmos, 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 a modo e con claridade (p. ex. noticias, documentais ou entrevistas), cando 

as imaxes axudan á compren  

 

PLEB2.1. Nas actividades de aula, a maioría das veces interacciona ou intervén na lingua 

estranxeira e persevera no seu uso cunha actitude positiva, aínda que cometa erros e teña que 

pedir axuda ou aclara-cións,manifestando interese e respecto polas achegas dos seus 

compañeiros/as. 

  

PLEB2.2. Interactúa para obtER165ou ofrecer bens e servizos relativos a necesidades 

inmediatas e cotiás, sempre que se fale a modo e con estruturas moi sinxe-las e habituais, e 

reacciona adecuadamente sempre que poida solicitar, mediante preguntas sinxelas e di-rectas, a 

colaboración do interloCUtor para entender e facerse entender. 

  

PLEB2.3. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben estruturadas e con apoio visual (p. ex. 

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 ocupación, e 

responde a preguntas breves e sinxelas dos oíntes sobre o contido das mesmas.  

 

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 (saudo e 

tratamento  

 

PLEB2.5. Participa en conversacións informais cara a cara ou por Teléfono ou 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 conversación formal, reunión ou entrevista de carácter académico ou 

ocu-pacional (p. ex. 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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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 (p. ex. nun centro escolar, un lugar público ou unha zona de lecer).  

 

PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de revistas ou Internet 

formulados de xeito simple e claro, e relacionados con asuntos do seu interese, nos ámbitos persoal, 

académico e ocupacional.  

 

 PLEB3.3. Capta as ideas principais de textos xornalísticos breves en calquera soporte si os 

números, os nomes, as ilustracións e os títulos vehiculan 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 académicas, 

asuntos ocupacionais, ou do seu interese (p. ex. sobre un tema curricular, un pro-grama informático, 

unha cidade, un deporte ou o medio ambiente), sempre que poida reler as seccións difíciles.  

 

 PLEB3.5. Comprende correspondencia persoal en calquera formato na que se fala dun mesmo; 

se describen persoas, obxectos e lugares; se narran aconte-cementos pasados, presentes e futuros, 

reais ou imaxinarios, e se expresan sentimentos, desexos e opi-nións sobre temas xerais, coñecidos 

ou do seu interese.  

 

PLEB3.6. Entende o esencial de correspondencia formal na que se lle informa sobre asuntos 

do seu interese no contexto persoal, educativo ou ocupacional (p. ex. sobre un curso de idiomas 

ou unha compra por Internet).  

 

PLEB3.7. Comprende o esencial (p. ex. en lecturas para a mocidade) de historias de ficción breves 

e ben estruturadas e faise unha idea do carácter dos distintos personaxes, as súas relacións e do 

argument  

 

 PLEB4.1. Escribe correspondencia formal básica e breve, dirixida a institucións públicas ou privadas 

ou entidades comerciais, solicitando ou dando a informa-ción requirida de xeito sinxelo e observando 

as con-vencións formais e normas de cortesía básicas deste tipo de textos.  

 

PLEB4.2. Escribe informes moi breves en formato convencional con información sinxela e 

relevante so-bre feitos habituais e os motivos de certas accións, nos ámbitos académico e 

ocupacional, describindo de xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e lugares e sinalando os 

principais acontecementos de forma esquemática.  

 

PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou afeccións (por ex. para subscribirse a unha publicación dixital, 

matricularse nun taller, ou asociarse a un club deportivo)  

 

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 normas de cortesía e da netiqueta.  

 

PLEB4.6. Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén o contacto social (p. ex. 

con amigos noutros países), se intercambia información, se describen en termos sinxelos sucesos 

importantes e experiencias persoais (p. ex. a participación nunha competición); se dan instrucións, se 

fan e aceptan ofrecementos e suxestións (p. ex. cancélase, confirma ou modifica unha invitación ou 

uns plans), e se expresan opinións de xeito sinxelo. 
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PLEB4.7. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital, 

utilizando correctamente as convencións ortograficas e os signos de puntuación 

 

PLEB5.1. Desenvólvese na maioría das actividades de aula facendo un esforzo por utilizar a lingua 

estrra, cunha pronunciación clara, aceptable e comprensible dos esquemas fónicos e fonolóxicos 

básicos, aínda que teña que repetir algunha vez por solicitude dos interlocutores e pide axuda aos 

compañeiros e aclaracións cando non progresa a comunicación. 

  

PLEB5.2. Na redacción de traballos e outros textos aplica, de maneira adecuada para facerse 

comprensible case sempre, os signos de puntuación elementais e as regras ortográficas básicas  

 

PLEB5.3. Utiliza as convencións máis habituais pro-pias da lingua estranxeira no desenvolvemento 

do proceso comunicativo (saúdos, rutinas para iniciar ou manter a quenda de palabra, fórmulas orais 

breves para manter a atención , facer preguntas por preferen-cias, expresar opinións...) en rexistro 

estándar. 

 

PLEB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos e visibles dos países nos 

que se fala a lingua estranxeira, analizándoos comparativamente coas diversas culturas, se é o caso, 

do resto do alum-nado, evitando estereotipos e valoracións etnocéntri-cas 

.  

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 sinxel/s en rexistro estándar propIos do seu nivel educativo, e comprende e utiliza 

estratexias de comunicación e de redundancia do signifIcado (imabes, elementos paralingüísticos 

cuasi lingüísticos e para textuais)  

 

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...) nos que se utilizan varias linguas e 

relacionados cos Elementos Transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora 

positivamente as competencias que posúe como persoa plurilingüe.  

 
 

25.5 SECUENCIACIÓN  DE CONTIDOS POR  UNIDADES 

 

TEMPORALIZACIÓN 

AVALIACIÓN 1  UNIDADES STARTER, 1,2 3 

a) Obxectivos 

 

Aprender vocabulario relacionado con lugares da cidade e con elementos urbanos. 

Ler de forma comprensiva e autónoma unha páxina web na que dous estudantes de intercambio 

narran as súas experiencias no estranxeiro e un texto sobre a Ponte da Baía de Sídney. 



 

168 

Contrastar o uso do Present Simple e do Present Continuous. 

Utilizar correctamente os cuantificadores e os determinantes. 

Escoitar e comprender varias conversacións telefónicas e unha conversación onde se dan 

indicacións para chegar a un lugar. 

Falar sobre lugares da cidade. 

Preguntar por lugares da cidade. 

Dar indicacións para chegar168a un lugar. 

Escribir a deScrición dun lugar, pRestando aTención168Ao168USo dE palaBras e eXpResións para 

incluír exemplos. 

Identificar e producir sons de especial dificultade,168CoMo en “turn”, “corner” e “th b) Contidos 

didáCticos 

 

Vocabulary 

 Lugares da cidade e elementOs urbanos 

 Comprensión oral de conversacións telefónicas. 

 Word Power: nomes compostos. 

 

Listening 

 ComprEnsión oral dunha conversación telefónica relacionada cos lugares da ci$ade. 

 

Grammar 

 Uso do Present Simple para falar de rutinas e do Present Continuous para falar de 

accións que se dan no momento ou nun futuro próximo. 

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

actividades. 

 Stative Verbs: diferenza do seu significado dentro do Present Simple tense e do Present 

Continuous tense.  

 

Speaking 

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

da expresión oral.  

 Práctica oral do vocabulario relacionado coas cidades e cos elementos urbanos, mediante 

o emprego da gramática e do vocabulario estudados. 

 Interacción oral co compañeiro/a para describir os distintos sitios da cidade e adiviñar de 

cal se trata. 

Reading 

 Familiarizarse con cidades do estranxeiro a través da información que se dá nunha páxina 

web. 

 Lectura dun texto para obter información e relacionar entre si os datos que se piden. 

 Comprensión da información clave do texto. 

 Word Power: recoñecemento de cognates e false friends no texto. 

 Identificación no texto de palabras clave, mediante as súas definicións. 

 

Grammar 

 Fórmulas lingüísticas para expresar cantidade: cuantificadores e determinantes. 

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

 Comprensión oral sobre cidades e os seus elementos urbanos.  

 English inuse : uso de a lot e much para expresar unha opinión. 

 

Speaking 

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

da expresión oral. 

 Práctica oral para falar das cidades e dos elementos urbanos, utilizando a gramática e o 
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vocabulario estudados. 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar dos distintos elementos urbanos, utilizando as 

expresións aprendidas. 

 Responding: uso de expresións lingüísticas para expresar respostas. 

 

Skills in Use 

Vocabulary 

 Adxectivos para describir os lugares da cidade. 

 Comprensión e expresión oral dos lugares da cidade. 

 Práctica do uso correcto do vocabulario aprendido. 

 Did You Know?: breve explicación sobre o uso de palabras diferentes nos distintos 

países, para designar unha mesma cousa. 

 

Listening 

 Comprensión oral e escrita dunha conversación na que se pregunta por un enderezo. 

 Resposta a varias preguntas sobre o contido da conversación. 

 

Pronunciation 

 Pronuncia correcta de sons de especial difIcultade, coma os que se dan en “turn”, 

“corner” e “theatre”. 

 Uso correcto do acento nas palabras. 

 English inUse : breve explicación sobre o que son os cognates.  

 

Focus on Functional Language 

 Uso da linguaxe utilizada para indiCar enderezos. 

 

Speaking 

 Práctica oral para indicar enderezos. 

 InterAcción oral co compañeiro/a para indicar enderezos utilizando as expresións dadas. 

 Clarifying: expresións para preguntar por enderezos e responder. 

 

Writing 

o Getting Ready tO Write: análise da estrutura dos contidos dun texto descritivo dun lugar. 

o Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir un lugar: there is, there are, 

cuantificadores e determinantes. 

o Análise da linguaxe típica empregaDa á hora de dar exemplos: palabras e expresións 

como like, for example e such as. 

o Preparación antes 169de escribir un texto descritivo, practicando a estrutura e a linguaxe 

típicas, mediante a realización de varios exercicios. 

o Writing Task: produción dun texto descritivo, seguindo os pasos facilitados no apartado 

Getting Ready to Write e con axuda do cadro English inUse . 

 

Everyday English: Where is the cinema? 

 Repaso do vocabulario e de expresións típicas para indicar enderezos. 

 Comprensión oral e escrita sobre como chegar a un sitio, empregando a linguaxe vista 

anteriormente. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar as preguntas e respostas sobre como chegar 

a un sitio, utilizando as 169expresións dadas. 

 Word Power: DIferenza entre os distintos significados das palabras “right”, “left” e 

“second”, dependendo do contexto.  

 

Putting iT Together 

 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realizacIón de exercicios que poñen 
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en práctica o vocabulario e a gramática. 

 

Geography: AusTralia's Most Famous Bridge 

 Comprensión escrita sobre unha conversación entre un/a guía turístico/a e un/a turista. 

 Comprensión dun texto escrito sobre a Ponte da Baía de Sídney. 

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

se comprenderon os contidos. 

 Expresión oral dos distintos monumentos emblemáticos do país do alumno/a. 

 Did you know?: breve información sobre cal é a capital de Australia. 

 

Culture Magazine 

 Comprensión oral e escrita dun texto escrito sobre distintos monumentos emblemáticos do 

mundo.  

 Realización dun cuestionario para demostrar a comprensión oral e escrita do texto. 

 TASK: escribir un texto sobre a historia e as características dun monumento emblemático 

coñecido da zona na que o estudante vive, dando todos os datos que se piden. 

 

Language Summary 

 

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

longo de toda a unidade. 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

 

- Vocabulary, SB, páxs. 10, 14 e 20; Putting it together, SB, páx. 18, ex. 1; Language Builder, WB, 

páxs. 6-7: vocabulario relacionado con lugares da cidade e con elementos urbanos. Word Power, SB, 

páxs. 10: nomes compostos.  

- Listening, SB, páxs. 10 e 14; CLIL, SB, páx. 18; Listening, WB, páx. 11, exs. 3-4: comprensión oral 

de dúas conversacións telefónicas nas que uns amigos falan dos seus plans, unha conversación na 

que se dan indicacións para chegar a un lugar, outra na que un/a turista e un/a guía falan sobre a 

Ponte da Baía de Sídney e un programa nunha emisora de radio escolar, na que uns estudantes 

falan dos seus barrios. 

- Grammar, SB, páxs. 11, 13 e 20; Putting it together, SB, páx. 18, ex. 2: contraste entre o Present 

Simple e o Present Continuous; o Present Continuous con valor de futuro; os cuantificadores e os 

determinantes. English inUse , SB, páxs. 11 e 13: os verbos “estáticos”; uso dos cuantificadores a lot 

e much para expresar opinións. 

- Speaking, SB, páxs. 11, 13 e 15; Everyday English, SB, páx. 17: participación en conversacións e 

simulacións co compañeiro/a para falar de lugares da súa cidade e preguntar por eles, dar 

indicacións para chegar a un sitio coa axuda dun plano dunha cidade e para orientarse nun centro 

comercial. English inUse , SB, páxs. 13 e 15: expresións para contestar a preguntas nunha 

conversación e frases para pedir aclaracións ou confirmar que se entendeu o que a outra persoa 

dixo. Word Power, páx. 17: expresións coa palabra “right”. 

- Reading, SB, páxs. 12-13; CLIL, SB, páxs. 18-19; Culture magazine, SB, páxs. 130-131; Reading, 

WB, páx. 11, exs. 1-2: comprensión escrita dunha páxina web na que varios estudantes de 

intercambio contan as súas experiencias no estranxeiro, un texto sobre a Ponte da Baía de Sídney, 

tres textos sobre edificios singulares en Tailandia, Estados Unidos e Alemaña e un texto sobre 

Central Park en Nova York. Word Power, SB, páx. 12: identificar cognates e false friends. 

- Pronunciation, SB, páx. 15: pronuncia de sons de especial dificultade, como en “turn”, “corner” e 

“theatre” e os cognates. English in Use, páx. 15: os cognates. 

- Writing, SB, páx. 16; Culture magazine, SB, páx. 131, TASK; Writing, WB, páxs. 13 e 113 (Writing 

Plan): expresión escrita dun texto sobre a súa cidade ou vila favorita, un texto breve sobre un lugar 

ou monumento famoso na súa cidade ou vila, e unha descrición dun museo ou parque que visitasen, 

utilizando as expresións e vocabulario adecuados. 
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16. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Vocabulary, SB, páxs. 10 e 14: lugares da cidade; elementos da cidade. 

- Listening, SB, páx. 14; Speaking, SB, páx. 15, Everyday English, SB, páx. 17: dar indicacións para 

chegar a un lugar. 

- Focus on Functional Language, SB, páx. 15: capacidade de orientación para entender un plano e 

dar indicacións para chegar a un lugar. 

- Culture magazine, SB, páxs. 130-131: interese por coñecer edificios que destacan polo seu deseño 

innovador noutros países. 

 

 Competencia dixital: 

- English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/eiu3interactive. Práctica das t interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á 

unidade 1. 

- Digital Teacher’s Resources: 

  + Burlington ESO 3 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta unidade. 

  + Burlington ESO 3 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes, 

mediante preguntas interculturais. 

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

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

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

gramática, vocabulario e linguaxe funcional. 

 

 Aprender a aprender: 

- Uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das 

propias capacidades e coñecementos, a través das seccións Putting it together (páx. 18), Check Your 

Progress e Self-Evaluation correspondentes á unidade (páxs. 14-15 e 128), Language Builder (páxs. 

6-7) incluídas no Workbook. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

- Listening, SB, páx. 10: tolerancia e respecto polas intencións e plans dos demais. 

- English inUse , SB, páxs. 13 e 15: aprendizaxe e práctica de fórmulas para contestar a preguntas 

nunha conversación e para pedir aclaracións ou confirmar que se entendeu o que a outra persoa 

dixo. 

- Everyday English, SB, páx. 17: aprendizaxe e práctica das fórmulas para dar indicacións e 

orientarse nun centro comercial. 

-Listening, WB, páx. 11: interese por coñecer os lugares onde viven outras persoas. 

- Actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións que se 

dan na aula. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 11, 13 e 15; Everyday English, SB, páx. 17: uso da creatividade persoal á hora 

de producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Grammar, SB, páxs. 11 e 13; Reading, SB, páxs. 12-13; Putting it together, páx. 18; CLIL, SB, páxs. 

18-19; Culture magazine, SB, páxs. 130-131: sentido crítico ante as informacións culturais que se 

presentan. 

- Writing, SB, páx. 16 (Getting Ready to Write e Writing Task); Culture magazine, SB, páx. 131, 

TASK; Writing, WB, páxs. 13 e 113 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos escritos a partir de modelos dados. Capacidade de organización para presentar un traballo 

escrito. 

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

unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 
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 Conciencia e expresións culturais: 

- Grammar, SB, páx. 11, ex. 10: interese por coñecer o mercado dos paxaros en Hong Kong. 

- Reading, SB, páx. 12; Grammar, SB, páx. 13, ex. 8 : interese por coñecer a varios estudantes de 

intercambio noutros países: Irlanda, Francia e Grecia. 

- Reading, SB, páx. 13, ex. 5: localización de países nun mapa. 

- Did You Know?, SB, páxs. 14 e 18: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e útiles. 

- Putting it together, SB, páx. 18: interese por coñecer lugares para visitar en Roma e Nova Orleans. 

- Culture magazine, SB, páxs. 130-131: interese por coñecer edificios que destacan polo seu deseño 

innovador e algúns dos lugares e monumentos máis famosos do mundo. 

-Reading, WB, páx. 11: información sobre Central Park en Nova York. 

 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

 Xeografía e Historia: 

- Hong Kong (China). 

- Os países e a súa localización no mapa (Inglaterra, Francia, Alemaña e Irlanda). 

- Os planos: como lelos e dar indicacións. 

- Lugares de interese turístico: a illa grega de Hidra, Roma e Nova Orleans. 

- A Ponte da Baía de Sídney. 

- Curiosidade por coñecer edificios singulares como a sede do Banco de Asia en Bangkok 

(Tailandia), o aparcadoiro da biblioteca pública da cidade de Kansas (EE. UU.) e o Museo BMW en 

Múnic (Alemaña). 

- Lugares e monumentos famosos no mundo: o Taj Mahal, a Praza Vermella de Moscova, o Palacio 

de Buckingham, o Coliseo, a Ponte Golden Gate e Central Park. 

 

 Valores éticos: 

- Respecto polos costumes propios e por distintos estilos de vida doutros países. 

- Aprendizaxe das fórmulas correctas para dar indicacións para chegar a un sitio. 

 

 Lingua e Literatura: 

- Contraste entre o Present Simple e o Present Continuous. 

- O Present Continuous con valor de futuro. 

- Os cuantificadores. 

- Os determinantes. 

- Os nomes compostos. 

- Uso de palabras e expresións para dar exemplos. 

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

 

 Tecnoloxía: 

- Blogs. 

 

UNIDADE 2: What a Journey! 

 

a) Obxectivos 

 

 Aprender vocabulario relacionado coas viaxes e cos sentimentos. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma a entrada dun blog e a biografía do explorador inglés 

Sir Walter Raleigh. 

 Utilizar correctamente o Past Simple. 

 Contrastar o uso do Past Simple e do Past Continuous. 

 Escoitar e comprender unha conversación sobre a información publicada nun artigo dun 

xornal e outra sobre unha viaxe. 

 Falar de exploradores e das súas expedicións. 
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 Describir feitos pasados. 

 Informar sobre unha viaxe. 

 Escribir un texto sobre algo estraño que lles pasou, prestando atención ao uso das comiñas á 

hora de citar as palabras exactas que dixo unha persoa. 

 Identificar a sílaba na que recae o acento nas palabras e entoar correctamente. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado coas viaxes. 

 Comprensión e expresión escrita dun cómic. 

 Identificación de expresións que se utilizan para referirse a situacións que se dan nas 

viaxes. 

 Word Power: breve explicación sobre a formación dos phrasal verbs; en concreto dos 

formados con set e run, e o seu significado. 

 

Grammar 

 Estrutura e uso do Past Simple. 

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

actividades. 

 English inUse : breve explicación do uso das preposicións in e at co verbo arrive. 

 

Speaking 

 Aplicación do vocabulario e da gramática vistos na unidade e postos eN práctica a través 

da expresión oral. 

 Práctica oral sobre exploradores, co emprego da gramática e do vocabulario estudados. 

 Interacción oral co compañeiro/a para describiR e )dentificar un expLorador/a, utilizando 

as expresións dadas. 

 

Reading 

 Lectura dun blog para realizar diferentes tipoS de exercicios.  

 Comprensión da información cLave do texto. 

 DId You Know?: breve información sobre a Illa de Nadal. 

 

Gr!mmar 

 Expr%sión de accións pasadas: o Past Simple e o Past Continuous. 

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

actividades. 

 

Speaking 

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

da expresión oral. 

 Práctica oral para describir un evento pasado, co emprego da gramática e do vocabulario 

estudados. 

 Interacción oral co compañeiro/a para describir unha anécdota, utilizando as expresións 

aprendidas. 

 Gaining time: uso de expresións para gañar tempo ao falar. 

 

Skills in Use 

Vocabulary 

 Os sentimentos. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes sentimentos a través da lectura dun blog. 
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 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 Word Power: os sufixos -ful, -ed e -able. 

 

Listening 

 Comprensión oral dunha conversación sobre unha viaxe. 

 Realización de varios exercicios para contestar a diversas preguntas sobre o contido da 

conversación. 

 

Pronunciation 

 Pronuncia correcta das sílabas das palabras. 

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

 English inUse : pronuncia dun trabalinguas. 

 

Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada para describir sentimentos. 

 

Speaking 

 Interacción oral co compañeiro/a, para completar un cadro sobre unha viaxe, utilizando o 

vocabulario aprendido. 

 Showing Interest: expresións para demostrar interese polo que a un lle contan. 

 

Writing 

 Getting Ready to Write: análise da estrutura dos contidos dun texto narrativo anecdótico. 

 Análise da ortografía, a gramática e a linguaxe típica empregada á hora de narrar unha 

anécdota: comiñas para citar, o Past Simple e o Past Continuous, e os conectores de 

secuencia first of all, next, then after that, later, eventually, finally e in the end. 

 Preparación antes de escribir un texto narrativo, practicando a estrutura e a linguaxe 

típicas, mediante a realización de varios exercicios. 

 

 Writing Task: produción dun texto narrativo seguindo os pasos facilitados no apartado Getting 

Ready to Write e con axuda do cadro English inUse . 

 

Everyday English: I’d like to book a flight. 

 RepaSo do vocabulario e exPresións típicas das conversacións entre uN/a axente de viaxes 

e un cliente/a ao reservar un voo nun aeroporto. 

 PRáctica oRal de conversacións relacionadas coas viaxes en aeroportos, empregando a 

linguaxe vista anteriormente. 

 IntEracción oral co compañeiro/a para practicar conversacións relacion!das coas viaxes, 

utilizando as expresións dadas. 

 EnglIsh inUse : diferenza entre book e order, que se empregan para reservar e pedir, 

respectivamente. 

 

Putting it together 

 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen 

en práctica o vocabulario e a gramática. 

 

History: Sir Walter Raleigh 

 Comprensión oral dunha conversación entre dous homes británicos do século XVI. 

 Comprensión dun texto escrito sobre a biografía do explorador inglés Sir Walter Raleigh. 

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

se comprenderon os contidos. 

 Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre a primeira colonia británica en 

Norteamérica. 
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Culture Magazine 

 Comprensión oral e escrita dun texto sobre a historia da aviación.  

 Comprensión oral e escrita do mito grego de Dédalo e Ícaro. 

 Realización de exercicios para demostrar a comprensión dos textos. 

 TASK: buscar información sobre o “helicóptero” que inventou Leonardo da Vinci e facer un 

póster sobre o tema. 

 

Language Summary 

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

longo de toda a unidade. 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 22, 26 e 32; Putting it together, SB, p. 30; Language Builder, WB, páxs. 8-9: 

vocabulario relacionado coas viaxes e os sentimentos. Word Power, SB, páxs. 23 e 26� ph2asal 

verbs cos veRbos set e run, e os sufixos -ful, -ed e -able para formar adxectivos. 

- Listening, SB, páxs. 25 e 26; CLIL, SB, páx. 30; Listening, WB, páx. 19 exs. 3 

4: compRensión oral dunha conversación sobre a INformación publica$a nun art)go dun xornaL, 

outra conversación na que un mozo conta as súas experiencias nunha viaxe a París e Roma, outra 

que tería lugar entre dous homes británicos no século XVI e unha conversación telefónica entre unha 

nai e unha filla. 

- Grammar, SB, páxs. 23, 25 e 32; Putting it together, SB, páx. 30: comunicarse, empregando o Past 

Simple ou o Past Continuous, segundo corresponda. English inUse , SB, páx. 23: verbos con 

preposición, arrive in e arrive at. 

- Speaking, SB, páxs. 23, 25 e 27; Everyday English, SB, páx. 29: uso da lingua inglesa para falar de 

exploradores e das súas expedicións; falar de acontecementos pasados e informar sobre viaxes; e 

para simular conversacións entre un cliente/a e un/a axente de viaxes, para reservar un billete de 

avión. English inUse , SB, páxs. 25, 27 e 29: uso de expresións para gañar tempo de pensar mentres 

se fala e para mostrar interese ao interlocutor/a nunha conversación; diferenza entre os verbos book 

e order. 

- Reading, SB, páxs. 24-25; CLIL, SB, páxs. 30-31; Culture magazine, SB, páxs. 132-133; Reading, 

WB, páx. 19, exs. 1-2: comprensión escrita dunha entrada dun blog Onde se conTa a viaxe que 

realizan millóns de cangreXos vermeLlos na Illa de Nadal, desde a selva á #osta, a bIografía do 

explorador inglés Sir Walter RaLeigh, a cronoloxía da (istoria da aviación, un texto sobre o mito grego 

de Dédalo e Ícaro e outro sobre os primeiros exploradores que chegaron ao Polo Norte. 

- PronunciatioN, SB, páx. 27: as sílabas tónicas das palabras con entoación correcta. EngliSh inUse 

, páx. 27: pronuncia dun trabaLinguas. 

- Writing, SB, páx. 28; Culture magazine, SB, páx. 133, TASK; WB, páx3. 21 e 114 (Writing Plan): 

expresión escrita dun texto sobre algO estraño que lLes paSou e outro sobre algún aconteCemento 

quE llEs pareza emocionante; elaboración dun póster Con información sobre o “helicóptero” que 

inventou Leonardo da Vinci, utilizando as expresións e vocabulario adecuados. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

-GrAmmar, SB, páx. 23, exs. 5, 7 e 8; Putting it together, SB, páx 30, ex. 1; CLIL, SB, páxs. 30-31: 

realización dE viaxes e descubrimentos por distintas parTes do mundo. 

- Reading, SB, páxs. 24-25: interese por coñecer datos sobre o desprazamento de millóns de 

cangrexos vermellos na Illa de Nadal (Australia). 

 

 Listening, SB, páx. 25: interese por coñecer datos sobre a aparIción dun pingüín emperador 

nunha Praia de Nova Zelandia. 

- Reading, SB, páx. 19: datos sobre os primeiros exploradores que chegaron ao Polo Norte. 
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 Competencia dixital� 

- English in UsE Interactive: www.burlingtonbooks.es/eiu3interactive. Práctica das tarefas  

interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita 

correspondentes á unidade 2. 

- Digital Teacher’s Resources: 

+ Burlington ESO 3 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta unidade. 

+ Burlington ESO 3 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes, 

mediante preguntas interculturais. 

+ Interactive WhiTeboard Materials. Práctica dAs tarefas  interactivas correspondentes á unidade 2. 

+ Test Factory and Other Resources. Realización do exAme correspondente á unidaDe 2. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 2. Práctica de compreNsión oral, gramáTica, 

vocabulArio e linguaxe funcional. 

 

 Aprender a Aprender: 

- Uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprendeR E SEr conscienTe das 

propias capacidades e coñecementos, a través das seccións Putting it together (páX. 30), Check 

Your Progress e Self-Evaluation correspondentes á unidade (páxs. 22-23 e 128), Language Builder 

(páxs. 8-9) incluídas no Workbook. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

- Grammar, SB, páx. 23, exs. 7-8: o importante papel que desempeñaron os nativos americanos nas 

expedicións a novos territorios de Norteamérica. 

- Everyday English, SB, páx. 29: aprendizaxe e práctica das fórmulas para reservar un billete de 

avión. 

- Actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións que se 

dan na aula. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 23, 25 e 27; Everyday English, SB, páx. 29: uso da creatividade persoal á hora 

de producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Grammar, SB, páxs. 23 e 25; Reading, SB, páxs. 24-25; Putting it together, SB, páx. 30; CLIL, SB, 

páxs. 30-31; Culture magazine, SB, páxs. 132-133: sentido crítico ante as informacións culturais que 

se presentan. 

- Writing, SB, páx. 28 (Getting Ready to Write e Writing Task); Culture magazine, SB, páx. 133, 

TASK; Writing, WB, páxs. 21 e 114 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos escritos a partir de modelos dados. Capacidade de organización para presentar un traballo 

escrito. 

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

unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

- Grammar, SB, páx. 23, exs. 5, 7 e 8: acontecementos históricos e a súa repercusión no presente (o 

primeiro home que viaxou ao espazo, o descubrimento do río Nilo, o descubrimento de América, a 

compra de territorios a Francia por parte de Estados Unidos, etc.). 

- Did You Know?, SB, páxs. 24 e 30: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e útiles. 

- Listening, SB, páx. 25: datos sobre o achado dun pingüín emperador nas praias de Nova Zelandia. 

- Speaking, SB, páx. 25; Putting it together, SB, páx. 30, ex. 1; CLIL, SB, páxs. 30-31: información 

sobre os exploradores e as súas viaxes. 

- Culture magazine, SB, 0áxs. 132-133: un cuestionario para valorar os coñecemEntos de aviación, a 

cronoloxía da historia da aviación e o mito grego de DÉdalo e Ícaro. 

 

d) Temas interdiscIplinares 

 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu1interactive
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 Bioloxía E Xeoloxía: 

- A migración dos cangrexos vermellos na Illa de Nadal  Australia).  

- Os pingüíns emperadores. 

 

 Xeografía e HisToria: 

- Acontecementos históricos (o prim%iro home que viaxou ao espazo, o descubrimento do río Nilo, 

o descubrimento de América, etc.). 

- O importante papel que desempeñaron algúns nativos americanos como guías e intérpretes nas 

expedicións a novos territorios en Estados Unidos. 

- Información sobre os exploradores: Fernando de Magalláns, Sir Walter Raleigh, Robert Peary e 

Matthew Henson. 

- Historia da aviación. 

 

 Valores éticos: 

- Respecto polos animais e o seu hábitat. 

- Aprendizaxe das fórmulas correctas para reservar un billete de avión. 

 

 Lingua e Literatura: 

- O Past Simple e o seu contraste co Past Continuous. 

- Verbos con preposición: arrive at e arrive in. 

- Phrasal verbs: set e run. 

- Os sufixos -ful, -ed e -able para formar adxectivos. 

- Uso das comiñas para citar as palabras exactas De alguÉn. 

- Tradución lIngua Propia-inglés no Workbook e inglés-lingUa propi! no Language Builder. 

 

 Tecnoloxía: 

- Blogs.  

 

UNIDADE 3: Achievements 

 

a) Obxectivos 

 

Aprender vocabulario relacionado cos logros dunha persoa e coas actividades. 

Ler de forma comprensiva e autónoma unha páxina web dun club de fans dun grupo musical e un 

texto sobre a orixe dos Scouts. 

Utilizar correctamente o Present Perfect Simple. 

Contrastar o uso do Present Perfect Simple e do Past Simple. 

Escoitar e comprender unha presentación dun traballo na clase e unha entrevista de traballo. 

Falar sobre personaxes famosos, experiencias no pasado e os seus intereses. 

Escribir un artigo sobre un acontecemento, prestando atención ao uso de adxectivos e adverbios de 

modo e ao grao superlativo en adxectivos e adverbios. 

Pronunciar correctamente a terminación -ed dos verbos regulares en pasado: /d/, /t/ e /id/ e as 

palabras que conteñen letras mudas. 

 

b) Contidos didácticos 

 

VocabulaRy 

 Vocabulario relacionado cos logros persoais. 

 Comprensión oral e escrita dos logros persoais, mEdiante a lectura E audición dun texto 

escrito. 

 Realización de exercicios para practicar o vOcabulaRIo aprendido. 

 

Listening 

 Comprensión oral e escrita dunha conversación entre un profesor e un alumno. 



 

178 

 ComprensiÓn oral e escrita dunha presentación que fai un alumno na clase.  

 

Grammar 

 Expresión de accións que empezan no pasado e teñen unha continuidade No preseNte : o 

Present Perfect Simple. Uso e formación da afirmativa, a negativa e a interrogativa.  

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

 English inUse : for e since. 

 

Speaking 

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

da expresión oral. 

 Práctica oral para falar de persoas famosas, co emprego da gramática e do vocabulario 

estudados. 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar dos logros persoais dunha persoa famosa, 

utilizando as expresións dadas. 

 Getting information: fórmulas lingüísticas para adquirir información sobre algo. 

 

Reading 

 Comprensión oral e escrita dunha páxina web de fans dun grupo musical. 

 Realización de diferentes tipos de exercicios para demostrar a comprensión do texto.  

 Identificación no texto de palabras clave, mediante as súas definicións. 

 Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre as primeiras estrelas virtuais en 

Xapón. 

 

Grammar 

 Expresión de experiencias no pasado: o Present Perfect Simple e o Past SimplE. Uso e 

formación da afirmativa.  

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

actividades. 

 COmprensión oral dun audio para co-probar as respostas CorrectaS. 

 English iNUse : as expresións de tempo so far e over the years. 

 

Speaking 

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

da expresión oral. 

 Práctica oral para facer preguntas sobRe experiencias pasadas, co emprego da 

gramática e do vocabulario estudados. 

 InteraccIón oral co compañeiro/a para facer preguntas e contestalas, utilizando as 

expresións aprEnDidas. 

 Showing surprise: uso de expresións utilizadas para mostrar sorpresa ante unha 

información. 

 

Skills in Use 

VocabulaRy 

 Expresións reLAcIonadas con diferentes tipos de actividades. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes actividades nun campamento educativo de 

verán. 

 Realización de varios exercicios para practIcar o vocaBulario aprendido. 

 Word Power: breve expliCación e exercicio sobre as collocations cos Verbos go, do e make. 

 

Listening 

 Comprensión oral dunha entrevista de traballo. 

 Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión do audio. 
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Pronunciation 

 Pronuncia correcta das letras mudas e dos verbos coa terminación -ed
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 English In Use� breve explicación sobre a pronuncia correcta da terminación -ed tras os 

sons /d/ e /t/. 

 

Focus on Functional Language 

 Repas/ da linguaXe utilizada para falar dos intereses persoais. 

 English inUse : breve Explicación sobre algúns adxe�tivos e as Preposicións que os 

acompañan. 

 

Speaking 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre os intereses persoais de cada quen, 

utilizando as expresións dadas. 

 Presentación oral na clase dos intereses do compañeiro/a. 

 Comparing: fórmulas lingüísticas para comparar intereses. 

 

Writing 

 Getting Ready to Write: análise da estrutura dos contidos dun artigo xornalístico. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir un evento nun artigo xornalístico: 

os adxectivos e adverbios de modo, e o grao superlativo en adxectivos e adverbios. 

 Preparación antes de escribir un artigo xornalístico practicando a estrutura e a linguaxe 

típicas, mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dun artigo xornalístico para describir un evento, seguindo os pasos 

facilitados no apartado Getting Ready to Write e con axuda do cadro English inUse . 

 

Everyday English: Tell me about yourself. 

 Comprensión oral e escrita dunha entrevista. 

 Repaso do vocabulario e expresións típicas das conversacións entre un/a entrevistador/a e 

un/a entrevistado/a. 

 Práctica oral de Entrevistas
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 empregando a linguaxe vista anteriormente. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar diálogos sobre as Situacións dadas, 

utilizando as exPresións vistas. 

 Word Power: a familia de palabras interview, interviewer e inteRviewee. 

 

Putting it together 

 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen 

en práctica o vocabulario e a gramática. 

 

History: THE SCOUTS 

 Comprensión oral e escRita dun artigo sobrE os ScoUts, co fin de contestar a preguntas. 

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

se comprenderon os contidos. 

 Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre os Scouts e o aventureiro Scout Bear 

Grylls. 

 

Culture Magazine 

 Lectura sobre as actividades que fixeron tres adolescentes británicos durante o verán.  

 Comprensión oral e escrita das actividades descritas nos textos, para realizar varios 

exercicios. 

 Did You Know?: datos curiosos sobre o gorge scrambling. 

 TASK: atopar información sobre unha actividade de verán interesante, para escribir sobre 

ela. 

 Realización dun cuestionario sobre o Sistema Solar. 

 

Language Summary 

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

ao longo de toda a unidade. 

 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 34, 38 e 44; Putting it together, SB, p. 42, ex. 1; Language Builder, WB, páxs. 

10-11: vocabulario relacionado cos logros e actividades dunha persoa. Word Power, SB, páx. 38: 

collocations cos verbos go, do e make. 

- Listening, SB, páxs. 34, 38 e 39; CLIL, SB, páx. 42; Listening, WB, páx. 27, exs. 3-4: comprensión 

oral dunha presentación dun traballo na clase, unha entrevista de traballo para ser monitora dun 

campamento, un anuncio sobre un espectáculo organizado polos Scouts e unha conversación sobre 

unha persoa interesante. 

- Grammar, SB, páxs. 35, 37 e 44; Putting it together, SB, páx. 42, ex. 2: comunicarse, empregando o 

Present Perfect Simple ou o Past Simple, segundo corresponda. English inUse , SB, páx. 23: uso de 

for, since, so far e over the years co Present Perfect Simple. 

- Speaking, SB, páxs. 35, 37 e 39; Focus on Functional Language, SB, páx. 39; Everyday English, 

SB, páx. 41: uso da lingua inglesa para falar de personaxes famosos, experiencias pasadas e 

intereses e para simular conversacións entre un profesor/a e un estudante e entre un monitor/a dun 

campamento e un campista. English inUse , SB, páxs. 35, 37 e 39: uso de expresións para solicitarlle 

ao interlocutor/a máis información sobre o tema do que se está falando, mostrar sorpresa durante a 

conversación, facer comparacións coa persoa coa que se está falando, así como adxectivos con 

preposición. Word Power, páx. 41: palabras que pertencen á mesma familia: interview, interviewer 

e interviewee. 

- Reading, SB, páx. 36; CLIL, SB, páxs. 42-43; Culture magazine, SB, páxs. 134-135; Reading, WB, 

páx. 27, exs. 1-2: comprensión escrita dunha páxina web do club de fans dun grupo musical 

xaponés, un texto sobre a orixe do movemento Scout, tres textos sobre as actividades que realizan 
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uns adolescentes británicos durante o verán e outro texto sobre a organización benéfica Songs of 

Love. 

- Pronunciation, SB, páx. 39; English inUse , páx. 39: pronuncia das palabras que conteñen letras 

mudas e da terminación -ed dos verbos regulares en pasado: /d/, /t/ e /id/. 

- Writing, SB, páx. 40; Culture magazine, SB, páx. 135, TASK; Writing, WB, páxs. 29 e 115 (Writing 

Plan): expresión escrita dun artigo sobre un acontecemento, outro sobre un feito que tivese lugar no 

colexio e un texto sobre algunha actividade de verán que lles gustaría facer.  

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Reading, SB, páx. 36: actitude crítica ante a información sobre unha cantante virtual que forma 

parte dun grupo xaponés. 

- Culture magazine, SB, páxs. 134-135: valoración da importancia da práctica de actividades físicas, 

coñecemento do espazo e do Sistema Solar. 

 

 Competencia dixital: 

- English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/eiu3interactive. Práctica das tarefas  interactivas 

de vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á 

unidade 3. 

- Digital Teacher’s Resources: 

  + Burlington ESO 3 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta unidade. 

  + Burlington ESO 3 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes, 

mediante preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das tarefas  interactivas correspondentes á unidade 3. 

  + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade 3. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 3. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

 Aprender a aprender: 

- Uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das 

propias capacidades e coñecementos, a través das seccións Putting it together (páx. 42), Check Your 

Progress e Self-Evaluation correspondentes á unidade (páxs. 30-31 e 128), Language Builder (páxs. 

10-11) incluídas no Workbook. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

-Vocabulary, Listening, SB, páx. 34; Grammar, SB, páxs. 35 e 37; Speaking, SB, páx. 35: valoración 

do traballo realizado por algúns personaxes famosos que tiveron grande éxito nas súas carreiras 

profesionais. 

- Everyday English, SB, páx. 41: aprendizaxe e práctica das fórmulas para realizar entrevistas. 

- Putting it together, SB, páx. 42: importancia de realizar actos benéficos para axudar aos demais. 

- Culture magazine, SB, páxs. 134-135; Putting it together, SB, páx. 42: respecto polas actividades 

que realizan as persoas no seu tempo libre. 

- Reading, WB, páx. 27: información sobre a organización benéfica Songs of Love. 

- Actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións que se 

dan na aula. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 35, 37 e 39; Everyday English, SB, páx. 41: uso da creatividade persoal á hora 

de producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Listening, SB, páx. 34; Grammar, SB, páxs. 35 e 37; Reading, SB, páx. 36; Putting it together, SB, 

páx. 42; CLIL, SB, páxs. 42-43; Culture magazine, SB, páxs. 134-135: sentido crítico ante as 

informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 40 (Getting Ready to Write e Writing Task); Culture magazine, SB, páx. 135, 

TASK; Writing, WB, páxs. 29 e 115 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos escritos a partir de modelos dados. Capacidade de organización para presentar un traballo 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu1interactive
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escrito. 

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

unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

- CLIL, SB, páxs. 42-43: interese por coñecer a orixe do movemento Scout. 

- Did You Know?, SB, páxs. 36, 43, 135 e136: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e útiles. 

- Culture magazine, SB, páx. 135: un cuestionario para valorar os coñecementos sobre o Sistema 

Solar. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

 Bioloxía e Xeoloxía: 

- Aproveitamento dos espazos naturais para realizar distintas actividades. 

- O coñecemento do Sistema Solar. 

 

 Xeografía e Historia: 

- Orixe do movemento Scout. 

 

 Valores éticos: 

- Reflexión sobre a achega que cada persoa pode facer para axudar aos demais. 

- Aprendizaxe das fórmulas correctas para facer entrevistas. 

 

 Lingua e Literatura: 

- O Present Perfect Simple e o seu contraste co Past Simple. 

- Uso de for e since para indicar a duración dunha acción. 

- Uso de expresións temporais so far e over the years co Present Perfect Simple. 

- Collocations cos verbos go, do e make. 

- Adxectivos con preposición. 

- Adxectivos e adverbios de modo; o grao superlativo en adxectivos e adverbios. 

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

 

 Tecnoloxía: 

- Artistas creados de forma virtual, mediante hologramas. 

 

AVALIACIÓN 2  UNIDADES 4,5,6 

 

UNIDADE 4: A Plate of Food 

 

a) Obxectivos 

 

Aprender vocabulario relacionado coa comida e coa carta dun restaurante. 

Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo sobre os hábitos alimentarios dos británicos e dos 

franceses e un texto con consellos para levar unha vida sa. 

Utilizar correctamente os adxectivos en grao comparativo e superlativo, así como as expresións less 

than …, the least …, (not) as … as, too … e (not) … enough. 

Escoitar de maneira comprensiva unha conversación sobre a cea que se serviu nunha festa e outra 

sobre a carta dun restaurante. 

Comparar comidas. 

Presentar unha queixa nun restaurante. 

Expresar gustos e preferencias. 

Escribir unha crítica dun restaurante, prestando atención á orde dos adxectivos na oración. 

Identificar e producir o son /f/ en palabras como “enough” e recoñecer as palabras que van 
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acentuadas nas oracións. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Adxectivos para describir comida. 

Identificación de diferentes adxectivos para describir comida a través de varias fotografías. 

Comprensión e expresión oral de diferentes adxectivos para describir comida. 

Localización nun mapa dos tres países que aparecen nos textos escritos. 

English inUse : uso de  a little, very, really, so e completely como intensificadores de 

adxectivos. 

 

Grammar 

 Uso de adxectivos para facer comparacións: os comparativos e superlativos not as …, less 

than …, the least.  

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

 

Speaking 

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

expresión oral. 

Práctica oral de conversacións nas que se compara unha comida con outra, co emprego da 

gramática e do vocabulario estudados. 

Interacción oral co compañeiro/a para comparar comidas, utilizando as expresións dadas. 

Speculating: fórmulas lingüísticas para facer especulacións. 

 

Reading 

 Lectura dun artigo dunha revista sobre os hábitos alimentarios dos británicos e dos 

franceses, para realizar diferentes tipos de exercicios. 

 Comprensión da información clave do texto. 

 Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre as especias alimentarias. 

 Identificación no texto de palabras clave, mediante as súas definicións. 

 English inUse : comparacións con much e one of. 

 

Grammar 

 Uso de too …, … enough e not enough … para expresar satisfacción ou queixarse.  

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

 

Listening 

 Comprensión oral da descrición dunha cea. 

 Realización de exercicios para demostrar a comprensión do audio. 

 Word Power: uso de enough con substantivos e adxectivos. 

 

Speaking 

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

expresión oral. 

 Práctica oral para presentar queixas, co emprego da gramática e do vocabulario estudados. 

 Interacción oral co compañeiro/a para simular unha situación na que un cliente/a presenta 

unha queixa a un camareiro/a, utilizando as expresións aprendidas. 

 Responding to complaints: uso de expresións para contestar ás queixas que formula outra 

persoa. 

 

Skills in Use 
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Vocabulary 

 Cartas de restaurantes. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes tipos de cartas de restaurantes. 

 Word Power: terminación en -ed dalgúns adxectivos e a súa variación, dependendo da 

variante do idioma, como roast/roasted. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 

Listening 

 Comprensión oral dunha conversación entre tres amigos sobre un restaurante e a súa carta. 

 Realización de varios exercicios para contestar a diversas preguntas sobre as conversacións. 

  

Pronunciation 

 Pronuncia correcta do son /f/. 

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

 English in Use: acentuación dos adxectivos cando van acompañados de too ou de enough, 

e en frases de adxectivo + preposición.  

 

Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada para decidir que elixir da carta dun restaurante. 

 English in Use: expresións para manifestar os gustos (I love, I'm mad about, I'm keen on, I 

don't especially like e I can't stand). 

 

Speaking 

 Interacción oral co compañeiro/a para discutir preferencias, utilizando as expresións 

aprendidas. 

 Facer unha carta dun restaurante, utilizando o vocabulario aprendido. 

 

Writing 

 Getting Ready to Write: análise da estrutura dos contidos da crítica dun restaurante. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de facer unha crítica dun restaurante: 

adxectivos. Orde dos adxectivos. 

 Preparación antes de escribir unha crítica dun restaurante, practicando a estrutura e a 

linguaxe típicas, mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dunha crítica dun restaurante seguindo os pasos facilitados no 

apartado Getting Ready to Write e con axuda do cadro English inUse . 

 

Everyday English: Anything to drink? 

 Repaso do vocabulario e expresións típicas das conversacións nun restaurante entre 

camareiro/a e cliente/a. 

 Práctica oral de conversacións típicas nun restaurante, empregando a linguaxe vista 

anteriormente. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversacións típicas dun restaurante, 

utilizando as expresións vistas e a información que se dá. 

 

Putting it together 

 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen 

en práctica o vocabulario e a gramática. 

 

Health: What's on Your Plate? 

 Comprensión oral dunha conversación sobre distintas sobremesas, para contestar a varias 

preguntas. 

 Comprensión dun texto escrito sobre a recomendación dietética de Michelle Obama “My 

Plate”. 
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 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario clave do texto e demostrar que 

se comprenderon os contidos. 

 Did You Know?: breve información sobre as dietas mediterráneas. 

 English inUse : unidades de medida (a quarter e two quarters). Práctica oral doutras 

unidades. 

 

Culture Magazine 

 Comprensión oral e escrita dun texto sobre comidas que se preparan en varias celebracións. 

 Did you know?: datos curiosos sobre a pancake race que se celebra en Liberal (Kansas). 

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto, contestando a varias preguntas. 

 TASK: escribir sobre unha festa ou celebración do país no que viven, e describir que tipo de 

comida se come e cales son os costumes. 

 

Language Summary 

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

longo de toda a unidade. 

 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 50, 54 e 60; Putting it together, SB, p. 58, ex. 1; Language Builder, WB, páxs. 

12-13: adxectivos para describir comida e vocabulario relacionado coa carta dun restaurante; English 

inUse , páx. 50: uso dos adverbios a little, very, really, so e completely para matizar o significado 

dos adxectivos, dando unha idea de maior ou menor intensidade; Word Power, SB, páx. 54: 

adxectivos terminados en - ed.  

- Listening, SB, páxs. 53 e 54; CLIL, SB, páx. 58; Listening, WB, páx. 35, exs. 3-4: comprensión oral 

dunha conversación na que uns amigos falan da cea que se serviu nunha festa; outra conversación 

na que uns amigos falan do que van pedir nun restaurante; outra na que dúas amigas falan sobre 

distintas sobremesas; e unha conversación sobre o que implica ser vexetariano. Word Power, SB, 

páx. 53: uso de enough con adxectivos e substantivos. 

- Grammar, SB, páxs. 51 ,53 e 60; Putting it together, SB, páx. 58, ex. 2: uso de fórmulas para facer 

comparacións: os adxectivos en grao comparativo e superlativo, as expresións less than …, the 

least …, (not) as … as, too … e (not) … enough. 

- Speaking, SB, páxs. 51, 53 e 55; Everyday English, SB, páx. 57: participación en conversacións e 

simulacións co compañeiro/a para comparar comidas, presentar unha queixa nun restaurante, 

expresar gustos e preferencias, e pedir nun restaurante. English inUse , SB, páxs. 51, 53 e 55: 

expresións para facer especulacións sobre aquilo do que non se está seguro/a, responder a queixas 

e fórmulas para expresar gustos e preferencias.  

- Reading, SB, páx. 52; CLIL, SB, páxs. 58-59; Culture magazine, SB, páxs. 136-137; Reading, WB, 

páx. 35, exs. 1-2: comprensión escrita dun artigo sobre os hábitos alimentarios dos ingleses e dos 

franceses, un texto sobre os beneficios de levar unha vida sa, varios textos sobre algunhas 

festividades moi populares en Estados Unidos, Inglaterra e Escocia e outro texto sobre a orixe da 

crema de cacahuete. English inUse , SB, páxs. 52 e 59: uso de much e one of para dar máis ou 

menos énfase á hora de facer comparacións;  pronuncia correcta das fraccións. 

- Pronunciation, SB, páx. 55: pronuncia do son /f/, como en “enough” e identificación das palabras 

que van acentuadas nas oracións. English in Use, páx. 55: palabras que adoitan ir acentuadas: os 

adxectivos que van acompañados de too e enough, etc.  

- Writing, SB, páx. 56; Culture magazine, SB, páx. 137, TASK; Writing, WB, páxs. 37 e 116 (Writing 

Plan): expresión escrita de dúas críticas de restaurantes e dun texto sobre algunha festividade que 

sexa popular no seu país, utilizando as expresións e vocabulario adecuados. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Vocabulary, SB, páx. 50, ex. 2: localización de países nun mapa. 
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- CLIL, SB, páxs. 58-59: interese por ampliar os seus coñecementos sobre nutrición. Importancia de 

combinar unha dieta equilibrada e práctica de exercicio para loitar contra a obesidade. 

 

 Competencia dixital: 

- English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/eiu3interactive. Práctica das tarefas  interactivas 

de vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á 

unidade 4. 

- Digital Teacher’s Resources: 

  + Burlington ESO 3 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta unidade. 

  + Burlington ESO 3 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes, 

mediante preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das tarefas  interactivas correspondentes á unidade 4. 

  + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade 4. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 4. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

 Aprender a aprender: 

- Uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das 

propias capacidades e coñecementos, a través das seccións Putting it together (páx. 58), Check Your 

Progress e Self-Evaluation correspondentes á unidade (páxs. 38-39 e 128), Language Builder (páxs. 

12-13) incluídas no Workbook. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

- Reading, SB, páx. 52; Culture magazine, SB, páxs. 136-137: respecto polos hábitos alimentarios 

dos demais. 

- English inUse , SB, páxs. 51, 53 e 55: aprendizaxe e práctica de expresións para facer 

especulacións sobre aquilo do que non se está seguro/a, responder a queixas e expresar gustos e 

preferencias. 

- Everyday English, SB, páx. 57: aprendizaxe e práctica das fórmulas para pedir nun restaurante. 

- Culture magazine, SB, páx. 137: interese por coñecer algúns mitos sobre a alimentación. 

- Actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións que se 

dan na aula. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 51, 53 e 55; Everyday English, SB, páx. 57: uso da creatividade persoal á hora 

de producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Grammar, SB, páx. 51; Reading, SB, páx. 52; Putting it together, SB, páx. 58; CLIL, SB, páxs. 58-

59; Culture magazine, SB, páxs. 136-137: sentido crítico ante as informacións culturais que se 

presentan. 

- Writing, SB, páx. 56 (Getting Ready to Write e Writing Task); Culture magazine, SB, páx. 137, 

TASK; Writing, WB, páxs. 37 e 116 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos escritos a partir de modelos dados. Capacidade de organización para presentar un traballo 

escrito. 

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

unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

- Vocabulary, páx. 50; Culture magazine, SB, páxs. 136-137: interese por coñecer datos relacionados 

coa gastronomía doutros países. 

- Grammar, SB, páx. 51, exs. 5 e 7; Reading, WB, páx. 35, exs. 1-2: datos interesantes sobre 

distintos alimentos; os usos das especias ao longo da historia; orixe dalgúns alimentos de uso 

común. 

- Putting it together, páx. 58: interese por coñecer as formas de celebrar o Nadal noutros países e a 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu1interactive
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historia do xeado. 

- Did You Know?, SB, páxs. 52, 58 e 137: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e útiles. 

- Culture magazine, SB, páxs. 136-137: interese por coñecer os costumes e os pratos típicos 

dalgunhas das festividades máis populares de Estados Unidos, Inglaterra e Escocia. 

 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

 Xeografía e Historia: 

- Os países e a súa localización no mapa (Etiopía, Francia e Escocia). 

- País de orixe dalgúns alimentos de uso cotián. 

 

 Valores éticos: 

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

compañeiros/as da clase. 

- Respecto polas preferencias alimentarias doutras persoas. 

- Respecto ante as tradicións doutros países. 

- Aprendizaxe e respecto das quendas de palabra, dentro e fóra da aula. 

- Aprendizaxe das fórmulas correctas para pedir comida nun restaurante. 

 

 Educación física: 

- Importancia do exercicio físico. 

 

 Lingua e Literatura: 

- Os adxectivos en grao comparativo e superlativo. 

- Outras estruturas para comparar: less than …, the least …, (not) as … as, too …, (not) … 

enough. 

- Uso de enough con adxectivos e substantivos. 

- Adxectivos coa terminación -ed. 

- A orde dos adxectivos na oración. 

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

 

 

UNIDADE 5: All About Sport 

 

a) Obxectivos 

 

Aprender vocabulario relacionado coas viaxes e cos seus preparativos. 

Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo sobre as festas peculiares que se celebran noutros 

países e un texto sobre os labores de conservación no monte Kenya. 

 Utilizar correctamente os tempos de futuro e o primeiro condicional. 

 Escoitar e comprender unha conversación telefónica sobre os preparativos para unha viaxe e outra 

conversación sobre os plans para as vacacións. 

 Falar sobre que levar de equipaxe a unha viaxe. 

 Expresar plans futuros. 

 Falar sobre plans para viaxar. 

 Escribir un correo electrónico a un amigo/a que o vai visitar, para contarlle os seus plans, prestando 

atención ao uso de puntuación informal. 

 Pronunciar correctamente a terminación en consoante das palabras e producir o ritmo e a entoación 

correcta. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 
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 A equipaxe para unha viaxe. 

 Identificación de diferentes preparativos para as viaxes. 

 Comprensión e expresión oral e escrita dos diferentes preparativos para as viaxes. 

 Elaboración dunha lista de roupa e accesorios de moda. 

 

Grammar 

 Expresión de plans futuros con be going to e de decisións espontáneas e predicións con will 

. Uso e formación. 

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

 

Listening 

 Comprensión oral dunha conversación telefónica sobre plans de viaxe. 

 Expresión escrita dos datos que se piden, relacionados coa conversación sobre os plans 

de viaxe que se escoitou anteriormente. 

 

Speaking 

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

da expresión oral. 

 Práctica oral de conversacións sobre a elección dos utensilios para viaxar, co emprego da 

gramática e do vocabulario estudados. 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar da viaxe ideal do alumno/a e de cinco 

utensilios imprescindíbeis para esa viaxe, utilizando as expresións dadas. 

 Disagreeing: fórmulas lingüísticas frecuentes para expresar que non se está de acordo co 

que di outra persoa. 

 

Reading 

 Lectura dun artigo dunha revista de viaxes para realizar diferentes tipos de exercicios.  

 Comprensión da información clave do texto. 

 English inUse : nomes de comidas de orixe animal. 

 Identificación no texto de palabras clave, mediante as súas definicións. 

 

Grammar 

 Expresión de algo que podería pasar, segundo a situación na que un se atope: o First 

Conditional. Uso e formación. 

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

actividades. 

 English inUse : o Present Continuous con valor de futuro. 

 

Speaking 

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

expresión oral. 

 Práctica oral para falar do futuro, co emprego da gramática e do vocabulario estudados. 

 Interacción oral co compañeiro/a para expresar accións futuras, dependendo das situacións 

dadas e utilizando as expresións aprendidas. 

 Showing approval: expresións para mostrar aprobación. 

 

Skills in Use 

Vocabulary 

 As viaxes. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes expresións relacionadas coas viaxes. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 Word Power: collocations co verbo take. 
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Listening 

 Comprensión oral dunha conversación sobre plans de viaxe. 

 Realización de varios exercicios para contestar a diversas preguntas sobre uns plans de 

viaxe. 

 Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre Yorkshire.  

 

Pronunciation 

 Pronuncia correcta de consoantes finais. 

 A entoación e o ritmo das oracións. 

 English inUse : pronuncia dun trabalinguas. 

 

Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada para falar de plans de viaxe. 

 

Speaking 

 Interacción oral co compañeiro/a para planear a viaxe ideal, utilizando as expresións 

aprendidas,  apoiándose nas imaxes dos pósters que aparecen no exercicio. 

 

Writing 

 Getting Ready to Write: análise da estrutura dos contidos dun correo electrónico que fala 

sobre plans de viaxe. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir plans de viaxe (be going to) e 

facer predicións futuras (will), e uso da puntuación típica da linguaxe informal (raias, puntos 

suspensivos, parénteses e signos de exclamación). 

 Preparación antes de escribir un correo electrónico descritivo sobre plans de viaxe, 

practicando a estrutura e a linguaxe típicas, mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dun correo electrónico para describir plans de viaxe, seguindo os 

pasos facilitados no apartado Getting Ready to Write e con axuda do cadro English inUse . 

 

Everyday English: When does the tour start? 

 Repaso do vocabulario e expresións típicas das conversacións nas que se fala de plans de 

viaxe. 

 Práctica oral de conversacións relacionadas cos plans de viaxe, empregando a linguaxe vista 

anteriormente. 

 English inUse : o Present Simple para falar dun horario fixo. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversacións sobre plans de viaxe, coas 

expresións vistas e a información que se dá. 

 

Putting it together 

 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen 

en práctica o vocabulario e a gramática. 

 

Environment: Cleaning up Mount Kenya 

 Comprensión oral dunha conversación sobre Kenya para contestar a unha pregunta. 

 Comprensión dun texto sobre os labores de conservación no monte Kenya. 

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

se comprenderon os contidos. 

 Word Power: phrasal verbs coa preposición up. 

 Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre os nomes dalgunhas sendas dos Andes 

peruanos. 

 

Culture Magazine 

 Lectura de textos que falan sobre diferentes tipos de viaxes extraordinarias. 
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 Compresión oral e escrita de varios textos escritos sobre viaxes extraordinarias.  

 Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre os diferentes tipos de desertos. 

 Demostración de que se entenderon os contidos do texto, contestando a varias preguntas. 

 Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre a mensaxe que deixaron os astronautas 

na lúa. 

 TASK: escribir un parágrafo sobre unha viaxe que fixesen ou que lles gustaría facer. 

 

Language Summary 

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

longo de toda a unidade. 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 62, 66 e 72; Putting it together, SB, p. 70, ex. 1; Language Builder, WB, páxs. 

14-15: uso de vocabulario relacionado coas viaxes e cos seus preparativos. Word Power, SB, páx. 

66: collocations co verbo take. 

- Listening, SB, páxs. 63 e 66; CLIL, SB, páx. 70; Listening, WB, páx. 43, exs. 3-4: comprensión oral 

dunha conversación telefónica na que dous amigos falan sobre os preparativos para unha viaxe, 

unha conversación sobre os plans para as vacacións, outra na que dous amigos falan sobre o 

proxecto de xeografía dun deles e outra sobre unha viaxe a Londres. 

- Grammar, SB, páxs. 63, 65 e 72; Putting it together, SB, páx. 70, ex. 2: comunicarse, empregando 

will, be going to e o primeiro condicional, segundo corresponda. English inUse , SB, páxs. 63 e 69: 

o Present Continuous con valor de futuro; o Present Simple para falar dun horario fixo. 

- Speaking, SB, páxs. 63, 65 e 67; Everyday English, SB, páx. 69: participación en conversacións e 

simulacións co compañeiro/a para falar sobre que levar na equipaxe para unha viaxe, plans para o 

futuro e plans para unha viaxe, e contratar unha excursión. English inUse , SB, páxs. 63 e 65: uso de 

frases para expresar desacordo con algo concreto que di outra persoa ou mostrar que algo lles 

parece aceptábel.  

- Reading, SB, páxs. 64-65; CLIL, SB, páxs. 70-71; Culture magazine, SB, páxs. 138-139; Reading, 

WB, páx. 43, exs. 1-2: comprensión escrita dun artigo sobre as festas peculiares que se celebran 

noutros países, un texto sobre as tarefas de conservación do monte Kenya, varios textos sobre 

viaxes pouco convencionais e sobre a autora británica Agatha Christie e un artigo no que varios 

adolescentes contan as actividades que realizaron durante as súas vacacións e fan algunhas 

recomendacións. English inUse , páx. 64: diferenza entre o nome do animal e o nome que recibe a 

carne procedente do mesmo. Word Power, SB, páx. 70: phrasal verbs coa preposición up.  

- Pronunciation, SB, páx. 67: pronuncia da terminación en consoante das palabras co ritmo e a 

entoación correcta. English inUse , páx. 67: pronuncia dun trabalinguas. 

- Writing, SB, páx. 68; Culture magazine, SB, páx. 139, TASK; Writing, WB, páxs. 45 e 117 (Writing 

Plan): expresión escrita dun correo electrónico a un amigo/a que o vai visitar, para contarlle os seus 

plans; outro para contarlle os seus proxectos para facer unha viaxe a Brístol (Inglaterra), e un texto 

sobre unha viaxe que fixesen ou lles gustaría facer. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Grammar, SB, páx. 63, exs. 5 e 7: información sobre diversas cidades e países do mundo; 

información sobre lugares para ver en Perú. 

- Reading, SB, páx. 65; CLIL, SB, páx. 70: localización de países nun mapa. 

- Putting it together, SB, páx. 70: interese por coñecer outros destinos para viaxar. 

- CLIL, SB, páxs. 70-71: respecto polo ambiente. 

- Culture magazine, SB, páxs. 138-139: información sobre viaxes no antigo Orient Express, viaxes 

inspiradas nas rutas dos exploradores que chegaron á Antártida, as Cataratas Vitoria, etc., rutas en 

caravana de camelos polo deserto do Sahara e turismo espacial. 

 

 Competencia dixital: 
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- English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/eiu3interactive. Práctica das tarefas  interactivas 

de vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á 

unidade 5. 

- Digital Teacher’s Resources: 

  + Burlington ESO 3 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta unidade. 

  + Burlington ESO 3 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes, 

mediante preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das tarefas  interactivas correspondentes á unidade 5. 

 + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade 5. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 5. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

 Aprender a aprender: 

- Uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das 

propias capacidades e coñecementos, a través das seccións Putting it together (páx. 70), Check Your 

Progress e Self-Evaluation correspondentes á unidade (páxs. 46-47 e 129), Language Builder (páxs. 

14-15) incluídas no Workbook. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

-Listening, SB, páxs. 63 e 66; Speaking, SB, páxs. 65 e 67; Putting it together, SB, páx. 70: tolerancia 

e respecto polas intencións e plans dos demais. 

- English inUse , SB, páxs. 63 e 65: aprendizaxe e práctica de frases para expresar desacordo con 

algo concreto que di outra persoa ou mostrar que algo lles parece aceptábel. 

- Reading, SB, páxs. 64-65: respecto por actividades propias doutras culturas ou que poidan resultar 

insólitas. 

- Everyday English, SB, páx. 69: aprendizaxe e práctica das fórmulas para contratar unha excursión. 

- CLIL, SB, páxs. 70-71: consideración da axuda para coidar do ambiente como experiencia 

gratificante. 

- Actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións que se 

dan na aula. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 63, 65 e 67; Everyday English, SB, páx. 69: uso da creatividade persoal á hora 

de producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Grammar, SB, páx. 63; Reading, SB, páxs. 64-65; Putting it together, páx. 70; CLIL, SB, páxs. 70-

71; Culture magazine, SB, páxs. 138-139: sentido crítico ante as informacións culturais que se 

presentan. 

- Writing, SB, páx. 68 (Getting Ready to Write e Writing Task); Culture magazine, SB, páx. 139, 

TASK; Writing, WB, páxs. 45 e 117 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos escritos a partir de modelos dados. Capacidade de organización para presentar un traballo 

escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 129: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

- Grammar, SB, páx. 63, exs. 5 e 7: información sobre diversas cidades e países do mundo; 

información sobre lugares para ver en Perú. 

- Reading, SB, páx. 64: información sobre as festas peculiares que se celebran en países como 

Tailandia, Francia e Estados Unidos. 

- Did You Know?, SB, páxs. 66, 71, 138 e 139: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e 

útiles. 

- Listening, SB, páx. 66: información sobre York (Inglaterra). 

- Everyday English, SB, páx. 69: ofertas de excursións que ofrecen algunhas empresas para visitar 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu1interactive
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unha cidade. 

- Putting it together, SB, páx. 70: información sobre destinos pouco convencionais para viaxar, como 

Bhutan e a Antártida. 

- Culture magazine, SB, páxs. 138-139: información sobre destinos pouco convencionais para viaxar; 

información sobre a autora británica Agatha Christie. 

 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

 Bioloxía e Xeoloxía: 

- O ambiente. 

 

 Xeografía e Historia: 

- Destinos turísticos de interese: Perú, Bhutan e a Antártida. 

- Localización de Tailandia, Francia, Estados Unidos e Kenya nun mapa. 

- Viaxes a lugares pouco convencionais. 

 

 Valores éticos: 

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

compañeiros/as da clase. 

- Respecto polas tradicións e costumes doutras culturas. 

- Respecto polos estilos de vida doutras persoas e por outras formas de viaxar. 

- Respecto polos espazos naturais para evitar a súa deterioración. 

- O voluntariado; axudar aos demais visto como unha experiencia gratificante. 

- Aprendizaxe e respecto das quendas de palabra, dentro e fóra da aula. 

- Aprendizaxe das fórmulas correctas para contratar unha excursión. 

 

 Lingua e Literatura: 

- O futuro con will . 

- A forma be going to. 

- O Present Continuous con valor de futuro. 

- O Present Simple para falar dun horario fixo. 

- O primeiro condicional. 

- Collocations co verbo take. 

- Phrasal verbs coa preposición up. 

- Uso dunha puntuación informal á hora de redactar un correo electrónico informal. 

- Información sobre Agatha Christie. 

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

 

 Tecnoloxía: 

- O correo electrónico. 

 

1Contidos sintáctico-discursivos 

 

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 fas-test); 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 inte-

resting!; 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).  



 

194 

Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); pre-sente 

(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. usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo 

(stop –ing).  

Expresión da modalidade: factualidade (declara-tive sentences); capacidade (can; be able); po-

sibilidade/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); determi-ners); 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;  

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 estafe; 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  

 

25.6 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS 

 

PLEB1.1 Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información relevante en presentacións 

sobre temas educativos, ocupacionais ou do seu inte-rese (p. ex. sobre un tema curricular, ou unha 

charla para organizar o traballo en equipo).  

 

PLEB1.2. Capta os puntos principais e detalles relevantes de indicacións, anuncios, mensaxes e 

comunicados breves e articulados de xeito lento e clara (p. ex. 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 (p. ex. 

en hoteis, tendas, albergues, restaurantes, centros de lecer, de estudos ou traballo). 

  

PLEB1.4. . Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversación formal ou informal 

entre dúas ou máis interlocutores que ten lugar na súa presenza, cando o tema lle resulta 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 temas do seu interese, cando se lle 

fala con claridade, amodo e directamente e si o interlocutor está disposto a repetir ou reformular o 

dito.  

 

PLEB2.1. Nas actividades de aula, a maioría das veces interacciona 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/as.  

 

PLEB3.1. Comprende o esencial (p. ex. en lecturas para a mocidade) de historias de ficción breves e 

ben estruturadas e faise unha idea do carácter dos distin-tos personaxes, as súas relacións e do 

argumento.  
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PLEB4.1. Escribe notas e mensaxes (mensaxería instantánea, chats, etc) nos que se fan breves 

comen-tarios ou se dan instrucións e indicacións relacionadas con actividades e situacións da vida 

cotiá e do seu interese  

 

PLEB5.1. Desenvólvese na maioría das actividades de aula facendo un esforzo por utilizar a lingua 

estrai 

 

PLEB5.2. Na redacción de traballos e outros textos aplica, de maneira adecuada para facerse 

comprensible case sempre, os signos de puntuación elementais e as regras ortográficas básicas 

 

PLEB5.3. 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, elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos 

e paratextuais).  

 

 

UNIDADE 6: Being a Friend 
 

a) Obxectivos 

 

Aprender vocabulario asociado coas relacións persoais e coa personalidade. 

Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre o mito grego de Damón e Pitias e outro sobre a 

amizade que xurdiu entre dous atletas rivais durante os Xogos Olímpicos de Berlín de 1936. 

Utilizar correctamente os verbos modais. 

Escoitar e comprender unha conversación entre dous amigos, sobre os seus problemas, e un 

programa de radio. 

Pedir e dar consellos. 

Comparar habilidades. 

Escribir unha carta para pedir e dar consello sobre un problema, incluíndo feitos e opinións. 

Identificar e reproducir o son /h/, como en “hurt”. Pronunciar correctamente as palabras que 

conteñan a letra “h” muda, como en “hour” e as formas contraídas can't, shouldn't, mustn't e 

couldn't. 

Recoñecer as palabras que van acentuadas nas oracións. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Vocabulario asociado coas relacións persoais. 

Realizar un cuestionario e identificar diferentes verbos e expresións utilizados para describir os 

aspectos asociados coas relacións persoais. 

Comprensión e expresión oral do vocabulario asociado coas relacións persoais. 

Word Power: breve explicación sobre phrasal verbs formados por un verbo e dúas partículas 

como fall out with. 

 

Grammar 

 Uso de should para dar e pedir consello, have to e must para falar de obrigacións, don't 

have to para expresar a ausencia de obrigación e mustn't para prohibicións. 

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

 

Listening 

Comprensión oral de dúas conversacións sobre problemas coas amizades. 

Expresión escrita dos datos que se piden, relacionados coas conversacións que se escoitaron 

anteriormente. 
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Speaking 

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

expresión oral. 

Interacción oral co compañeiro/a para dar consellos sobre relacións interpersoais, utilizando as 

expresións dadas. 

 

 

Reading 

Lectura do mito grego de Damón e Pitias, para realizar diferentes tipos de exercicios.  

Comprensión da información clave do texto. 

Identificación no texto de palabras clave, mediante as súas definicións. 

English inUse : uso de modais co primeiro condicional. 

Word Power: uso de reporting verbs como said, ordered, asked e insisted para expresar o que 

outra persoa di. 

 

Grammar 

 Can e could para expresar habilidade ou posibilidade no presente e futuro, 

respectivamente. 

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

actividades. 

 Did You Know?: dito en inglés relacionado cos morcegos. 

 

Speaking 

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

da expresión oral. 

 Práctica oral para comparar habilidades, co emprego da gramática e do vocabulario 

estudados. 

 Interacción oral co compañeiro/a para comparar habilidades, utilizando as expresións 

aprendidas. 

 Responding to comparisons: expresións para compararse con outra persoa.  

 

Skills in Use 

Vocabulary 

 Adxectivos relacionados coa personalidade. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes adxectivos relacionados coa personalidade. 

 Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 Word Power: uso dos prefixos in-, im-, un- e dis- para crear palabras co significado oposto. 

 

Listening 

 Comprensión oral dun programa de radio. 

 Realización de varios exercicios para contestar a diversas preguntas sobre o programa 

de radio. 

 

Pronunciation 

 Pronuncia correcta do son /h/, a “h” muda e das contraccións. 

 Acentuación correcta das frases con contraccións. 

 English inUse : acentuación dos modais nunha frase cando se quere facer fincapé en 

algo. 

 

Focus on Functional Language 

 Repaso da linguaxe utilizada para expresar aspectos persoais. 

 

Speaking 
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 Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre problemas interpersoais, utilizando as 

expresións aprendidas. 

 Empathising: expresións para mostrar empatía. 

 

Writing 

 Getting Ready to Write: análise da estrutura dos contidos dunha carta para pedir 

consello. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir unha carta para pedir consello: o 

Present Simple para presentar o problema, o Present Simple ou o Past Simple para dar 

exemplos, os modais para dar consello, a presentación dos feitos, e as fórmulas 

lingüísticas para expresar opinións como I think, I feel, it seems e in my opinion. 

 Preparación antes de escribir unha carta, para pedir consello, practicando a estrutura e a 

linguaxe típicas, mediante a realización de varios exercicios. 

 Writing Task: produción dunha carta para pedir consello, seguindo os pasos facilitados 

no apartado Getting Ready to Write e con axuda do cadro English inUse . 

 

Everyday English: I'm sorry! 

 Repaso do vocabulario e das expresións típicas para pedir e aceptar desculpas. 

 Práctica oral de conversacións nas que se piden e se aceptan desculpas. 

 Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversacións co fin de aprender a pedir e 

aceptar desculpas, coas expresións vistas e a información que se dá. 

 

Putting it together 

 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen 

en práctica o vocabulario e a gramática vistos. 

 

Sport: A Brave Friendship 

 Comprensión oral do principio dunha lección de Historia. 

 Comprensión escrita dun texto sobre unha amizade que xurdiu entre dous atletas rivais 

durante os Xogos Olímpicos de Berlín de 1936. 

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

se comprenderon os contidos. 

 Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre os primeiros Xogos Olímpicos. 

 

Culture Magazine 

 Comprensión oral e escrita dun texto sobre compañeiros de heroes de historias. 

 Compresión oral e escrita dun texto sobre a elaboración de recordos de amizade no pasado.  

 Demostración de que se entenderon os contidos dos textos, contestando a varias preguntas. 

 Did you know?: datos curiosos sobre as películas de Batman. 

 TASK: escribir un parágrafo sobre algún heroe/heroína e o seu compañeiro/a. 

 

Language Summary 

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

longo de toda a unidade. 

 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 74, 78 e 84; Putting it together, SB, p. 82, ex. 1; Language Builder, WB, páxs. 

16-17: vocabulario asociado coas relacións persoais e adxectivos de personalidade. Word Power, 

SB, páxs. 74 e 78: phrasal verbs con dúas partículas e os prefixos in-, im-, un- e dis- para formar 

palabras co significado oposto. 
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- Listening, SB, páxs. 75 e 78; CLIL, SB, páx. 82; Listening, WB, páx. 51, exs. 3-4: comprensión oral 

dunha conversación entre dous amigos sobre os problemas dun deles, un programa de radio no que 

os oíntes chaman para pedir consello, a introdución que fai un profesor/a nunha clase de Historia e 

unha conversación na que dous amigos falan sobre un libro. 

- Grammar, SB, páxs. 75, 77 e 84; Putting it together, SB, páx. 82, ex. 2: dar consellos, expresar 

obrigación, prohibición, habilidade e posibilidade en presente e en pasado, pedir e conceder permiso 

e pedir favores.  

- Speaking, SB, páxs. 75, 77 e 79; Everyday English, SB, páx. 81: participación en conversacións e 

simulacións co compañeiro/a para pedir e dar consellos a un amigo/a, comparar habilidades e para 

pedir ou aceptar desculpas. English inUse , SB, páxs. 77 e 79: uso de palabras ou expresións para 

contestar aos comentarios do interlocutor/a e mostrar preocupación ou solidariedade cara aos 

problemas doutra persoa. 

- Reading, SB, páx. 76; CLIL, SB, páxs. 82-83; Culture magazine, SB, páxs. 140-141; Reading, WB, 

páx. 51, exs. 1-2: comprensión escrita dun texto sobre a amizade de Damón e Pitias na antiga 

Grecia, outro sobre a amizade que xurdiu entre dous atletas rivais nos Xogos Olímpicos de Berlín de 

1936, outro sobre os compañeiros de aventura de catro famosos heroes literarios e cinematográficos, 

outro sobre as distintas formas que tiñan de gardar recordos dos amigos no pasado e outro sobre a 

importancia da amizade na adolescencia. English inUse , páx. 76: uso dos verbos modais no primeiro 

condicional. Word Power, páx. 76: verbos que introducen o estilo indirecto. 

- Pronunciation, SB, páx. 79: a pronuncia do son /h/ en “hurt”, das palabras que conteñan a letra “h” 

muda, como en “hour”, as formas contraídas can't, shouldn't, mustn't e couldn't e identificación 

das palabras que van acentuadas nas oracións. English inUse , páx. 79: a acentuación dos verbos 

modais nunha oración cando se quere facer fincapé en algo. 

- Writing, SB, páx. 80; Culture magazine, SB, páx. 141, TASK; Writing, WB, páxs. 53 e 118 (Writing 

Plan): expresión escrita dunha carta para pedir e dar consello sobre un problema, un texto sobre 

outro heroe / heroína famoso/a e o seu compañeiro/a de aventuras, e unha carta para dar consellos a 

un adolescente, utilizando as expresións e vocabulario adecuados. 

 

 Competencia dixital: 

- English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/eiu3interactive. Práctica das tarefas  interactivas 

de vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á 

unidade 6. 

- Digital Teacher’s Resources: 

  + Burlington ESO 3 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta unidade. 

  + Burlington ESO 3 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes, 

mediante preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das tarefas  interactivas correspondentes á unidade 6. 

 + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade 6. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 6. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

 Aprender a aprender: 

- Uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das 

propias capacidades e coñecementos, a través das seccións Putting it together (páx. 82), Check Your 

Progress e Self-Evaluation correspondentes á unidade (páxs. 54-55 e 129), Language Builder (páxs. 

16-17) incluídas no Workbook. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

- Reading, SB, páx. 76; Grammar, SB, páx. 77, ex. 6; Putting it together, SB, páx. 82, ex. 2; CLIL, SB, 

páxs. 82-83: reflexión sobre a importancia da amizade. 

- Listening, SB, páxs. 75 e 78; Speaking, SB, páxs. 75 e 79: respecto polos problemas dos demais. 

- English inUse , SB, páxs. 77 e 79: aprendizaxe e práctica de palabras ou expresións para contestar 

aos comentarios do interlocutor/a e mostrar preocupación ou solidariedade cara aos problemas 

doutra persoa. 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu1interactive
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- Everyday English, SB, páx. 81: aprendizaxe e práctica de fórmulas para pedir ou aceptar desculpas. 

- Putting it together, SB, páx. 82, ex. 2: interese por coñecer a orixe da palabra frenemy, resultado da 

combinación das palabras friend e enemy que se utiliza para referirse a inimigos/as que finxen ser 

amigos/as ou a amigos/as que ao mesmo tempo son rivais. 

- CLIL, SB, páxs. 82-83: reflexión sobre o racismo e a discriminación. 

- Culture magazine, SB, páx. 141: interese por coñecer as distintas formas que tiñan de gardar 

recordos dos amigos no pasado. 

- Actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións que se 

dan na aula. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 75, 77 e 79; Everyday English, SB, páx. 81: uso da creatividade persoal á hora 

de producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Reading, SB, páx. 76; Grammar, SB, páx. 77; Putting it together, SB, páx. 82; CLIL, SB, páxs. 82-

83; Culture magazine, SB, páxs. 140-141: sentido crítico ante as informacións culturais que se 

presentan. 

- Writing, SB, páx. 80 (Getting Ready to Write e Writing Task); Culture magazine, SB, páx. 141, 

TASK; Writing, WB, páxs. 53 e 118 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos escritos a partir de modelos dados. Capacidade de organización para presentar un traballo 

escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 129: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

- Reading, SB, páx. 76: interese por coñecer o mito grego de Damón e Pitias. 

- Grammar, SB, páx. 77, ex. 7: lendas dos morcegos. 

- Did You Know?, SB, páxs. 77, 82 e 141: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e útiles. 

- Culture magazine, SB, páxs. 140-141: heroes famosos da literatura e do cinema e os seus 

compañeiros de aventura. 

 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

 Educación física: 

- O exemplo de deportividade protagonizado por dous grandes atletas: Jesse Owens e Luz Long 

durante a celebración duns xogos olímpicos. 

- Os Xogos Olímpicos de Berlín en 1936 e de Londres en 1948. 

 

 Valores éticos: 

- A importancia de manter unha actitude de respecto cara ao profesor/a e cara aos compañeiros/as 

da clase. 

- Reflexión sobre os problemas aos que se enfrontan os adolescentes. 

- Reflexión sobre o racismo e a discriminación. 

- Aprendizaxe e respecto das quendas de palabra, dentro e fóra da aula. 

- Aprendizaxe das fórmulas correctas par! pedir ou aceptar desculpas. 

 

 Lingua e Literatura: 

- Os verbos modais. 

- Phrasal verbs con dúas partícUlas. 

- Os verBos modAis que sE poden utilizar no primeiro condicionAl. 

- Verbos que introducen o estiLo indirecto. 

- Os prefixos in-, im-, un- e dis- para formar palabras co significado oposto. 

- Fórmulas paRa iNcLuír feitos e opinións No TExto. 
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- O mito grego de Damón e Pitias. 

- Tradución Lingua propia-inGlés no Workbook e iNglés-lingua propia no Language Builder. 

 

AVALIACIÓN 3  UNIDADES 7,8,9 

 

 

UNIDADE 7: Fighting Crime 
 

a) Obxectivos 

 

Aprender vocabulario relacionado coa delincuencia e con noticias de sucesos. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo sobre o uso das redes sociais por parte da policía, 

para identificar persoas que participaron nuns disturbios, e un texto sobre as consecuencias legais 

de descargar material De Internet de forma ilegal. 

 Utilizar correCtaMEnte a voz PasivA en 0resEntE e en pasado. 

 Escoitar e compreNder unha conversación sobre oS problemas que ten un mozo coa xustiza e 

unha entrevista dun policía a unha testemuña dun roubo. 

 Falar sobre sucesos. 

 Explicar o significado de palabras. 

 Denunciar un delito. 

 Escribir un artigo sobre un suceso, prestando atención ao uso das conxuncións finais. 

 Identificar e producir sons de especial dificultade, como en “drank”e en “drunk”. 

Practicar a entoación das frases interrogativas. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado coa delincuencia. 

Identificación de vocabulario relacionado coa delincuencia. 

Comprensión e expresión oral de palabras relacionadas coa delincuencia. 

Word Power: diferenza entre o significado de steal e rob. 

 

Listening  

Comprensión oral dun diálogo no que un mozo ten problemas coa policía. 

Expresión escrita dos datos que se piden, relacionados co diálogo que se escoitou anteriormente. 

 

Grammar 

Estrutura e usos da pasiva. 

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

English inUse : uso de by nas pasivas. 

 

Speaking 

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

expresión oral. 

Interacción oral co compañeiro/a para falar dun delito, utilizando as expresións dadas. 

 

Reading 

Lectura dun artigo de xornal sobre o uso das redes sociais por parte da policía, para identificar 

persoas que participaron nuns disturbios, co fin de realizar diferentes tipos de exercicios.  

Comprensión da información clave do texto. 

English inUse : datos curiosos sobre como adoitan estar escritos os titulares dos xornais. 

Did You Know?: breve información sobre as consecuencias de participar en disturbios. 

Identificación no texto de palabras clave, mediante as súas definicións. 
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Grammar 

Uso da Present Simple Passive para falar de accións do presente e o Past Simple Passive para falar 

de accións pasadas. 

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

 

Speaking 

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

expresión oral. 

Práctica oral para explicar o significado de varias palabras, co emprego da gramática e do 

vocabulario estudados. 

Interacción oral co compañeiro/a para explicar o significado de varias palabras, utilizando as 

expresións aprendidas. 

Guessing: fórmulas lingüísticas para expresar que se adiviñou algo. 

 

Skills in Use 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado con reportaxes de actos de delincuencia. 

Comprensión e expresión oral de diferentes expresións, adxectivos, substantivos e verbos 

relacionados coas reportaxes de actos de delincuencia. 

Realización de difERentes exercicios para PraCticar o vocAbuLario aprendido. 

Word Power: collocations co verbo lose. 

 

Listening 

Comp2ensIóN oral dunha entrevista dun policía a unha testemuña. 

Realización de varios exercicios para contestar a diversas preguntas sobRe a entrevista. 

 

Pronunciation 

Pronuncia CorrecTa dos sons /æ/ e /ʌ/. 

Entoación correcta das oracións interrogativas. 

English inUse : entoación das Yes/No Questions. 

 

Focus on Functional Language 

Repaso da linguaxe utilizada para falar de actos de delincuencia. 

 

Speaking 

Interacción oral co compañeiro/a para facer un informE de policía e descrIbir uN delito, utilizando 

as expresións aprendidas. 

Showing uncerTainty: fórmulas lingüísticaS pArA expresar que un non eStá totalmente seguro/a de 

a,go que pasou. 

 

Writing 

Getting Ready to Write: análise da estrutura dunha noticiA de suCesos nun xornal. 

Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir unha noticia de sucesos para uN xornal: uso 

da pasiva para describir accións e de conectores de propósito coMo to, in OrdeR to e so that. 

Preparación antes de escribir unha noticia dE suCesos nun xoRnal, mediante a realización de varios 

exercicios. 

WritiNg Task: produción dunha nOticia de suceSos para un xornal, seguindo os pasos facilitados no 

apartAdo Getting Ready To Write e con axuda do cadro English inUse . 

 

 

Everyday English� Please hurry! 

Comprensión oral e repaso do vocabulario;  expresións típicas das chamadas de emerxencia. 
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Práctica oral das chamadas de emerxencia, empregando a linguaxe vista anteriormente. 

Interacción oral co compañeiro/a para practicar unha chamada de emerxencia. 

 

Putting it together 

Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en 

práctica o vocabulario e a gramática. 

 

Technology: Think before You Click! 

Comprensión oral do principio dunha conversación sobre música, para contestar a unha pregunta. 

Comprensión escrita dun texto sobre as descargas ilegais por Internet. 

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

comprenderon os contidos. 

English inUse : uso de no e some en oracións afirmativas, e de any en oracións negativas. 

Did you know?: datos curiosos sobre as consecuencias das descargas ilegais en Reino Unido. 

 

Culture Magazine 

Comprensión oral e escrita duns textos sobre personaxes lendarios famosos. 

Identificación de varios datos que se piden acerca dos contidos dos textos. 

Demostración de que se entenderon os contidos do texto, contestando a varias preguntas. 

Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre corpos de persoas atopados en pantanos ao 

longo dos anos. 

Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre o bosque de Sherwood. 

TASK: escribir un parágrafo sobre algún dos personaxes lendarios famosos que aparecen no 

exercicio.  

 

Language Summary 

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

toda a unidade. 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 90, 94 e 100; Putting it together, SB, p. 98, ex. 1; Language Builder, WB, 

páxs. 18-19: vocabulario relacionado coa delincuencia e con noticias de sucesos. Word Power, SB, 

páxs. 90 e 94: diferenzA entre os verbos steal e rob e collocations cO verbo lose. 

- Listening, SB, páxs. 90 e 94; CLIL, SB, páx. 98� Listening, WB, páx. 59, exs. 3-4: comprensión oral 

dunha conversación na que dous amigos comentan os pRoblemas coA xustiza que ten outro amigo; 

unha entrevista dun policía a unha testemuña dun roubo e unha conversación entre dous amigos 

sobre as formas de #onseguir música. 

- Grammar, SB, páxs. 91, 93 e �0�; PuTting iT together, SB
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 páx. 98, %x. 2: descrición de procesoS e accIóNs pasadAs, utilizando a voz pasiva en presente e 

en pasado. Engli3h iNUse , SB, páx. 91: Uso da pRePosición by para mencionar quen realiza 

Ou realizoU a acción na oracIón pasiva. 

- SpeakiNg, SB, páxs. 91, 93 e 95; Everyday English, SB, páx. �7: ParticipacIón en conversacióNs e 

simulacións co compañeiro/a para fALar sobre algún suceso do que teñan oído
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 liDo ou visto na televisión; explicar o significAdo de palabras; denunciar un delito e realizar unha 

chamada ao SeRvizo De emerxencias. EnglIsh inUsE , SB, páxs. 93 e 9�: uso de expresións pArA 

faCer suposiciÓnS sobre algo e frases PaRa empregar á hoRa de contar algo quE ocorreu, perO 

do que non se está totalmente seguro/a. 

- REAdIng, SB, páxs. 92-�3; CLIL, SB



 

205 

 páxs. 98-9�; Culture magazine, SB, páxs. 1�2-143; Reading, WB, páx. 59, exs. 1-2: 

compreNsIÓN esCrita DuN artigo sObRE o uSo dAs redes sociais por partE da policía PaRa 

identificar persoas que parTiciparon nuns disturbios; dun texto sobr% as ConsecueNciaS leGais de 

deScargaR maTeRial dE Internet de forma ilegal; outro sobre o achado dos rEstoS dun home, Que 

viviu �aI máis de 5.000 anos nun glaciAr entre Italia e Austria; outro sobre a lenda de Robin Hood, e 

outro sobre a importancia $a fotografía forEnse naS Investigacións criminaIs
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 English inUse , pá8s. 92 e 98: uso dA Voz pasiva nos titulares dos xorNais e dOs compoStos dE 

some, any e no. 

- Pronunciation, SB, páx. 95: pronunCiación De sons De especial dificultade, cOmo en “Drank”e en 

“drunk” e pronuncia dE frases iNterrogativas Atendendo á entoación. ENglish inUSe , páx. 95: a 

entoacióN CorrECTa dos dIfErentes TIpoS de oraciÓnS inTerrogativAs. 

- Writing, SB, páx. �6; CuLtUre magaZiNe
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 SB, Páx
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 143, TASK; WritinG, WB, páxs. 61 e 119 (Writing PlAN): Expresión Escrita dun artigo sobre uN 

suCeso real ou imaxinariO, un Texto sobre un pErsonaxe lendario e un artigo sobre Un aSasinato, 

utIlizando as expresións e vocabularIo adecuAdos. 

 

COmPetencia matEmática e coMpEtencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Reading, páxs. 92-93: valoración da importancia dos avances tecnolóxicos nas investigacións 

policiais. 

 

Competencia dixital� 

- English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/eiu3interactive. Práctica das tarefaS  

interactivas de vOcabulario, gramática, formación De diálogos e comprensión oral e escrita 

Correspondentes á unidade 7. 

- Digital Teacher’s Resou2ces: 

  + BurlIngton ESO 3 Grammar FacTory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta unidade. 

  + Burlington ESO 3 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes, 

mediante preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das tarefas  interactivas correspondentes á unidade 7. 

 + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade 7. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 7. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

- Uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das 

propias capacidades e coñecementos, a través das seccións Putting it together (páx. 98), Check Your 

Progress e Self-Evaluation correspondentes á unidade (páxs. 62-63 e 129), Language Builder (páxs. 

18-19) incluídas no Workbook. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Listening, SB, páx. 90; CLIL, SB, páxs. 98-99: reflexión sobre as consecuencias legais de infrinxir a 

lei. 

- Reading, SB, páxs. 92-93; Grammar, SB, páx. 93, ex. 8; Listening, SB, páx. 94: interese por 

coñecer a estrutura do proceso penal. 

- English inUse , páxs. 93 e 95: aprendizaxe e práctica de expresións para facer suposicións e frases 

para empregar á hora de contar algo que ocorreu, pero do que non se está totalmente seguro/a. 

- Everyday English, SB, páx. 97: aprendizaxe e práctica de fórmulas para realizar chamadas aos 

servizos de emerxencia. 

- Putting it together, SB, páx. 98: interese por coñecer a historia dun dos gánsters máis perigosos de 

Estados Unidos, Al Capone, e a vida dos presos británicos que foron enviados a Australia durante os 

séculos XVIII e XIX para cumprir as súas condenas. 

- Actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións que se 

dan na aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 91, 93 e 95; Everyday English, SB, páx. 97: uso da creatividade persoal á hora 

de producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Grammar, SB, páxs. 91 e 93; Reading, SB, páxs. 92-93; Putting it together, SB, páx. 98; CLIL; SB, 

páxs. 98-99 Culture magazine, SB, páxs. 142-143: sentido crítico ante as informacións culturais que 

se presentan. 

- Writing, SB, páx. 96 (Getting Ready to Write e Writing Task); Culture magazine, SB, páx. 143, 

TASK; Writing, WB, páxs. 61 e 119 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos escritos a partir de modelos dados. Capacidade de organización para presentar un traballo 

escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 129: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu1interactive
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- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Grammar, SB, páx. 91, ex. 8: curiosidade por coñecer a historia de dous príncipes británicos que 

foron encerrados na Torre de Londres e desapareceron. 

- Grammar, SB, páx. 93, ex. 6; Culture magazine, SB, páx. 143: interese por coñecer datos sobre 

algúns personaxes famosos coma o detective Sherlock Holmes e o fuxitivo Robin Hood. 

- Culture magazine, SB, páx. 142: interese por coñecer datos sobre o achado dos restos dun home 

que viviu hai máis de 5.000 anos, nun glaciar entre Italia e Austria. 

- Did You Know?, SB, páxs. 92, 99, 142 e 143: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e 

útiles. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

Xeografía e Historia: 

- O misterio da desaparición de dous príncipes británicos no século XV que foron encerrados na 

Torre de Londres. 

- Historia dun dos gánsters máis perigosos de Estados Unidos: Al Capone. 

- Historia dos presos británicos enviados a Australia, durante os séculos XVIII e XIX, para cumprir as 

súas condenas. 

- Achado dos restos dun home que viviu hai máis de 5.000 anos nun glaciar entre Italia e Austria. 

- Famosos fuxitivos que se converteron en heroes para o seu pobo: Robin Hood. 

 

Valores éticos: 

- A importancia de manter unha actitude de respecto cara ao profesor/a e cara aos compañeiros/as 

da clase. 

- Reflexión sobre a estrutura do proceso penal. 

- Reflexión sobre as consecuencias legais de infrinxir a lei. 

- Uso responsábel de Internet. 

- Aprendizaxe e respecto das quendas de palabra, dentro e fóra da aula. 

- Aprendizaxe das fórmulas correctas para realizar chamadas aos servizos de emerxencia. 

 

Lingua e Literatura: 

- A voz pasiva en presente e en pasado. 

- Collocations co verbo lose. 

- Os compostos de some , any e no. 

- As conxuncións finais. 

- O detective máis famoso da literatura: Sherlock Holmes. 

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

 

Tecnoloxía: 

 

- Uso das redes sociais nas investigacións policiais. 

UNIDADE 8: Animal Planet 

 

a) Obxectivos 

 

 Aprender vocabulario relacionado co mundo dos animais e coas partes do corpo dun animal. 

Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo sobre a tecnoloxía inspirada na natureza, que se 

emprega á hora de fabricar produtos innovadores, e un texto sobre o achado de ADN nos ovos 

fosilizados dunha ave elefante. 

 Aprender a formación das Subject / Object Questions.  

 Utilizar correctamente os adverbios de modo e a súa forma comparativa. 

 Escoitar de maneira comprensiva unha conversación entre dous amigos sobre o peixe globo, e un 
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profesor/a impartindo clase de bioloxía. 

 Pedir e dar información. 

 Comparar accións. 

 Describir e comparar animais. 

 Escribir unha redacción sobre un animal, prestando atención ao uso das conxuncións e locucións 

adversativas. 

 Identificar e producir sons de especial dificultade: /i:/, /i/ e /ei/ en “chimpazee”, “funny” e “weigh”. 

Pronunciar correctamente as palabras enlazadas. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado co mundo dos animais. 

Identificación de vocabulario típico relacionado cos animais. 

Comprensión e expresión oral de diferentes palabras relacionadas cos animais. 

Word Power: información sobre o uso dos pronomes reflexivos. 

 

Listening  

Comprensión oral dunha descrición dun peixe globo. 

Expresión escrita dos datos que se piden, relacionados coa descrición que se escoitou 

anteriormente. 

 

Grammar 

As Subject / Object Questions. Uso e formación. 

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

English inUse : uso da terceira persoa do singular para formular unha Subject / Object Question, 

empregando tanto o singular coma o plural para respondela. 

 

Speaking 

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

expresión oral. 

Interacción oral co compañeiro/a para facer preguntas sobre animais e contestalas, utilizando as 

expresións dadas. 

Answering questions: expresións para contestar a preguntas. 

 

 

Reading 

Lectura dun artigo dunha revista sobre a biomimese, para realizar diferentes tipos de exercicios.  

Comprensión da información clave do texto. 

Identificación no texto de palabras clave, mediante as súas definicións. 

Localización de tres países nun mapa. 

Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre o número de quenllas que morren ao ano a 

mans do ser humano. 

Grammar 

Os adverbios de modo e os adverbios comparativos. Uso e formación. 

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

Comprensión oral dunha das actividades.  

 

Speaking 

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

expresión oral. 

Práctica oral para comparar accións, co emprego da gramática e do vocabulario estudados. 

Interacción oral co compañeiro/a para comparar accións, utilizando as expresións aprendidas. 

Reacting: expresións empregadas para manifestar reaccións. 
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Skills in Use 

Vocabulary 

Partes do corpo dos animais. 

Comprensión e expresión oral de diferentes partes do corpo dos animais. 

Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

Word Power: expresións idiomáticas relacionadas cos animais. 

 

Listening 

Comprensión oral dunha clase que imparte un profesor de Bioloxía e dunhas presentacións que fan 

uns alumnos ante a clase. 

Realización de varios exercicios para contestar a diversas preguntas sobre a lección do profesor e a 

presentación dos alumnos. 

 

Pronunciation 

Pronuncia correcta dos sons /i:/, /i/ e /ei/. 

Patróns de acentuación das palabras enlazadas na oración. 

English inUse : a unión de palabras na pronuncia. 

 

Focus on Functional Language 

Repaso da linguaxe utilizada para falar dos animais. 

Comprensión oral da actividade. 

 

Speaking 

Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre animais, utilizando as expresións aprendidas. 

   

Writing 

Getting Ready to Write: análise dun artigo sobre un animal. 

Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir un artigo: adxectivos e adverbios para 

comparar e conectores de contraste como but, however e although para contrastar. 

Preparación antes de escribir un artigo, mediante a realización de varios exercicios. 

Writing Task: produción dun artigo seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Ready to Write 

e con axuda do cadro English inUse . 

 

Everyday English: Internet research 

Repaso do vocabulario e expresións típicas relacionadas coa procura de información en Internet. 

Realización de varias actividades relacionadas coa procura de información en Internet. 

 

Putting it together 

Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en 

práctica o vocabulario e a gramática. 

 

Science: Extinct, But Not Forgotten 

Comprensión oral dunha visita a un museo para contestar a unha pregunta. 

Comprensión escrita dun texto acerca da ave elefante. 

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

comprenderon os contidos. 

Localización nun mapa dos países mencionados no texto. 

Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre especies de animais en Madagascar. 

English inUse : significado e escritura do acrónimo DNA en español.  

 

Culture Magazine 

Comprensión oral e escrita de dous textos sobre a Gran Barreira de Coral australiana e os problemas 

relacionados coa súa conservación. 
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Identificación de varios datos que se piden acerca dos contidos do texto. 

Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre os arrecifes de corais. 

Demostración de que se entenderon os contidos do texto, contestando a varias preguntas. 

TASK: elixir un sitio que sexa Patrimonio da Humanidade no mundo e escribir un parágrafo sobre el. 

 

Language Summary 

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

toda a unidade. 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 102-103, 106 e 112; Putting it together, SB, p. 110, ex. 1; Language Builder, 

WB, páxs. 20-21: vocabulario relacionado co mundo dos animais e coas partes do corpo; Word 

Power, SB, páxs. 102 e 106: pronomes reflexivos e frases feitas relacionadas co tema dos animais. 

- Listening, SB, páxs. 103 e 106; CLIL, SB, páx. 110; Listening, WB, páx. 67, exs. 3-4: comprensión 

oral dunha conversación que uns amigos teñen sobre o peixe globo, a charla dun profesor/a nunha 

clase de bioloxía, unha charla dun/a guía a un grupo de turistas nun museo e unha entrevista na 

radio sobre a “gran migración” de animais que ten lugar en África.  

- Grammar, SB, páxs. 103, 105 e 112; Putting it together, SB, páx. 110, ex. 2: uso das Subject / 

Object Questions e dos adverbios de modo e a súa forma comparativa. English in Use, SB, páx. 103: 

o verbo das Subject Questions ponse en 3ª persoa do singular. 

- Speaking, SB, páxs. 103, 105 e 107: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a 

para pedir e dar información, comparar accións e describir e comparar animais. English inUse , SB, 

páxs. 103 e 105: presenta frases para expresar que non se está seguro/a da resposta e para mellorar 

a expresión oral sobre como mostrar interese ante o interlocutor/a nunha conversación.  

- Reading, SB, páxs. 104-105; CLIL, SB, páxs. 110-111; Culture magazine, SB, páxs. 144-145; 

Reading, WB, páx. 67, exs. 1-2: comprensión escrita do artigo dunha revista sobre a tecnoloxía 

inspirada na natureza, que se emprega á hora de fabricar produtos innovadores;  dun texto sobre o 

achado de ADN nos ovos fosilizados dunha ave elefante; de dous textos sobre a Gran Barreira de 

Coral australiana e das medidas que se tomaron para evitar a súa deterioración; e dun texto sobre os 

animais que desprenden cheiros para defenderse, marcar territorio ou atopar parella. English inUse, 

SB, páx. 111: significado do acrónimo DNA. 

- Pronunciation, SB, páx. 107: pronuncia de sons de especial dificultade /i:/, /i/ e /ei/ en “chimpazee”, 

“funny” e “weigh”, e de palabras enlazadas. English in Use, páx. 107: pronuncia de palabras que 

terminan en /i:/, /i/ ou /ei/ que se unen á seguinte palabra cando esta empeza por vogal.  

- Writing, SB, páx. 108; Culture magazine, SB, páx. 145, TASK; Writing, WB, páxs. 69 e 120 (Writing 

Plan): expresión escrita dunha redacción sobre un animal, dun texto sobre outros lugares declarados 

Patrimonio da Humanidade pola UNESCO e dunha redacción sobre os pingüíns, utilizando as 

expresións e o vocabulario adecuados. 

- Everyday English, SB, páx. 109: consellos sobre como buscar información en Internet. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Reading, páxs. 104-105: valoración da importancia dos avances tecnolóxicos inspirados na 

natureza á hora de fabricar produtos innovadores. 

- Listening, SB, páx. 103; Grammar, SB, páx. 105 exs. 6 e 8; Vocabulary, SB, páx. 106; Focus on 

Functional Language, SB, páx. 107; Speaking, páx. 107; Putting it together, SB, páx. 110: interese 

por coñecer datos sobre algúns animais coma o peixe globo, a pantera, o orangután, o chimpancé, a 

avestruz e o salmón. 

- Listening, SB, páx. 106: interese por ampliar os seus coñecementos sobre a asociación que se 

estabelece entre especies de animais diferentes, que se coñece como simbiose. 

- CLIL, SB, páxs. 110-111: interese por coñecer datos sobre a ave elefante, especie que se extinguiu 

hai 300 anos; localización de países nun mapa. 

- Culture magazine, SB, páxs. 144-145: interese por coñecer os problemas relacionados coa 
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conservación da Gran Barreira de Coral australiana. 

 

Competencia dixital: 

- English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/eiu3interactive. Práctica das tarefas  interactivas 

de vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á 

unidade 8. 

- Digital Teacher’s Resources: 

  + Burlington ESO 3 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta unidade. 

  + Burlington ESO 3 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes, 

mediante preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das tarefas interactivas correspondentes á unidade 8. 

 + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade 8. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 8. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

- Uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das 

propias capacidades e coñecementos, a través das seccións Putting it together (páx. 110), Check 

Your Progress e Self-Evaluation correspondentes á unidade (páxs. 70-71 e 129), Language Builder 

(páxs. 20-21) incluídas no Workbook. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- English inUse , SB, páxs. 103 e 105: aprendizaxe e práctica de frases para expresar que non se 

está seguro/a da resposta e para mellorar a expresión oral sobre como mostrar interese ante o 

interlocutor/a nunha conversación.  

- Everyday English, SB, páx. 109: consellos para buscar información en Internet. 

- Actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións que se 

dan na aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 103, 105 e 107: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a 

partir de modelos dados.  

- Listening, SB, páx. 103; Reading, SB, páxs. 104-105; Grammar, SB, páx. 105, exs. 5, 6 e 8; 

Vocabulary, SB, páx. 106; Focus on Functional Language, SB, páx. 107; Speaking, SB, páx. 107; 

Putting it together, SB, páx. 110; CLIL, SB, páxs. 110-111; Culture magazine, SB, páxs. 144-145: 

sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 108 (Getting Ready to Write e Writing Task); Culture magazine, SB, páx. 145, 

TASK; Writing, WB, páxs. 69 e 120 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos escritos a partir de modelos dados. Capacidade de organización para presentar un traballo 

escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 129: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Did You Know?, SB, páxs. 104, 110 e 144: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e útiles. 

- Culture magazine, SB, páxs. 144-145: interese por coñecer datos sobre a Gran Barreira de Coral 

australiana. 

 

 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

Xeografía e Historia: 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu1interactive
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- Os países e a súa localización no mapa (Madagascar). 

 

Valores éticos: 

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

compañeiros/as da clase. 

- Reflexión crítica sobre a necesidade de protexer as especies que corren perigo de extinción. 

- Reflexión sobre a achega que cada persoa pode facer para conservar a natureza. 

- Aprendizaxe e respecto das quendas de palabra, dentro e fóra da aula. 

 

Bioloxía e Xeoloxía: 

- Achado de ADN nos ovos de ave elefante, especie extinta hai 300 anos. 

- Medidas para evitar a deterioración da Gran Barreira de Coral australiana. 

 

Lingua e Literatura: 

- Subject / Object Questions. 

- Os adverbios de modo e a súa forma comparativa. 

- Os pronomes reflexivos. 

- Frases feitas relacionadas co tema dos animais. 

- As conxuncións e locucións adversativas. 

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

 

Tecnoloxías: 

- Procura de información en Internet. 

UNIDADE 9: Innovations 

 

a) Obxectivos 

 

 Aprender vocabulario relacionado cos inventos e aparellos eléctricos. 

Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo sobre un famoso inventor xaponés, e un texto 

sobre dous inventos para axudar a mellorar a calidade de vida das persoas máis desfavorecidas. 

 Repasar a gramática que se estudou nas unidades anteriores. 

 Escoitar de maneira comprensiva un programa de radio e un concurso sobre inventos. 

 Intercambiar ideas. 

 Facer preguntas e contestalas. 

 Intercambiar información sobre inventos. 

 Escribir unha redacción sobre un invento, prestando atención ao uso das conxuncións copulativas. 

 Identificar e producir sons de especial dificultade, como en “nationality”. Entoar correctamente. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Inventos. 

Identificación de vocabulario típico relacionado cos inventos. 

Comprensión e expresión oral de diferentes palabras relacionadas cos inventos. 

Word Power: uso dos sufixos -ful e -less para formar adxectivos con significados opostos. 

 

Listening 

Comprensión oral dun programa de radio sobre a biografía de Thomas Edison. 

Expresión escrita dos datos que se piden, relacionados coa biografía de Thomas Edison. 

 

Grammar Revision 

Os modais, a comparación con adxectivos e adverbios, os cuantificadores e os determinantes. 

Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 
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English inUse : uso dos modais para substituír expresións impersoais. 

 

Speaking 

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

expresión oral. 

Interacción oral co compañeiro/a para contrastar ideas, utilizando as expresións dadas. 

Agreeing / Disagreeing: expresións para mostrar acordo ou desacordo. 

 

 

Reading 

Lectura do texto dun artigo dunha revista sobre o inventor xaponés Yoshiro Nakamatsu, co fin de 

realizar diferentes tipos de exercicios.  

Comprensión da información clave do texto. 

Identificación no texto de palabras clave, mediante as súas definicións. 

Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre as patentes. 

English inUse : everything, everyone e everywhere seguidos por un verbo en singular. 

 

Grammar Revision 

Revisión de todos os tempos verbais dados. 

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

 

Speaking 

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

expresión oral. 

Práctica oral para facer preguntas e respondelas, co emprego da gramática e do vocabulario 

estudados. 

Interacción oral cos compañeiros/as para facer preguntas e respondelas, utilizando as expresións 

aprendidas. 

 

Skills in Use 

Vocabulary 

Aparellos eléctricos. 

Comprensión e expresión oral de diferentes aparellos eléctricos. 

Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

Word Power: uso de verbos e dos sufixos -er e -or para formar nomes de aparellos eléctricos. 

 

Listening 

Comprensión oral dun concurso de preguntas e respostas. 

Realización de varios exercicios para contestar a diversas preguntas sobre o concurso. 

 

Pronunciation 

Pronuncia correcta do son /ʃ/. 

A entoación das oracións. 

English inUse : entoación dos sufixos. 

 

Focus on Functional Language 

Repaso da linguaxe utilizada para falar de varios inventores e dos seus inventos. 

 

Speaking 

Interacción oral co compañeiro/a para falar de inventos, utilizando as expresións aprendidas. 

Qualifying answers: expresións habituais para dar respostas. 

   

Writing 

Getting Ready to Write: análise da estrutura dun ensaio sobre un invento. 



 

216 

Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir un ensaio sobre un invento: conectores de 

adición como also, in addition , as well as e moreover para engadir información. 

Preparación antes de escribir un ensaio sobre un invento, mediante a realización de varios 

exercicios. 

Writing Task: produción dun ensaio sobre un invento, seguindo os pasos facilitados no apartado 

Getting Ready to Write e con axuda do cadro English inUse . 

 

Everyday English: I've got a problem. 

Repaso do vocabulario e expresións típicas entre cliente/a e dependente/a dunha tenda. 

Práctica oral de conversacións relacionadas coa compra de produtos defectuosos nunha tenda, 

empregando a linguaxe vista anteriormente. 

Interacción oral co compañeiro/a para practicar situacións nas que o cliente/a ten un problema cun 

produto que comprou, coas expresións vistas e a información que se dá. 

 

Putting it together 

Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en 

práctica o vocabulario e a gramática. 

 

Technology: Inventions for All People 

Comprensión oral dunha conversación sobre iPods nano vermellos, para contestar a unha pregunta. 

Comprensión escrita dun texto acerca de dous inventos diferentes. 

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

comprenderon os contidos. 

Did you know?: datos curiosos sobre os zapatos eléctricos de Trevor Baylis. 

 

Culture Magazine 

Comprensión oral e escrita de dous textos sobre diferentes innovacións. 

Demostración de que se entenderon os contidos do texto, contestando a varias preguntas. 

Did you know?: datos curiosos sobre as consecuencias dos gases de efecto invernadoiro. 

TASK: escribir un parágrafo sobre o traballo que fai a organización Bikes for the World. 

 

Language Summary 

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

toda a unidade. 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páx. 114, 118 e 124; Putting it together, SB, p. 122, ex. 1; Language Builder, WB, 

páxs. 22-23: vocabulario relacionado cos inventos e cos aparellos eléctricos; Word Power, SB, páxs. 

114 e 118: os sufixos -ful e -less para formar adxectivos con significados opostos e os sufixos -er e -

or para formar nomes de aparellos eléctricos. 

- Listening, SB, páxs. 114 e 118; CLIL, SB, páx. 122; Listening, WB, páx. 75, exs. 3-4: comprensión 

oral dun programa de radio sobre a biografía de Thomas Edison, un concurso sobre inventos, unha 

conversación sobre o iPod nano vermello e unha entrevista a unha enxeñeira sobre os móbiles do 

futuro. 

- Grammar Revision, SB, páxs. 115, 117 e 124; Putting it together, SB, páx. 122, ex. 2: repaso da 

gramática estudada en unidades anteriores. English in Use, páx. 115: uso dos verbos modais nas 

oracións impersoais. 

- Speaking, SB, páxs. 115, 117 e 119; Everyday English, SB, páx. 121: participación en 

conversacións e simulacións co compañeiro/a para intercambiar ideas e información sobre inventos, 

facer preguntas e contestalas, e solucionar problemas. English inUse , SB, páxs. 115 e 119: 

expresións para mostrar acordo ou desacordo ante diversas afirmacións e frases para expresar que 

se está seguro/a, ou non, dunha opinión. 
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- Reading, SB, páxs. 116-117; CLIL, SB, páxs. 122-123; Culture magazine, SB, páxs. 146-147; 

Reading, WB, páx. 75, exs. 1-2: comprensión escrita dun artigo dunha revista sobre un famoso 

inventor xaponés, un texto sobre dous inventos para axudar a mellorar a calidade de vida das 

persoas máis desfavorecidas, outro sobre un proxecto dunha cidade flotante, outro sobre unha 

bicicleta fabricada con materiais reciclados e outro sobre inventos e descubrimentos feitos por 

mulleres. English inUse , SB, páx. 117: os compostos de every seguidos de verbos en singular. 

- Pronunciation, SB, páx. 119: pronuncia de sons de especial dificultade como en “nationality” con 

entoación correcta. English in Use, páx. 119: pronuncia de palabras que teñen sufixo. 

- Writing, SB, páx. 120; Culture magazine, SB, páx. 147, TASK; Writing, WB, páxs. 77 e 121 (Writing 

Plan): expresión escrita dunha redacción sobre un invento, un texto sobre a organización Bikes for 

the World e outro sobre satélites, utilizando as expresións e vocabulario adecuados. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Listening, SB, páxs.114 e 118; Speaking, SB, páx. 119; Putting it together, SB, páx. 122, ex. 1; 

CLIL, SB, páxs. 122-123: información sobre algúns inventos e descubrimentos importantes para a 

humanidade. 

- Grammar, SB, páx. 115, ex. 8 e páx. 117, ex. 7; Reading, páxs. 116-117; Putting it together, SB, 

páx. 122, ex. 2; Culture magazine, SB, páx. 147: desenvolvemento e aplicación do pensamento 

científico-técnico para crear novos inventos. 

- Culture magazine, SB, páx. 146: interese por coñecer a primeira cidade flotante do futuro para 

habitantes de zonas afectadas polo cambio climático. 

 

Competencia dixital: 

- English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/eiu3interactive. Práctica das tarefas interactivas 

de vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á 

unidade 9. 

- Digital Teacher’s Resources: 

  + Burlington ESO 3 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta unidade. 

  + Burlington ESO 3 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais relevantes, 

mediante preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das tarefas  interactivas correspondentes á unidade 9. 

 + Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade 9. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 9. Práctica de comprensión oral, gramática, 

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

- Uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das 

propias capacidades e coñecementos, a través das seccións Putting it together (páx. 122), Check 

Your Progress e Self-Evaluation correspondentes á unidade (páxs. 78-79 e 129), Language Builder 

(páxs. 22-23) incluídas no Workbook. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- English inUse , SB, páxs. 115 e 119: aprendizaxe e práctica de expresións para mostrar acordo ou 

desacordo ante diversas afirmacións e frases para expresar que se está seguro/a ou non dunha 

opinión. 

- Listening, SB, páxs. 114 e 118; Speaking, SB, páx. 119; CLIL, SB, páxs. 122-123; Culture 

magazine, SB, páxs. 146-147: recoñecemento e valoración crítica das achegas da innovación 

tecnolóxica nos ámbitos de benestar, saúde e calidade de vida. 

- Everyday English, SB, páx. 120: aprendizaxe e práctica de fórmulas para solucionar problemas. 

- Actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións que se 

dan na aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 115, 117 e 119; Everyday English, SB, páx. 121: uso da creatividade persoal á 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu1interactive
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hora de producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Listening, SB, páxs. 114 e 118; Reading, SB, páxs. 116-117; Grammar, SB, páx. 115, ex. 8 e páx. 

117, ex.7; Putting it together, SB, páx. 122; CLIL, SB, páxs. 122-123; Culture magazine, SB, páxs. 

146-147: sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 120 (Getting Ready to Write e Writing Task); Culture magazine, SB, páx. 147, 

TASK; Writing, WB, páxs. 77 e 121 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos escritos a partir de modelos dados. Capacidade de organización para presentar un traballo 

escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 129: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Grammar, páxs. 115 e 117; Putting it together, SB, páx. 122: información sobre algúns inventos e 

descubrimentos importantes para a sociedade. 

- Did You Know?, SB, páxs. 116, 122 e 147: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e útiles. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

Xeografía e Historia: 

- Inventos e descubrimentos importantes para a sociedade. 

 

Valores éticos: 

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

compañeiros/as da clase. 

- Reflexión crítica sobre a influencia e os efectos que producen os avances tecnolóxicos na 

sociedade. 

- Aprendizaxe e respecto das quendas de palabra, dentro e fóra da aula. 

- Aprendizaxe das fórmulas correctas para solucionar problemas. 

 

Lingua e Literatura: 

- Repaso da gramática que se estudou en unidades anteriores. 

- Os compostos de every . 

- Os sufixos -ful e -less para formar adxectivos con significados opostos. 

- Os sufixos -er e -or para formar nomes de aparellos eléctricos. 

- As conxuncións copulativas. 

- Tradución lingua propia-inglés no Workbook. 

 

Tecnoloxía: 

- Os inventos. 

- A tecnoloxía ao servizo do home e da sociedade. 

 

 

25.6 PROCEDEMENTOS E SISTEMAS DE AVALIACIÓN  

 

O profesor ten moitos e diferentes procedementos de avaliación. Distinguirá entre o traballo feito 

na casa e o desenrolado na clase. Na clase terá en conta o interés do alumno pola asignatura 

facendo exames, controles e exercicios de comprensión oral e escrita. A participación activa na clase 

debe estar reflectida na nota final. Temos que ter en conta, tamén a aqueles alumnos que son 

tímidos e lles custa falar, preguntar e relacionarse co profesor e os compañeiros. Nestos casos 

intentaremos a integración pouco a pouco e nunca debemos suspender o alumno por este 

comportamento, intentaremos que aprenda a participar na clase. As notas do día a día formarán 

parte importante da nota final, ainda que os exames terán sempre un porcentaxe maior a hora de 

avaliar. O proceso será integrador de tódalas tarefas. 
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- Sistemas de avaliación 

 

É necesario levar a cabo varios tipos de avaliación: individual, formativa, sumativa, autoavaliación, 

Aavaliación individual permite investigar os coñecementos de inglés que teñen os alumnos/as. 

Faise un exame de diagnóstico ao comezo do curso e utilízanse as follas de autoavaliación para 

seguir o progreso de cada un deles no idioma, o modo en que aprendeu, a súa experiencia anterior, 

etc. 

 

Se se teñen demasiados alumnos/as, , pódeselles pedir que comparen as súas respostas en 

pequenos grupos, para posteriormente preguntar por elas a man alzada. Deste modo poderemos ter 

unha visión xeral da clase. 

 

A avaliación dos coñecementos previos pódese realizar antes de comezar as unidades, pedíndolle 

ao alumnado que adiviñe de que trata cada unha, a partir do título e das imaxes, e mirando os 

obxectivos detallados ao principio de cada unidade, aos que se poden remitir cando vaian repasar 

para un exame. 

 

Tamén se debe avaliar o progreso dos alumnos/as nun período de tempo, é dicir, facer unha 

avaliación formativa. Se un alumno/a que ten un nivel baixo ve como progresa e que o seu esforzo é 

tido en conta a pesar de non chegar ao aprobado, sentirase máis motivado para continuar 

traballando e tratar de conseguilo. Isto faise aínda máis patente na clases heteroxéneas onde os 

alumnos/as de máis baixo nivel sempre obteñen notas baixas, especialmente se son comparados 

constantemente con alumnos/as máis avantaxados. Se a nota final inclúe un compoñente de 

progreso, será un factor especialmente motivador. 

 

As ferramentas de avaliación formativa poden ser as tarefas, a participación, o comportamento 

e a actitude en xeral, o traballo colaborativo, en parellas e en grupos, o caderno e o progreso 

nas destrezas de listening, speaking, reading e writing. Recoméndase comparar os resultados da 

avaliación formativa coa autoavaliación que os alumnos/as fixeron nas follas de English and Me, 

antes de cubrir a folla de avaliación sumativa de cada un, para rexistrar como progresaron durante o 

ano. 

 

Tamén podemos utilizar os exames de cada unidade  para avaliar a súa actitude cara á lingua. 

Sempre se debe dicir canto e de que modo vai contar nas súas notas cada criterio de 

avaliación. 

 

Para recoller as notas que obteñen en cada unidade, e ademais avaliar a súa actitude cara á lingua e 

así ver a súa evolución, pódese utilizar a folla de avaliación formativa, ao final desta sección. 

 

A autoavaliación é un bo modo de que o alumno/a sexa consciente, tanto do seu progreso coma 

das súas carencias ou necesidades, contribuíndo así a desenvolver a súa autonomía e a 

responsabilidade da súa aprendizaxe. a oportunidade de avaliar o seu progreso Tamén é 

aconsellábel que se autoavalíen noutros aspectos importantes da súa aprendizaxe, como as 

actividades de comprensión oral, o seu grao de cumprimento das normas e calquera outro aspecto 

que se considere importante. 

 

Hoxe en día, téndese cada vez máis a animar ao alumnado a preparar un portfolio do seu traballo, un 

documento no que se recollen o seu estilo de aprendizaxe, os seus obxectivos para mellorar, as 

probas dos seus progresos e un rexistro dos seus contactos con falantes nativos, ou os seus 

intercambios culturais. Con este fin, o noso proxecto tomou como referencia un documento 

promovido polo Consello de Europa chamado Portfolio Europeo das Linguas, no que os alumnos/as 

poden rexistrar as súas experiencias de aprendizaxe da lingua e cultura inglesa e reflexionar sobre 

elas. O marco de referencia europeo proporciona unha base común para a aprendizaxe, o ensino e 
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a avaliación de linguas en toda Europa e, sobre todo, mellorará a capacidade de autoavaliación do 

alumnado. 

 

O alumno/a, de forma autónoma, poderá non só repasar ou reforzar os coñecementos que vaia 

adquirindo en cada unidade, a través das actividades da páxina web 

www.burlingtonbooks.es/englishinuse3, senón tamén mellorar a súa comprensión oral cos textos e 

diálogos incluídos na mesma, así como practicar a expresión oral. Con iso tamén se pretende que 

teña a posibilidade de estar en contacto coa lingua inglesa en calquera momento e que non se vexa 

limitado ás horas escolares para a súa aprendizaxe. 

 

Con alumnos/as desta idade, as follas de avaliación serán planificadas con coidado e discutidas na 

clase antes de que as cubran, pois deben saber por que e como facelas de forma correcta, é dicir, 

trátase de que sexan responsábeis e sinceros. Tamén hai que tratar de evitar darlles follas de 

autoavaliación con excesiva frecuencia, ou que estas sexan demasiado longas, pois senón os 

alumnos/as cansarán rapidamente. 

 

O seu interese pola autoavaliación decaerá se non lle ven utilidade. É necesario que aprendan a 

reflexionar e saquen conclusións da súa propia valoración, pero non a realizarán seriamente se o 

profesor/a non a ten en conta. É este quen ten a última palabra sobre a nota, pero pode pactar con 

eles unha forma de incluír a súa propia valoración na avaliación global. Se conseguimos que a tomen 

en serio, a autoavaliación pode ser un Nesta nova etapa, a avaliación do proceso de aprendizaxe do 

alumnado é continua e a decisión do profesor/a de promover ao alumno/a será adoptada 

atendendo á consecución das competencias básicas e aos obxectivos da etapa  

 

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado de Educación Secunda-ria Obrigatoria será 

continua, formativa e integradora.  

No proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou alumna non sexa o adecuado, 

estableceranse medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera momento 

do curso, tan pronto como se detecten as dificultades e estarán dirixidas a garantir a adquisición das 

competencias imprescin-dibles para continuar o proceso educativo  

A avaliación das aprendizaxes dos alumnos e alumnas terá un carácter formativo e será un 

instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe.  

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado deberá ser integradora, e  débese ter en 

conta a consecución dos obxectivos establecidos para a etapa e do desenvolvemento das 

competencias correspondente. O carácter integrador da avaliación non impedirá que o profeso-

rado realice de maneira diferenciada a avaliación tendo en conta os criterios de avaliación e os 

estándares de aprendizaxe avaliables.  

 Os profesores avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a 

súa propia práctica docente. 

 

Estableceranse as medidas máis adecuadas para que as condicións de reali-zación das avaliacións, 

incluída a avaliación final de etapa, adáptense ás necesi-dades do alumnado con necesidades 

educativas especiais. Estas adaptacións en ningún caso se terán en conta para minorar as as 

cualificacións obtidas. cualificacións obtidas. O profesorado garantirá o dereito dos alumnos a una 

avaliación obxectiva e a que a súa dedicación, esforzo e ren-demento sexan valorados e 

recoñecidos con obxectividade, para o que estable-cerán os oportunos procedementos. A avaliación 

da aprendizaxe do alumnado será continua e diferenciada . Coa finalidade de facilitar aos alumnos 

e alumnas a recuperación das materias con avaliación negativa, os profesores elaborarán   

probas extraordinarias e programas individualizados nas condicións que se determinen..Será 

imprescindible. a observación sistemática do traballo dos alumnos, as probas orais e escritas, os 

protocolos de rexistro, ou os traballos de clase . O profesorado debe utilizar procedementos de 

avaliación variados como parte integral do proceso de ensino-aprendizaxe.  

 

http://www.burlingtonbooks.es/englishinuse1
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 Os procedementos que permiten a participación do alumnado na avaliación dos seus 

logros,consistirán a autoavaliación, a avaliación entre iguais ou a coavaliación.  

Valorarase o traballo en clase e o feito na casa e a avaliación será un conxunto de tódalas 

probas, exames e o esforzo amosado en todas elas. 

 

 

25.7 Instrumentos de avaliación:  medios ou recursos para a obtención de datos que ofrezan 

validez e fiabilidade na identificación das aprendizaxes adquiridas.  

 Existe unha estreita relación entre os procedementos e os instrumentos de avaliación, no sentido 

que estes últimos son os documentos ou rexistros a través dos que se concretan os procedementos 

de avaliación. Así: 

Para a observación sistemática pódense utilizar instrumentos de avaliación, tales como: 

escalas de observación, listas de control,  diarios de clase,  tests de auto evaluación e de 

grupo ... 

Para a valoración das probas orais e escritas pódense empregar: preguntas obxectivas de 

resposta breve ou de ópción múltiple, preguntas abertas, exposición oral dun tema, 

resolución de exercicios ou problemas,... 

Para a avaliación dos traballos de clase pódense utilizar: caderno de clase, debates, 

presentacións, traballos do alumnado, gravacións en vídeo ou audio, ... 

Para poder avaliar as competencias é necesario elixir, sempre que sexa posible, estratexias e 

instrumentos para avaliar ao alumnado de acordo cos seus desempeños na resolución de problemas 

que simulen contextos reais, mobilizando os seus coñecementos, destrezas, valores e actitudes. 

O workbook será un instrumento imprescindible para avaliar día a día o que o alumno vai 

aprendendo. Vixilarase que os alumnos non copien uns dos outros ainda que poden axudarse entre 

eles cando o necesiten, sempre con unha intención de traballo en equipo .A participación en 

diálogos na clase favorecerá a perda do medo ao ridículo e consegue a auto estima e valoración 

dun mesmo. Favorecerase especialmente as tarefas orais en parexa ou en grupo. Os exames 

serán orais e por escrito e terán a mesma relevancia. Hai que promover o exercicio oral, xa que 

os alumnos adolecen sempre de non ser capaces de usar a lingua extranxeira do mesmo xeito  ou 

similar ca lingua materna. Intentaremos que pouco a pouco os alumnos se poidan comunicar dun 

xeito real non somentes con frases e textos escritos como vimos facendo dende hai moitos anos. 

 

25.8 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN    PORCENTAXE NUMÉRICO 

A cualificación da nota en cada evaluación estará formada por os seguintes porcentaxes en exames 

e tarefas: 

- Exames  80% 

- Traballo na clase, na casa e atitude 20% 

En cada avaliación faránse dous exames, de gramática , de comprensión lectora e listening, podendo 

distribuirse según decida a profesor. Se se dispón de tempo suficiente, tamén se farán probas orales. 

Se non é así, valorarase a participación oral na clase por medio de diferentes probas. 

A nota final será a da terceira avaliación, tendo sempre en conta o progreso do alumno nas 

anteriores. Se se suspende a última cunha nota de menos de catro, ainda que as anteriores se 

aprobaran, suspenderase a asignatura. Se a nota é dun catro e pico, o profesor decidirá se o alumno 

merece aprobar polo progreso positivo durante o curso e si aprobou as anteriores avaliacións.  Ainda 

que os exames neste segundo ciclo teñen maís importancia que no primeiro, a actitude e interés do 

alumno na clase pode variar a nota se o profesor considera que o alumno non merece aprobar ou 

sacar unha boa nota debido as constantes faltas de respeto, de asistencia ou de interrumpir a clase . 

E dicir, o exame ten unha significación alta, pero a actitude e interés poderán variar a nota final se se 

dan esas circunstancias. 

En cada avaliación entrarán tres unidades, pero según a marcha da clase poderase quitar ou poñer 

contidos se é necesario por falta de tempo ou outras circunstancias. O mellor é termiñar o libro, pero 

non sempre se pode facer debido as características do alumnado. 
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Se o profesor o considera oportuno, pode facer un exame final no caso de alumnos que teñan un 

catro na última avaliación, pero non será obrigatorio que o faga. O exame  será de contidos xerais 

das tres avaliacións. 

A proba extraordinaria de setembro estará consensuada polo Departamento e deberá constar de 

contidos explicados por tódolos profesores. Será un exame de gramática, comprensión lectora, 

vocabulario, etc de dificultade menor cas feitas no curso. A nota poderá será calquera nota, dende un 

cero ata un dez. 

 

25.9 Metodoloxía didáctica 

 

O profesor debe ser consciente da situación inicial de cada alumno para levar a cabo ametodoloxía 

apropiada a cada caso co obxecto de facilitar os obxectivos didácticos concretos. A mellor 

metodoloxía é a que se adapta a cada caso, a que motiva aos alumnos menos dotados, máis lentos 

e que non aburre aos que teñen máis facilidade para as linguas ou máis medios para estudalas. 

 

Os obxectivos convén discutilos cos alumnos. Imos intentar dar un enfoque metodolóxicoos 

suficientemente amplo e adaptado ás circunstancias específicas de cada clase; debemos considerar 

as características de cada alumno tanto como nos sexa posible; se a tarefa é demasiado difícil o 

alumno perde o interese e se é demasiado fácil abúrrese; aquí é onde intervén o bo profesor para 

saber que facer e como. 

 

O TRABALLO DA CLASE ten que estar baseado en situacións de interese para o alumno, e en 

principio ha de ser máis complicado para os máis avanzados e máis fácil para os máis lentos, quen 

pódense sentir así mesmo satisfeitos ao decatarse de que tamén poden realizar tarefas con éxito. 

O tratamento que se dea á LINGUA ORAL E ESCRITA ten a súa importancia, sendo necesario que 

estas se desenvolvan dunha maneira integrada; as destrezas receptivas son esenciais xa que é 

necesario "RECIBIR" moito tratándose do estudo dunha lingua antes de que un poida "PRODUCIR" 

lingüisticamente falando. Debemos capacitar aos alumnos para que poidan comunicarse a nivel 

básico, e hai que pensar que as chamadas catro destrezas deben ter un progreso apropiado, de 

forma que o resultado , ao final, sexa global; temos que procurar a integración e equilibrio das 

destrezas orais e escritas imitando a forma que teñen estes procesos de comunicación na vida real, 

non esquecendo que o erro, os fallos que todos cometemos conducen á reflexión e son, ao fin e á 

corda, elementos orientadores e necesarios no proceso de aprendizaxe 

 

A metodoloxía debe estar baseada sempre nos adelantos que se están a facer na aprendizaxe das 

linguas, nunca mirando cara atrás, sempre intentando avanzar para mellorar, facendo uso da 

COMPETENCIA DIXITAL cas novas tecnoloxías, como vídeos, ordenador , canón etc. . 

 Nesta nova etapa intentaremos traballar en equipo o máximo possible , profesores e alumnado 

intercambiando experiencias e coñecementos e adaptándoos as circunstancias de cada quen. Cada 

professor é diferente e polo tanto actúa de forma diferente ós seus compañeiros. Non debemos 

rexeitar ningún comportamento senon actuar de forma coordinada de xeito que todos nos 

beneficiemos dos coñecementos dos demáis. 

25.10. Materiais e recursos didácticos 

 

Os materiais serán o libro de texto, o de traballo, o computador e internet. O libro dixital pode 

ser de axuda pero de forma vixiada por parte do profesor. Os alumnos despístanse moito e temos 

que volver ós métodos de sempre. Internet sempre facilita un número de actividades moi interesantes 

tanto para o profesor como para o alumnado. O importante é que o alumno se concentre no que fai 

na rede e aproveite o máximo as novas tecnoloxías. Ademáis utilizaranse outros libros e revistas 

en inglés, películas subtituladas etc. Na nosa asignatura dispomos de multitud de materiais 

motivadores ainda que o tempo as veces non nos facilita o uso de todos eles. Os profesores elexirán 

aqueles materiales máis axeitados ós niveis dos seus alumnos. As veces non se poden utilizar os 



 

223 

mesmos métodos en clases diferentes. En resumo diremos que os recursos estarán baseados en 

conseguir unha ensinanza de calidad eco fin de motivar o aprendizaje práctico da lingua 

extranxeira. 

 

Libro de lectura obligatoria: Mystery in San Francisco. Ed. Burlington 

25.11. Medidas de atención á diversidade 

O profesor preparará cando o crea necesario material especial para aqueles alumnos que van máis 

lentos cos seus compañeiros. Procurará que non se queden afastados da clase e intentará que 

poidan coller o ritmo tan pronto como sexa posible. Estas medidas deben reforzarse ó principio de 

curso que é cando hai máis diferencias entre o alumnado. Hoxe en día os libros de texto contan con 

estas medidas reflectadas en multitud de tarefas preparadas para que ningún alumno se sinta 

perdido. O importante é saber controlar o tempo xa que non é materialmente posible que in profesor 

adique o mesmo tempo a distintos niveis dentro da clase ainda que o facemos o mellor posible. 

 

 

25.12 SEGUIMENTO DA MATERIA PENDENTE 

 

Os alumnos con a  material pendente terán a oportunidade de realizar dous probas de coñecementos 

xerais durante o curso escolar, en Xaneiro ou Febreiro e outra no mes de Maio. Se aproban un dos 

dous exams, recuperarán a materia . Durante o curso o profesor poderá facilitar a eses alumnus 

exercicios ou traballos para comprobar o seguimento da material, pero a cualificación sera a acadada 

nos exams feitos nesas dúas datas. No caso de que a nota sexa dun catro e o alumno aprobe a 

materia do curso que está facendo nese momento, quedaralle aprobada a pendente do ano anterior. 

Queda claro que cada material é individual e contan como dúas. E dicer, se o alumno suspende 

aproba a anterior e suspende a outra do curso posterior, somentes aproba a do curso inferior. 

 

 

25.13. PROCEDEMENTO PARA A AVALIACIÓN INICIAL 

 

O principio do curso tódolos profesores realizarán una proba igual ou similar onde se valoren os 

coñecementos previos que teñen os alumnos desa material. Fixaranse os contidos mínimos que 

teñen que acadar para unha valoración positive. No caso contrariio o profesor tomará as medidas 

necesarias para facer as modificacións pertinentes na sua programación e adaptala o seu grupo. 

 

25.14. PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA  

 

O departamento elaborará os exames de Setembro en conxunto, procurando que as preguntas 

reflictan os coñecementos exididos ao longo do curso. Non poderá haber ningún exame que se 

aparte do exisido na programación de cada nivel. Para aprobar o alumnado terá que responder as 

preguntas dos contidos mínimos na sua totalidade. Poderá acadar unha nota superior se responde 

as outras preguntas correctamente. Será decision do profesor do alumno a nota final, podendo ter en 

conta o traballo realizado anteriormente no ano académico, ainda que o exame sera a proba que 

contará definitivamente para pasar de curso. 

 

25.15. PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN CONTINUA 

 

A avaliación continua sera como ata agora, un medio de valorar o rendimento do alumno non 

exclusivamente polos exames senon pola attitude, traballo diario e esforzo realizado cada día. 

Valorarrase a realización de tarefas exisidas polo profesor  e os feitos voluntariamente polo alumno-a 

. Haberá tamén a auto evaluación do propio alumno que servirá para que el mismo sexa consciente 

da sua andadura e progreso na material. As notas obtidas de preguntas na clase tamén contarán a 

hora da avaliación final. O conxunto de todas estas notas sera valorado polo profesor a hora de unha 

correcta valoración final 
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25.16. INDICADORES DE LOGRO DA PRÁCTICA DOCENTE 

 

E tremendamente difícil avaliar os logros da práctica docente de cada profesor pero especificaremos 

alguns deles que nos parecen significativos. 

- O profesor deberá esforzarse por acadar uns resultados positivos na avaliación dos alumnos 

intentando no superar  o 60% de suspensos. Si esto sucedera deberá plantexarse as causas que 

levaron a avaliación negativa dos seus alumnos. Deberá plantexarse unha remodelación da sua 

práctica docente que incluiría un cambio na metodoloxía e nos contidos e estándares que estiveron 

presentes hasta ese momento na sua clase.  

Se o número de suspensos mellora considerablemente en un grupo concreto tamén sería 

aconsellable compartir os cambios que fixo cos outros profesores e axudarlles tamén a eles si está 

nunha situación semellante. 

Unha forma de saber si os alumnos están contentos ca práctica docente que reciben, sería 

preguntarlles por escrito e de forma anónima cada certo tempo en qué non están dacordo e qué 

valoran positivamente da ensinanza que reciben nese momento. 

O xefe de departamento controlará en certa medida si se cumplen os contidos mínimos e si se sigue 

a programación por medio de cuestionarios ou consultas aos seus compañeiros de 

departamento. 

O número de suspensos o aprobados non debe ser o único avaliable, senon o traballo realizado e o 

esforzo amosado por cada docente na práctica diaria.  Se nalgún momento xurdiran problemas 

entre o profesor e os alumnos o xefe dedepartamento intentará axudalo no que fora posible . O 

traballo en equipo é primordial para que se logren os obxectivos perseguidos por todos . 

 

25.17. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

 A práctica oral será un dos elementos para tratar os distintos elementos transversais. 

Trataranse os temas que hoxe en dia teñen máximo interés tales como o acoso na escola e nas 

relacións entre adolescentes, a violencia de xénero, a igualdade de homes e mulleres na casa e no 

traballo, o uso de internett de forma consciente e con fines educativos, o entorno e medio ambiente e 

as medidas que podemos tomar para melloralo, a tolerancia cas distintas relixións e normas culturais 

de cada país etc. 

Ainda que non sexa posible falar de todos eles, o profesor tentará de incluilos na sua práctica 

docente diaria. A lectura será unha actividade a desenrolar en cada avaliación e será sobre temas 

motivadores e de interés para os adolescentes. 

 

25.18. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

- Asistencia a obras de teatro en inglés e inglés e castelán fora do instittuto. 

- Asistencia a charlas sobre cultura anglosaxona ou americana impartidas por persoas 

expertas na materia de aprendizaxe de linguas. 

- Concurso The Big Challenge .  Os alumnos realizan unas probas tipo test  con distintos 

tipos de preguntas de gramática e cultura. A proba  realizase no instituto , sendo a mesma 

para tódolos países europeos que participan. 

- Cando fora posible, o profesor pode preparar obras de teatro sinxelas en inglés para 

escenificalas en fin de curso ou antes das vacacións do Nadal ou Semana Santa. 
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POSIBLE FOLLA DE AVALIACIÓN  

 

 

25.19. Contidos mínimos esixibles 

 

 - Todo o estudiado nos cursos primeiro e segundo e máis especialmente todo o que se refire a 

construcción de frases nas formas afirmativas, negativas e interrogativas nos tempos presente, 

pasado e futuro. 

- Habilidades comunicativas. reading, writing, speaking , listening. 

- Comparativos e superlativos. 

- Expresións temporais. 

- Present perfect 
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- Modais. 

- A oración pasiva: presente e pasado 

25.20. Metodoloxía didáctica. Consideracións xerais 

 

Nestes últimos anos a nosa metodología foi cambiando co tempo e pensamos que seguiremos 

avanzando , nunca descartando. Todo o que fixemos ata agora síguenos parecendo adecuado. 

 A metodoloxía será  máis ou menos a mesma a partir do primeiro curso, aínda que neste segundo 

ciclo cambien algunhas cousas. Poderiamos sinalar algúns puntos tales como: 

- A aprendizaxe e a adquisición son elementos importantes no coñecemento dunha lingua. É moi útil 

dedicar certo tempo a traballar de maneira consciente aspectos particulares da lingua e é tamén 

importante fomentar a adquisición do idioma de maneira natural a travéd de actividades fluídas. 

Algunhas actividades implican o uso preciso da lingua, baseándose na corrección; noutras , polo 

contrario, os alumnos desenvolven a súa fluidez a través dun uso máis libre e creativo do idioma. Ao 

mesmo tempo algunhas tarefas de comprensión oral e escrita céntranse en aspectos específicos da 

linguaxe, mentres que outras están relacionadas co desenvolvemento da fluidez e a destreza en si 

mesma. 

A interacción profesor/alumno tende a favorecer actividades que van dos alumnos aos profesores 

e dos alumos aos propios alumnos. Moitas das actividades propostas no libro de texto están 

deseñadas para traballar en PARELLAS OU EN GRUPOS . A maioría destas actividades encaixan 

nas fases seguintes: 

- Preparation: presentar a actividade e asegurarse de que todo o mundo entende o que debe 

facer. É de gran utilidade dar un modelo ou mostrar o exercicio primeiro. 

- Pair/Groupwork. Durante a actividade o profesor deberá moverse pola clase, escoitando e 

prestando axuda cando sexa necesario. 

- ROUND-UP. Pedir aos alumnos que informen ao resto da clase do que realizaron. 

Se a clase non é moi numerosa, ou os alumnos non están acostumados a traballar en parellas, é 

recomendable introducir esta técnica de maneira gradual, utilizándol, polo menos ao principio, para 

tarefas claramente definidas. 

Recoméndase utilizar aproximadamente tres horas lectivas por cada unidade, considerando tanto o 

Classroom Book como o Self-study Workbook  

Como en niveis posteriores, as estratexias de aprendizaxe ofrecidas neste curso permiten o 

desenvolvemento efectivo dos catro destrezas. O método baséase nun USO ACTIVO da gramática 

e o vocabulario, desenvolvendo a FLUIDEZ ORAL (speaking) a través de moitos exercicios do 

Classroom Book e especialmente por medio de actividades máis abertas en cada unha das 

unidades. 

Preténdese con iso que o alumno poida: 

- conseguir o dominio necesario do inglés para desenvolverse en diferentes situacións de 

comunicación, a veces imprevistas. 

- PARTICIPAR de maneira crítica, analizar e dar opinións persoais en debates. 

- COMPRENDER e utilizar distintos rexistros de lingua e servirse de recursos expresivos variados 

atendendo ao valor e a importancia dos factores afectivos na comunicación. 

 

- Uso da LINGUA ESCRITA 

O curso desenvolve a escritura en lingua inglesa (writing) por medio tanto do Classroom Book como 

do Self-sstudy Workbook. No primeiro a comprensión escrita practícase como continuación do 

traballo oral, como parte integrada da actividade no aula: toma a forma de apuntamentos da clase, 

escritura de FRASES e de PARRAFOS SINXELOS, e pretende consolidar a capacidade dos 

alumnos na expresión das súas opinións e puntos de vista. 

 

25.21. Procedementos de avaliación  

 

 Os procedementos serán os MESMOS que no primeiro ciclo: a avaliación será continua e terase en 
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conta o avance que o alumno fixo ao longo de cada avaliación. Teranse en conta principalmente os 

seguintes puntos: 

- A ACTITUDE diante da asignatura e diante dos compañeiros. 

- O uso non só ORAL senón ESCRITOde a lingua inglesa. 

- Os PROCEDEMENTOS á hora de aprender: uso do libro de traballo e outras tarefas que propoña o 

profesor. 

- Para a nota final teranse en conta todas as notas e controis que se fagan na avaliación. 

- O profesor valorará a pronunciación e a lectura por medio de diferentes actividades. 

- Os exames serán de todo o que se explique en clase: vocabulario, gramática etc. 

- Igual que no primeiro ciclo, cada apartdado contará un tanto por cento da nota final, non podendo 

ter NUNCA UNHA CALIFICACION DE CERO en ningún das destrezas( speaking, listening and 

writing ). 

 

- Premiarase unha ACTITUDE POSITIVA e  BO COMPORTAMENTO 

Porcentaxe numérico da calificación: 

- Comportamento na clase cos compañeiros e co profesor: 15% da nota. 

- Libro de traballo e tarefas na casa e na clase: 15% 

- Controles e exames escritos e orales:70% 

 

25.22. Actividades de recuperación e reforzo para alumnos/as coa materia ou módulo 

pendente 

 

Serán as mesmas que nos cursos anteriores; é dicir aquelas que aparezan no libro de texto e o de 

traballo e todas as que prepare o profesor segundo as necesidaded dos alumnos 

Na clase de pendentes repasarase toda a materia e principalmente atenderase as dúbidas dos 

alumnos, quenes terán a posibilidade de aprobar a materia nos meses de xaneiro e maio. 

25.23. Materiais e recursos didácticos 

 

 Ainda que este ano os alumnos non terán ORDENADOR PORTÁTIL, debemos traballar co 

ordenador o máximo posible, para adaptarnos ó futuro interactivo, que eles xa coñecen. 

Do mesmo xeito  que nos cursos anteriores os alumnos utilizarán o libro de texto, o libro de traballo e 

fotocópia dos exercicios que prepare o profesor.  

O uso do VÍDEO será básico para unha boa preparación da linguaxe oral e "listening". 

O MATERIAL AUTENTICO tamén formará parte do curso académico: revistas, cómics, folletos, 

receitas, etc. 

- O LIBRO DE LECTURA utilizarase sempre que se dispoña de tempo suficiente, aínda que creemos 

que todos os alumnos deberían esforzarse por ler polo menos  un libro dende  primeiro da  E.S.O.  

Título de libro. "Mystery in San Francisco" .Ed. Burlington.. 

 

 Do mesmo xeito que nos outros cursos os alumnos asistirán sempre que se poida a OBRAS 

TEATRAIS EN INGLÉS con actores nativos ou españois anglo parlantes.- 

PROXECTO LECTOR:  Intentarase que os alumnos lean en voz alta na clase e sempre que fora 

posible farase unha lectura pública no Paraninfo do Instituto o día do libro 

Participación no concurso Europeo THE BIG CHALLENGE.. 

 

 

26.24 4º E.S.O 

 

PROFESOR/A (ES/AS) 

 

 

MÓNICA MILLÁN,  MARGARITA ALFONSO, 

 EoNGLISH IN USE 4  Editorial  BURLINGTON       
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LIBRO DE TEXTO 

Data  de Autorización 

 

Octubre 2015                                                              

 

Libro de lectura:” The luckiest Girl in the world”. Andrea Hutchinson. Black Cat. Ed. Vicens Vives 

 

26.25 OBXECTIVOS XERAIS DO CURSO 

 

 ACADAR TÓDALAS COMPETENCIAS, LINGUÍSTICA, SOCIAL , DIXITAL E O MUNDO FÍSICO 

 

Extraer a información global e específica de mensaxes orais emitidos polo profesor/a e os 

compañeiros/as relativos a situacións habituais de comunicación (como instrucións para realizar 

tarefas no aula) e aos temas incluídos neste nivel. 

 

• Comprender a información global e algúns datos relevantes de mensaxes orais emitidos por 

medios de comunicación e facer tarefas significativas graduadas ao seu nivel  

• Identificar significados apoiándose en claves non lingüísticas (xestos, tono de voz, debuxos 

contextualizadores, coñecementos previos sobrE o tema…). 

 

• VErIficAr afirmacións sobre a mensaxe oral e O seu contIdo.  

 

• Inducir significados de palAbras apoiÁndose no contexto Xeral da meNsaxe Escrito. 

 

• Estruturar ou poñer en orde a informacióN emitida na mensaxe oral. 

 

• Identificar a funcionalidade e intencionalidade da mensaxe oral: descriBir e comparar hábitos e 

estilos de vida no preseNte, expResar Gustos e preferencias, narrar Feitos e hábitos pasados, 

expresar feitos pasados relacionados co presente, preguntar e respondeR sobre experiencias, 

describir e identificar persoas, luGares E cousas, expresar opinións, describir cadros e 

expresar prEferencias soBre eles, Facer prediccións, expresaR intencións e plans persoais seguros 

parafutur próximo, certeza



 

229 

 PrObaBilidade e hipóteses, describir procesos e cambios, transmitir as opiNiÓns e Ideas 

doutros, faceR recOMendacións, facer entrevistAs…  

 

• IdentifIcar a funcionalidade e intencionalidade da mensaxe escrito: textO informativo sobre algún 

animal que estea en perigo de extinción, narración dalgún feito inusual, reseña dun libro que lean, 

crítica cinematográfica, artigo xornalístico, descrición do funcionamento dunha máquina, texto 

argumentativo sobre os seus puntos a favor e en contra de que os pais limiten a televisión aos seus 

fillos, correo electrónico a un amigo, descrición dun lugar e anotación no seu diario sobre un día moi 

bo ou moi malo que teñan. 

 

• Organizar a mensaxe escrito de maneira coherente a través das tarefas e a reflexión. 

 

Producir mensaxes orais en relación directa co profesor/a e os compañeiros/as, referentes ao 

funcionamento da clase e ás situacións comunicativas traballadas en cada unidade. 

 

• Utilizar o vocabulario e as estruturas axeitadas á intención comunicativa das mensaxes orais e 

escritos (o Present Simple e o Present Continuous, determinantes e cuantificadores, os 

pronomes interrogativos, os xerundios, o Past Simple e o Past Continuous, used to, o Present 

Perfect Simple (pretérito perfecto composto) e o Present Perfect Continuous, os adxectivos en 

grao comparativo e superlativo, as... as, too, enough / not enough, as oracións especificativas 

con pronomes relativos, o Past Perfect Simple (antepretérito), o futuro con will, be going to e o 

Present Continuous con valor de futuro, o primeiro, segundo e terceiro condicional, as 

oracións temporais de futuro, a voz pasiva en presente, pasado e futuro, o estilo indirecto, os 

modais can / can't, could / couldn't, should / shouldn't, must / mustn't, have to / don't have to e 

mai / might, e as preguntas con pronomes relativos en función de suxeito e obxecto). 

 

• Participar en actividades de parella respectando aos compañeiros/as e colaborando con 

todos os integrantes da clase. 

 

 

2º-  Desenvolver destrezas comunicativas, tanto receptivas como produtivas, co fin de realizar 

intercambios de información dentro e fóra do aula. 

 

Capacidades: 

• Interaccionar cos compañeiros/as e o profesor/a para saudar, presentarse e falar sobre os temas 

incluídos neste nivel. 

 

• Expresar a intencionalidade correspondente ás situacións comunicativas traballadas en cada 

unidade.  

• Utilizar o vocabulario específico e as estruturas axeitadas á intención comunicativa das mensaxes 

orais e escritos. 

 

• Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronunciación (de vocais longas, ditongos e sons 

difíciles, formas contraídas, terminación -ing, os participios de pasado regulares (terminación -ed) e 

irregulares, a acentuación das palabras, o ritmo e a entoación das frases). 

 

• Identificar estratexias lingüísticas e non lingüísticas (expresarse e demostrar comprensión por 

medio de actos non verbais, pedir que repitan, pedir aclaracións, etc.) para evitar que se interrompa a 

comunicación. 

 

• Negociar co profesor/a e os compañeiros/as a organización da clase e as actividades (instrucións, 

obxectivos, criterios de avaliación, regras) respectando todos os puntos de vista. 

 

• Inferir polo contexto, o apoio visual e os coñecementos culturais, o significado das palabras de 
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textos sobre temas e situacións de comunicación familiares. 

 

 

3º- Ler diversos tipos de textos de forma comprensiva e autónoma, co fin de acceder a fontes de 

información variadas e como medio para coñecer culturas e formas de vida distintas ás propias. 

 

Capacidades: 

• Comprender a información global e específica de mensaxes escritos en inglés relativos a 

situacións habituais de comunicación: textos informativos, científicos e narrativos, biografías, correos 

electrónicos, noticias de xornal, diarios, etc., xunto a outros textos breves sobre distintos temas. 

 

• Asociar vocabulario con imaxes e/ou personaxes. 

 

• Desenvolver estratexias axeitadas de lectura extensiva e intensiva: 

- Identificar palabras e informacións relevantes a través da reflexión, para utilizar o dicionario de 

forma correcta e non abusiva. 

- Predicir información e significados a partir do contexto, o apoio visual e os coñecementos culturais 

previos sobre o tema para facilitar a comprensión. Relacionar o tema da lectura con outras 

disciplinas, coas experie 

 

ncias persoais e coa propia cultura. 

 

• Obter información específica da lectura seguindo unha tarefa determinada.  

 

• Mostrar unha actitude positiva e de curiosidade para a lectura. 

 

• Reflexionar de maneira crítica sobre o tema da lectura. 

 

 

4º- Transferir ao coñecemento da lingua estranxeira as estratexias de comunicación adquiridas na 

lingua materna ou na aprendizaxe doutras linguas, co fin de realizar tarefas interactivas en situacións 

reais ou simuladas. 

 

Capacidades: 

• Inferir regras gramaticais e de escritura a partir de exemplos presentados e transferir devanditas 

regras ás produccións propias. 

Identificar estratexias comunicativas lingüísticas e non lingüísticas (uso do apoio visual e dos 

coñecementos culturais para expresar e inferir significados, repetición de patróns sintácticos e 

fonolóxicos, etc.) para evitar que se interrompa a comunicación, reflexionando a través das diversas 

tarefas e contrastando coa súa lingua materna. 

 

• Identificar contrástelos entre a L1 e a L2 (no que fai ás categorías gramaticais, o uso de maiúsculas, 

noméelos contables e non contables, a colocación dos adxectivos e adverbios na frase, a orde 

suxeito-verbo, a nomenclatura e os usos dos tempos verbais) e reflexionar sobre eles para 

convertelos en estratexias de aprendizaxe autónomo. 

 

• Recoñecer a influencia dunhas linguas sobre outras: herdanzas lingüísticas, préstamos, a 

linguaxe científico e tecnolóxico, etc. 

 

 

5º- Reflexionar sobre o funcionamento da lingua como elemento facilitador da aprendizaxe na 

realización de tarefas e como instrumento para o desenvolvemento da autonomía. 

 

Capacidades: 
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• Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronunciación, o ritmo e a entoación. 

• Recoñecer as estruturas dos distintos tipos de texto para poder transferilas ás produccións  

• produccións propias (estruturas gramaticais e funcionais, descricións, correos electrónicos, 

narracións, etc.). 

 

• Identificar as categorías gramaticais e os seus trazos lingüísticos para facilitar a comprensión dos 

textos. 

 

• Aplicar técnicas para inferir significados e tempos verbais axeitados a través do contexto, o apoio 

visual e os coñecementos culturais. 

 

• Recoñecer os esquemas de entoación correspondentes ás distintas funcións comunicativas e 

intentar utilizar os específicos das situacións de comunicación incluídas no apartado de contidos 

correspondentes a este nivel. 

 

 

6º- Utilizar estratexias de aprendizaxe e recursos didácticos (dicionarios, libros de consulta, 

materiais multimedia, etc.) co fin de buscar información e resolver situacións de aprendizaxe 

de forma autónoma. 

 

Capacidades: 

• Organizar o vocabulario de formas que sexan produtivas para a aprendizaxe: construír 

mapas semánticos, agrupar palabras que levan sufixos (-ing, -ao, -ive, -ous, -able / -ible) ou prefixos 

(-um, -im, -in, -re, -over), sinónimos e antónimos, verb collocations, phrasal verbs, verbos seguidos 

de preposición, familias de palabras, idioms... 

 

 :O resultado é desenvolver as seguintes estratexias de aprendizaxe autónomo: 

- Utilizar os coñecementos previos. 

- Utilizar o apoio visual para mellorar a comprensión e a expresión oral e escrita. 

- Utilizar o contexto para inferir significados e intencións comunicativas. 

- Utilizar correctamente o dicionario. 

- Atender de maneira selectiva para obter información específica dun texto oral ou escrito. 

- Crear asociacións funcionais. 

- Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral e viceversa. 

- Inducir regras. 

- Repetir sons, palabras e oracións. 

- Repetir discursos contextualizados preestablecidos. 

- Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita e viceversa. 

- Transferir os contidos estudados ás produccións propias. 

- Utilizar e organizar os recursos e materiais didácticos para mellorar a produción propia 

(caderno, resúmenes, agrupacións léxicas, tests, etc.). 

- Utilizar a autocorrección. 

 

• Utilizar a auto-avaliación para recoñecer a fase de aprendizaxe do momento e planificar as 

necesidades de mellora. 

 

• Interrelacionar os coñecementos propios doutras áreas na aprendizaxe do idioma. 

7º- Reflexionar sobre os propios procesos de aprendizaxe e desenvolver interese por incorporar 

melloras que leven ao éxito na consecución das tarefas expostas. 

 

Capacidades: 

• Planificar o tempo dedicado á asignatura fóra da clase. 

 

• Avaliar se o tempo dedicado foi suficiente e frutífero. 
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• Organizar o caderno da asignatura incluíndo partes ben diferenciadas de: tarefas, 

vocabulario, auto-avaliación, etc. 

 

• Facer os exercicios da sección Check Your Progress que hai ao final do Student's Book, sobre o 

vocabulario, a gramática e as destrezas de escritura de cada unidade, para avaliar o seu progreso ao 

longo do curso. 

 

• Completar a sección Student Learning Record do Workbook para reflexionar sobre os seus logros 

ou fracasos e anotar se van cumprindo os obxectivos de aprendizaxe propostos en cada unidade ou 

necesitan mellorar o seu rendemento. 

 

• Reflexionar sobre a finalidade da aprendizaxe do inglés. 

 

• Marcarse obxectivos persoais para a adquisición da lingua. 

 

• Mostrar unha actitude positiva para a aprendizaxe. 

 

 

8º- Acceder ao coñecemento da cultura que transmite a lingua estranxeira, desenvolvendo respecto 

para ela e os seus falantes, para lograr un mellor entendemento internacional. 

 

Capacidades: 

• Ler textos específicos sobre aspectos culturais dos países de lingua inglesa e 

posteriormente elaborar tarefas de contraste coa súa propia cultura. 

 

• Identificar algúns estilos de vida do mundo anglosaxón e valorar a riqueza cultural que supoñen. 

 

• Mostrar unha actitude de respecto á cultura anglosaxona. 

 

• Reflexionar de maneira crítica sobre témalos das lecturas. 

 

• Identificar as normas de cortesía propias da comunicación en inglés.  

 

• Relacionar os contidos referentes aos aspectos socioculturais do inglés presentados neste nivel  

4º 26.26Avaliación das competencias lingüísticas e de aprendizaxe dos 

alumnos/as de 4º deESO de aprendizaxe colaborativa e o Marco Común 

Europeo 

Aprender unha nova lingua é, seguramente, un dos retos máis difíciles aos que se enfrontan os estudantes ao 

longo da súa vida académica, sobre todo porque supón mergullarse de forma activa nunha cultura e nunha visión 

da vida moi diferentes da súa. A medida que aprenden un idioma, desenvolven unha serie de competencias clave 

da aprendizaxe. Ademais de adquirir a Competencia en comunicación lingüística, estas unidades tamén levan á 

adquisición doutras competencias: 

 

- A Competencia conciencia e expresións culturais e a Competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía, a través dos textos e dos temas elixidos. 

 

- A Competencia dixital, mediante as actividades de Internet e os materiais dixitais. 

 

- As Competencias sociais e cívicas a partir das interaccións e as dinámicas da clase, que desenvolven a 

aprendizaxe colaborativa. 

 

- O Sentido de iniciativa e espírito emprendedor desenvólvese ao longo de todo o proceso da aprendizaxe do 

idioma á través das actividades de expresión e interacción oral e escrita, nas que o alumno ha de tomar decisións 
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sobre que dicir e como facelo, e con que medios. 

 

Durante o proceso de adquisición da lingua inglesa é habitual que os alumnos/as mostren claras preferencias por 

determinadas áreas da aprendizaxe. Por exemplo, quizais lles interese máis aprender o inglés que fala a 

xuventude hoxe en día que as regras gramaticais. Ou tamén, poida que teñan máis facilidade para unhas 

destrezas de aprendizaxe que para outras. 

 

Preparación dos “portfolios” de traballo e avaliación individual dos alumnos/as 

Actualmente téndese a fomentar que os alumnos/as –coa axuda dos seus profesores/as– preparen un cartafol cos 

seus traballos que inclúa referencias aos seus estilos de aprendizaxe, obxectivos de mellora, progresos e un 

rexistro dos contactos mantidos con falantes nativos ou dos intercambios culturais con comunidades de fala 

inglesa. Quizais o exemplo máis ambicioso deste tipo de cartafol sexa o chamado Portfolio Europeo das 

Linguas (European Language Portfolio, ELP), cuxo fin é animar a todos a aprender máis linguas e a 

continuar aprendéndoas ao longo de toda a vida, facilitar a mobilidade en Europa e favorecer o 

entendemento e a tolerancia entre as cidades europeas. Descríbeo o Marco Común Europeo e componse 

de tres elementos básicos:  

 

• Un Pasaporte de linguas no que o alumno/a rexistra as cualificacións que vai obtendo e o seu progreso no 

idioma, mediante unha escala de autoavaliación recoñecida internacionalmente.  

• Unha Biografía lingüística na que reflexiona sobre o que sabe facer, no idioma que está a aprender, e se 

autoavalía de forma realista.  

• Un Dossier que contén exemplos de traballos realizados no centro educativo en varios formatos (gravacións de 

audio / vídeo, tarefas escritas e informes de visita), ademais da documentación que acredite a información 

contida no Pasaporte e a Biografía. 

 

Esta iniciativa nace da convicción de que os estudantes de linguas deben facerse responsábeis da súa 

aprendizaxe e adoptar unha actitude o máis activa posíbel á hora de estabelecer obxectivos e de traballar para 

alcanzalos.  

Perfil individual do estudante que entra en 4º da ESO 

O alumnado que empeza 4º da ESO, polo xeral, considérase como estudante de inglés no ensino secundario. 

Tanto se a súa actitude é positiva coma se é negativa, o último ano da ESO ofrécelle unha excelente 

oportunidade de avaliar o seu propio progreso en inglés e de marcar novos obxectivos que lle axudarán a 

enfrontarse aos retos desta etapa do sistema educativo.  

 

A avaliación formativa e sumativa 

A folla de avaliación continua ou formativa, permite que o profesorado anote as cualificacións obtidas polos 

alumnos/as nas diferentes áreas tratadas en cada unidade e reflicte as actitudes de cada un deles cara ao idioma. 

Recoméndase contrastar o resultado desta folla cos da autoavaliación levada a cabo polos propios alumnos/as na 

folla English and Me (páx. 126 do Workbook) antes de calcular a puntuación final na folla de avaliación 

sumativa (Summative Evaluation, na páx. XV do Teacher’s Manual  que é a que describe o progreso global do 

curso. A razón é evitar as posíbeis discrepancias entre o que os alumnos/as fixeron baixo a presión das probas e 

o que realmente poden facer nas situacións normais e distendidas da clase. 

 

A partir da folla Summative Evaluation, o profesor/a poderá calcular unha nota numérica para cada alumno/a. 

Con todo, o factor máis importante para medir o desenvolvemento dos alumnos/as é o progreso individual que 

consigan desde o inicio do curso até o final de cada trimestre.  

 

Nesta nova etapa, a avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado é continua e a decisión do 

profesor/a de promover ao alumno/a será adoptada atendendo á consecución das competencias clave e aos 

obxectivos da etapa. 
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26.27 Competencias clave 

 

a) As competencias clave e a súa descrición 

 
As orientacións da Unión Europea insisten na necesidade da adquisición das competencias clave por parte da 

cidadanía, como condición indispensábel para lograr que os individuos alcancen un pleno desenvolvemento 

persoal, social e profesional que se axuste ás demandas dun mundo globalizado e faga posíbel o 

desenvolvemento económico, vinculado ao coñecemento. 

 
As competencias clave son esenciais para o benestar das sociedades europeas, o crecemento económico e a 

innovación, e descríbense os coñecementos, as capacidades e as actitudes esenciais vinculadas a cada unha 

delas. 

 

A proposta de aprendizaxe por competencias favorecerá, por tanto, a vinculación entre a formación e o 

desenvolvemento profesional e ademais facilitará a mobilidade de estudantes e profesionais. 

 

As competencias clave no Sistema Educativo Español son as seguintes: 

 

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

3. Competencia dixital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociais e cívicas 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

7. Conciencia e expresións culturais 

 

En cada materia inclúense referencias explícitas acerca da súa contribución a aquelas competencias clave 

ás que se orienta en maior medida. Doutra banda, tanto os obxectivos como a propia selección dos 

contidos buscan asegurar o desenvolvemento de todas elas. Os criterios de avaliación serven de referencia 

para valorar o grao progresivo de adquisición. 

 

4- Competencia en comunicación lingüística 

 

Esta competencia refírese á utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, de 

representación, interpretación e comprensión da realidade, de construción e comunicación do coñecemento e de 

organización e autorregulación do pensamento, as emocións e a conduta. 

 

Con distinto nivel de dominio e formalización -especialmente en lingua escrita-, esta competencia significa, no 

caso das linguas estranxeiras, poder comunicarse nalgunhas delas e, con iso, enriquecer as relacións sociais e 

desenvolverse en contextos distintos ao propio. Así mesmo, favorécese o acceso a máis e diversas fontes de 

información, comunicación e aprendizaxe. 

 

En resumo, para o adecuado desenvolvemento desta competencia resulta necesario abordar a análise e a 

consideración dos distintos aspectos que interveñen nela, debido á súa complexidade. Para iso, débese atender 

aos cinco compoñentes que a constitúen e ás dimensións nas que se concretan: 

 

– O compoñente lingüístico comprende diversas dimensións: a léxica, a gramatical, a semántica, 

a fonolóxica, a ortográfica e a ortoépica (a articulación correcta do son a partir da 

representación gráfica da lingua). 
– O compoñente pragmático-discursivo contempla tres dimensións: a sociolingüística (vinculada coa 

adecuada produción e recepción de mensaxes en diferentes contextos sociais); a pragmática (que 

inclúe as microfuncións comunicativas e os esquemas de interacción); e a discursiva (que inclúe 

as macrofuncións textuais e as cuestións relacionadas cos xéneros discursivos). 

– O compoñente sociocultural inclúe dúas dimensións: a que se refire ao coñecemento do mundo e a 

dimensión intercultural. 

– O compoñente estratéxico permítelle ao individuo superar as dificultades e resolver os problemas que 

xorden no acto comunicativo. Inclúe tanto destrezas e estratexias comunicativas para a lectura, a 

escritura, a fala, a audición e a conversación, coma destrezas vinculadas co tratamento da información, 

a lectura multimodal e a produción de textos electrónicos en diferentes formatos; tamén forman parte 

deste compoñente as estratexias xerais de carácter cognitivo, metacognitivo e socioafectivas que o 

individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentais na aprendizaxe das linguas 

estranxeiras. 
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– O compoñente persoal intervén na interacción comunicativa en tres dimensións: a actitude, a 

motivación e os trazos de personalidade. 

 

5- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
 

A competencia matemática implica a aplicación do razoamento matemático e as súas ferramentas para describir, 

interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. 

Esta competencia require coñecementos sobre os números, as medidas e as estruturas, as operacións e as 

representacións matemáticas, e a comprensión dos termos e conceptos matemáticos. 

O uso de ferramentas matemáticas implica unha serie de destrezas que requiren a aplicación dos principios e 

procesos matemáticos en distintos contextos.  

Trátase da importancia das matemáticas no mundo e de utilizar os conceptos, procedementos e ferramentas para 

aplicalos na resolución dos problemas que poidan xurdir nunha situación determinada ao longo da vida.  

A competencia matemática inclúe unha serie de actitudes e valores que se basean no rigor, o respecto aos datos 

e a veracidade. 

Xa que logo, para o adecuado desenvolvemento da competencia matemática resulta necesario abordar catro 

áreas relativas aos números, a álxebra, a xeometría e a estatística, interrelacionadas de formas diversas, a través 

da cantidade, o espazo e a forma, o cambio e as relacións, e a incerteza e os datos. 

 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un achegamento ao mundo físico 

e á interacción responsábel con el para a conservación e mellora do medio natural, a protección e mantemento 

da calidade de vida e o progreso dos pobos. Estas competencias contribúen ao desenvolvemento do pensamento 

científico e capacitan a cidadáns responsábeis e respectuosos que desenvolven xuízos críticos sobre os feitos 

científicos e tecnolóxicos que se suceden ao longo dos tempos, pasados e actuais. Estas competencias han de 

capacitar para identificar, expor e resolver situacións da vida cotiá, igual que se actúa fronte aos retos e 

problemas propios das actividades científicas e tecnolóxicas. 

Para o adecuado desenvolvemento das competencias en ciencia e tecnoloxía resultan necesarios coñecementos 

científicos relativos á física, a química, a bioloxía, a xeoloxía, as matemáticas e a tecnoloxía. Así mesmo, hanse 

de fomentar as destrezas para utilizar e manipular ferramentas e máquinas tecnolóxicas, e utilizar datos e 

procesos científicos para alcanzar un obxectivo. 

Hanse de incluír actitudes e valores relacionados coa asunción de criterios éticos asociados á ciencia e á 

tecnoloxía, o interese pola ciencia, o apoio á investigación científica, a valoración do coñecemento 

científico, e o sentido da responsabilidade en relación á conservación dos recursos naturais, ás cuestións 

ambientais e á adopción dunha actitude adecuada para lograr unha vida física e mental saudábel nun 

contorno natural e social. 

 

Os ámbitos que se deben abordar para a adquisición das competencias en ciencias e tecnoloxía son os sistemas 

físicos, os sistemas biolóxicos, os sistemas da Terra e do Espazo, e os sistemas tecnolóxicos. 

Por último, a adquisición das competencias en ciencia e tecnoloxía require a formación e práctica na 

investigación científica e na comunicación da ciencia. 

 

6- Competencia dixital 

 

Esta competencia consiste en dispor de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información, e para 

transformala en coñecemento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde o acceso á información até a súa 

transmisión en distintos soportes unha vez tratada, incluíndo a utilización das tecnoloxías da información e da 

comunicación como elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse.  

 

Implica ser unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica e reflexiva ao seleccionar, tratar e utilizar 

a información e as súas fontes, así como as distintas ferramentas tecnolóxicas; tamén, ter unha actitude 

critica e reflexiva na valoración da información dispoñíbel, contrastándoa cando é necesario, e respectar 

as normas de conduta socialmente acordadas para regular o uso da información e as súas fontes nos 

distintos soportes. 

 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia dixital resulta necesario abordar a información, a análise e a 

interpretación da mesma, a comunicación, a creación de contidos, a seguridade e a resolución de problemas, 

tanto teóricos coma técnicos. 

 

7- Aprender a aprender 

 

Aprender a aprender supón dispor de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e ser capaz de continuar 

aprendendo de maneira cada vez máis eficaz e autónoma, de acordo aos propios obxectivos e necesidades. 
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Aprender a aprender implica a conciencia, xestión e control das propias capacidades e coñecementos desde un 

sentimento de competencia ou eficacia persoal, e inclúe tanto o pensamento estratéxico como a capacidade de 

cooperar, de se autoavaliar, e o manexo eficiente dun conxunto de recursos e técnicas de traballo intelectual. 

Todo iso desenvólvese, a través de experiencias de aprendizaxe conscientes e gratificantes, tanto individuais 

coma colectivas. 

 

8- Competencias sociais e cívicas 

 

Estas competencias implican a habilidade e a capacidade para utilizar os coñecementos e actitudes sobre a 

sociedade, interpretar fenómenos e problemas sociais en contextos cada vez máis diversificados, elaborar 

respostas, tomar decisións e resolver conflitos, así como para interactuar con outras persoas e grupos, 

conforme a normas baseadas no respecto mutuo e en conviccións democráticas. 

 

En concreto, a competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo. Os elementos fundamentais 

desta competencia inclúen o desenvolvemento de certas destrezas como a capacidade de se comunicar dunha 

maneira construtiva en distintos contornos sociais e culturais, mostrar tolerancia, expresar e comprender puntos 

de vista diferentes, negociar sabendo inspirar confianza e sentir empatía. 

 

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

mesmo e a integridade e honestidade. 

 

A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade, 

cidadanía e dereitos humanos e civís, así como da súa formulación na Constitución española, a Carta dos 

Dereitos Fundamentais da Unión Europea e en declaracións internacionais, e da súa aplicación por parte de 

diversas institucións a escala local, rexional, nacional, europea e internacional. 

 

As actitudes e valores inherentes a esta competencia son aqueles que se dirixen ao pleno respecto dos dereitos 

humanos e á vontade de participar na toma de decisións democráticas a todos os niveis, e implica manifestar o 

sentido da responsabilidade e mostrar comprensión e respecto dos valores compartidos, que son necesarios para 

garantir a cohesión da comunidade, baseándose no respecto dos principios democráticos. 

 

Por tanto, para o adecuado desenvolvemento destas competencias é necesario comprender o mundo no que se 

vive, en todos os aspectos sociais, culturais e humanos do mesmo. Pero tamén incorporan formas de 

comportamento individual que capacitan ás persoas para convivir en sociedade. 

 

9- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 

A competencia “sentido de iniciativa e espírito emprendedor” implica a capacidade de transformar as ideas en 

actos. Iso significa adquirir conciencia da situación a intervir ou resolver, e saber elixir, planificar e xestionar os 

coñecementos, destrezas ou habilidades e actitudes necesarios con criterio propio, co fin de alcanzar o obxectivo 

previsto. 

 

A adquisición desta competencia é determinante na formación de futuros cidadáns emprendedores, 

contribuíndo así á cultura do emprendemento. 

 

Entre os coñecementos que require a competencia “sentido de iniciativa e espírito emprendedor” inclúese a 

capacidade de recoñecer as oportunidades existentes para as actividades persoais, profesionais e 

comerciais. 

 

Para o adecuado desenvolvemento desta competencia, resulta necesario abordar a capacidade creadora e de 

innovación, a capacidade proactiva para xestionar proxectos, a capacidade de asunción e xestión de riscos e 

manexo da incerteza, as calidades de liderado e traballo individual e en equipo, e por último, o sentido crítico e 

da responsabilidade. 

 

10- Conciencia e expresións culturais  

 

Esta competencia implica coñecer, comprender, apreciar e valorar con espírito crítico, cunha actitude aberta e 

respectuosa, as diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de enriquecemento e goce 

persoal e consideralas como parte da riqueza e patrimonio dos pobos. 

 

Incorpora tamén un compoñente expresivo referido á propia capacidade estética e creadora e ao dominio 
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daquelas capacidades relacionadas cos diferentes códigos artísticos e culturais, para poder utilizalas como medio 

de comunicación e expresión persoal. Implica igualmente manifestar interese pola participación na vida cultural 

e por contribuír á conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da propia comunidade coma doutras 

comunidades. 

 

Por tanto, require de coñecementos que permitan acceder ás distintas manifestacións sobre a herdanza cultural a 

escala local, nacional e europea e o seu lugar no mundo. Comprende a concreción da cultura en diferentes 

autores e obras, xéneros e estilos, tanto das belas artes coma doutras manifestacións artístico-culturais da vida 

cotiá. 

 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia para a conciencia e expresión cultural resulta necesario 

abordar o coñecemento, estudo e comprensión de distintos estilos e xéneros artísticos e das principais obras e 

producións culturais e artísticas; a aprendizaxe das técnicas e recursos; o desenvolvemento da capacidade e 

intención de expresarse e comunicar ideas, experiencias e emocións propias; a potenciación da iniciativa, a 

creatividade e a imaxinación propias de cada individuo de face á expresión das propias ideas e sentimentos; o 

interese, aprecio, respecto, goce e valoración crítica das obras artísticas e culturais; a promoción da 

participación na vida e a actividade cultural da sociedade na que se vive; e por último, o desenvolvemento 

da capacidade de esforzo, constancia e disciplina para a creación de calquera produción artística de 

calidade. 

 

 

b) Rúbrica de avaliación por competencias clave 

 

A continuación, inclúese un modelo a modo de rúbrica, para poder avaliar as competencias que se van 

adquirindo en cada unidade e, na última, de avaliación global, as competencias que se adquiriron ao 

longo do curso. 

 

Cada competencia desagregouse en distintos indicadores, que permitirán unha avaliación moito máis detallada 

da mesma. 

 

Os instrumentos para avaliar que se especificaron son os máis xerais, pero cada profesor/a pode ter as súas 

propias necesidades e adaptará o modelo segundo conveña. 

 

No apartado para indicar a cualificación, enténdese que as abreviaturas corresponden a: IN (Insuficiente); SU 

(Suficiente); BE (Ben); NT (Notábel); SB (Sobresaliente). 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en 

situacións comunicativas diversas e adapta a 

comunicación ao contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de 

descubrimento doutros contornos, idiomas e 

culturas, de fantasía e de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas 

á propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos correctos. 

           

Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 
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adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve 

problemas provenientes da vida cotiá e toma 

decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 

preserva as condicións de vida propia e dos demais; 

ademais, desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos 

da vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os 

diferentes campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da 

realidade e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores 

e criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza 

e fai inferencias e deducións de distinto nivel de 
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complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera 

producións responsábeis e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software 

e hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía 

e selecciona novas fontes de información e 

innovacións tecnolóxicas, a medida que van 

aparecendo, en función da súa utilidade para 

acometer tarefas ou obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe 

e continuar aprendendo de xeito cada vez máis 

eficaz e autónomo, de acordo aos propios obxectivos 

e necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza 

nun mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 

expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 

incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 

coñecemento propio relacionado cos coñecementos 

previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis a curto, medio e longo prazo.            

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 

os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias            
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capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e 

contribúe á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na 

reflexión crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 

decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 

motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, 

comprende os cambios como oportunidades, 

adáptase crítica e construtivamente a eles, afronta os 

problemas e atopa solucións en cada un dos 

proxectos vitais que emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo 
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e a cooperación, a organización de tempos e tarefas, 

a capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 

académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos 

e convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 

creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 

           

UNIDADE 2: Kings and Queens 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 

comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 
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Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 

doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 

de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 

propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos correctos. 

           

Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 

preserva as condicións de vida propia e dos demais; 

ademais, desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 

campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 

e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 
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Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 

fai inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera producións 

responsábeis e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 

hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 

selecciona novas fontes de información e innovacións 
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tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 

función da súa utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 

continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 

necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 

mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 

expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 

incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 

coñecemento propio relacionado cos coñecementos 

previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis a curto, medio e longo prazo.            

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 

os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 

á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na reflexión 

crítica e no diálogo. 
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Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 

decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 

motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 

os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 

solucións en cada un dos proxectos vitais que 

emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 

a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 

capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 

académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas. 
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Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 

creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 
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UNIDADE 3: It’s a Mystery! 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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1. Comunicación lingüística            

Estabelece vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 

comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 

doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 

de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 

propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos correctos. 
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Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 

preserva as condicións de vida propia e dos demais; 

ademais, desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 

campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 

e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización. 
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Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 

fai inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera producións 

responsábeis e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 

hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 

selecciona novas fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 

función da súa utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 

continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 

necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 

mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 

expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 

incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 

coñecemento propio relacionado cos coñecementos 

previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis a curto, medio e longo prazo.            

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta            
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os erros e aprende dos, e cos, demais. 

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 

á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na reflexión 

crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 

decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 

motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 

os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 

solucións en cada un dos proxectos vitais que 

emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo. 
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Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 

a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 

capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 

académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 

creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 
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UNIDADE 4: Living Together 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 

comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 

doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 

de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 

propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos correctos. 
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Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 

preserva as condicións de vida propia e dos demais; 

ademais, desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 

campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 

e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización. 
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Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 

fai inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera producións 

responsábeis e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 

hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 

selecciona novas fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 

función da súa utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 

continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 

necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 

mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 

expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 

incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 

coñecemento propio relacionado cos coñecementos 

previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis a curto, medio e longo prazo.            

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta            
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os erros e aprende dos, e cos, demais. 

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 

á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na reflexión 

crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 

decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 

motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 

os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 

solucións en cada un dos proxectos vitais que 

emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo. 
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Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 

a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 

capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 

académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 

creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 
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UNIDADE 5: Made for You 

 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 

comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 

doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 

de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 

propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 
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razoamentos correctos. 

Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 

preserva as condicións de vida propia e dos demais; 

ademais, desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 

campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 

e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 
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súas posibilidades e a súa localización. 

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 

fai inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera producións 

responsábeis e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 

hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 

selecciona novas fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 

función da súa utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 

continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 

necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 

mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 

expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 

incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 

coñecemento propio relacionado cos coñecementos 

previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis a curto, medio e longo prazo.            
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Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 

os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 

á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na reflexión 

crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 

decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 

motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 

os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 

solucións en cada un dos proxectos vitais que 

emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse,            
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cooperar e traballar en equipo. 

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 

a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 

capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 

académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 

creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 
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UNIDADE 6: Saving Our Planet 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 

comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 

doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 

de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 

propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos correctos. 
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Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 

preserva as condicións de vida propia e dos demais; 

ademais, desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 

campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 

e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización. 
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Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 

fai inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera producións 

responsábeis e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 

hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 

selecciona novas fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 

función da súa utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 

continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 

necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 

mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 

expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 

incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 

coñecemento propio relacionado cos coñecementos 

previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis a curto, medio e longo prazo.            

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta            
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os erros e aprende dos, e cos, demais. 

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 

á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na reflexión 

crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 

decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 

motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 

os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 

solucións en cada un dos proxectos vitais que 

emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo. 
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Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 

a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 

capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 

académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 

creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 
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UNIDADE 7: Be Healthy! 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 

comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 

doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 

de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 

propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos correctos. 
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Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 

preserva as condicións de vida propia e dos demais; 

ademais, desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 

campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 

e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización. 
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Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 

fai inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera producións 

responsábeis e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 

hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 

selecciona novas fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 

función da súa utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 

continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 

necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 

mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 

expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 

incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 

coñecemento propio relacionado cos coñecementos 

previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis a curto, medio e longo prazo.            

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta            
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os erros e aprende dos, e cos, demais. 

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 

á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na reflexión 

crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 

decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 

motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 

os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 

solucións en cada un dos proxectos vitais que 

emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo. 
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Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 

a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 

capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 

académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 

creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 
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UNIDADE 8: Making Sense 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 

comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 

doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 

de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 

propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos correctos. 
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Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 

preserva as condicións de vida propia e dos demais; 

ademais, desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 

campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 

e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización. 
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Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 

fai inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera producións 

responsábeis e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 

hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 

selecciona novas fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 

función da súa utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 

continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 

necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 

mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 

expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 

incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 

coñecemento propio relacionado cos coñecementos 

previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis a curto, medio e longo prazo.            

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta            
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os erros e aprende dos, e cos, demais. 

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 

á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na reflexión 

crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 

decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 

motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 

os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 

solucións en cada un dos proxectos vitais que 

emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo. 
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Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 

a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 

capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 

académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 

creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 
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UNIDADE 9: Bridge to the Future 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 

comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 

doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 

de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 

propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos correctos. 
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Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 

preserva as condicións de vida propia e dos demais; 

ademais, desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 

campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 

e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización. 
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Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 

fai inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera producións 

responsábeis e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 

hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 

selecciona novas fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 

función da súa utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 

continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 

necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 

mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 

expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 

incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 

coñecemento propio relacionado cos coñecementos 

previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis a curto, medio e longo prazo.            

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta            
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os erros e aprende dos, e cos, demais. 

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 

á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na reflexión 

crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 

decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 

motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 

os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 

solucións en cada un dos proxectos vitais que 

emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo. 
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Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 

a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 

capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 

académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 

creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 
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AVALIACIÓN GLOBAL 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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1. Comunicación lingüística            

Estabelece vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 

comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 

contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 

doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 

de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 

propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos correctos. 
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Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve problemas 

provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 

preserva as condicións de vida propia e dos demais; 

ademais, desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 

vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 

campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 

e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización. 
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Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 

fai inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera producións 

responsábeis e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 

hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 

selecciona novas fontes de información e innovacións 

tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 

función da súa utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 

continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 

autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 

necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 

mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 

expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 

incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 

coñecemento propio relacionado cos coñecementos 

previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis a curto, medio e longo prazo.            

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta            
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os erros e aprende dos, e cos, demais. 

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 

á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na reflexión 

crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 

decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 

motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 

os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 

construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 

solucións en cada un dos proxectos vitais que 

emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo. 
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Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 

a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 

capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 

académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 

creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 

           

            

            

26.28 Obxectivos da ESO 

 

 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lles permitan: 

 

a) Asumir responsabelmente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos 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 calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 

Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación 

de violencia contra a muller. 

 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos 
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demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos 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 da comunicación. 

 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura 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 castelá e, se a houber, na 

lingua cooficial da Comunidade Autónoma, 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 da historia propias e 

das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes 

que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas 

do mundo. 

 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 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 ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das 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 ao exercicio deste dereito. 

 

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

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

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

coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

26.29 Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliábeis en relación cos obxectivos e  

as competencias clave, e indicación do Grao Mínimo de consecución para superar a materia 

 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Mínimo 

Competencias 

clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais   

a 

c 

d 

i 

 

B1.1. Estratexias de 

comprensión:  

Mobilización de 

información previa sobre 

o tipo de tarefa e o tema.  

Identificación do tipo de 

escoita necesario para 

realizar a tarefa (global, 

B1.1. Coñecer e 

saber aplicar as 

estratexias 

adecuadas para a 

comprensión do 

sentido xeral, a 

información 

esencial, os puntos e 

PLEB1.1. 

Reflexiona sobre o 

seu proceso de 

comprensión, 

axustándoo ás 

necesidades da 

tarefa (de 

comprensión global, 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Mínimo 

Competencias 

clave 

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. 

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 

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 

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. 

- Non o 

consegue 

 

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). 

 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

PLEB1.3. Identifica 

a idea principal e 

aspectos 

significativos de 

noticias de televisión 

claramente 

articuladas cando hai 

apoio visual que 

complementa o 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

CCL 

CAA 

CSC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Mínimo 

Competencias 

clave 

básicas dos ámbitos 

persoal e 

profesional. 

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. 

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. 

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. 

consegue 

 

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). 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CSC 

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. 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CSC 

CCEC 

PLEB1.6. Entende o 

que se lle di en 

transaccións e 

- 

Conségueo. 

- Non o 

CCL 

CAA 

CSC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Mínimo 

Competencias 

clave 

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. 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCEC 

 

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. 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

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 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Mínimo 

Competencias 

clave 

aspectos abstractos 

de temas (por 

exemplo, a música, 

o cine, a literatura 

ou os temas de 

actualidade). 

 Bloque 2. Producción de textos orais: expresión e interacción   

a 

c 

d 

i 

 

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 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.  

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. 

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 

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. 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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. 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

PLEB2.3. Fai 

presentacións 

breves, ben 

estruturadas, 

ensaiadas 

previamente e con 

apoio visual (por 

exemplo, 

PowerPoint), sobre 

aspectos concretos 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

- Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

CCL 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Mínimo 

Competencias 

clave 

Apoio e aproveitamento 

ao máximo dos 

coñecementos previos 

(utilizar linguaxe 

"prefabricada", etc.). 

Cooperación na 

interacción con outras 

persoas, verificando a 

comprensión propia e 

das demais persoas, e 

cooperando activamente 

na realización das tarefas 

de comunicación.  

Compensación das 

carencias lingüísticas 

mediante procedementos 

lingüísticos e 

paralingüísticos. 

Lingüísticos: 

Modificación de 

palabras de significado 

parecido. 

Definición ou 

reformulación dun termo 

ou expresión. 

Petición de axuda. 

Paralingüísticos: 

Sinalación de obxectos, 

uso de deícticos ou 

realización de accións 

que aclaran o 

significado. 

Uso da linguaxe corporal 

culturalmente pertinente 

(xestos, expresións 

faciais, posturas, 

contacto visual ou 

corporal, proxémica, 

etc.). 

Uso de sons 

cuasilingüísticos e 

calidades prosódicas 

convencionais. 

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 

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. 

 

 vCAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 

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. 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

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 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Mínimo 

Competencias 

clave 

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.  

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. 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos   

a 

c 

d 

e 

B3.1. Estratexias de 

comprensión:  

Mobilización de 

información previa sobre 

B3.1. Coñecer e 

saber aplicar as 

estratexias máis 

adecuadas para a 

PLEB3.1. Nas 

actividades de 

lectura da aula, 

explica como sabe 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 



 

295 

 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 
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clave 

i 

 

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. 

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 

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.). 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CD 

 

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.  

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 

 

PLEB3.3. Entende o 

sentido xeral, os 

puntos principais e 

información 

relevante de 

anuncios e 

comunicacións de 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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Grao 
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Competencias 

clave 

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. 

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). 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

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. 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 

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 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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aprendizaxe 

Grao 
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Competencias 

clave 

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). 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 

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). 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 

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 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Mínimo 

Competencias 

clave 

describen de 

maneira clara e 

sinxela. 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción   

a 

c 

d 

i 

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 dos recursos 

lingüísticos ou temáticos 

(uso dun dicionario ou 

dunha gramática, 

obtención de axuda, 

etc.). 

Execución: 

Elaboración dun 

borrador. 

Estruturación do contido 

do texto. 

Organización do texto en 

parágrafos abordando en 

cada un unha idea 

principal, conformando 

entre todos o seu 

significado ou a idea 

global. 

Expresión da mensaxe 

con claridade 

axustándose aos 

modelos e ás fórmulas 

de cada tipo de texto.  

Reaxuste da tarefa 

(emprender unha versión 

máis modesta desta) ou 

da mensaxe (facer 

concesións no que 

realmente lle gustaría 

expresar), tras valorar as 

dificultades e os recursos 

dispoñibles.  

Apoio e aproveitamento 

ao máximo dos 

coñecementos previos 

(utilizar linguaxe 

"prefabricada", etc.). 

Revisión: 

Identificación de 

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 

frecuente, de 

carácter tanto xeral 

como máis 

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. 

 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

 

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. 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

PLEB4.3. Escribe 

notas, anuncios, 

mensaxes e 

comentarios breves, 

en calquera soporte, 

nos que solicita e se 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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clave 

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.). 

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 

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. 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

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. 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

PLEB4.5. Completa 

un cuestionario 

detallado con 

información persoal, 

educativa ou laboral 

(por exemplo, para 

facerse membro 

dunha asociación ou 

para solicitar unha 

bolsa). 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

CCL 

CAA 

CSC 

CD 
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avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Mínimo 

Competencias 

clave 

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. 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

v 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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. 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

 

PLEB4.8. Fai unha 

presentación coidada 

dos textos escritos, 

en soporte impreso e 

dixital, utilizando 

correctamente as 

convencións 

ortográficas e os 

signos de 

puntuación. 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

v 

CCL 

CAA 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e 

intercultural 

  

a 

c 

d 

i 

o 

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. 

B5. 2. Patróns gráficos e 

convencións 

ortográficas: 

Uso das normas básicas 

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 

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. 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

PLEB5.2. Produce 

textos escritos en 

diferentes soportes, 

sen erros 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Mínimo 

Competencias 

clave 

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. 

Actitude receptiva e 

respectuosa cara ás 

persoas, os países e as 

comunidades lingüísticas 

que falan outra lingua e 

teñen unha cultura 

diferente á propia. 

B5.4. Plurilingüismo: 

Recoñecemento da 

realidade plurilingüe do 

propio contorno. 

Recurso aos 

coñecementos sintáctico-

discursivos da propia 

lingua para mellorar a 

aprendizaxe da lingua 

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 

ortográficos e de 

puntuación que 

impidan a 

comprensión, e 

utiliza o corrector 

informático para 

detectar e corrixir 

erros tipográficos e 

ortográficos. 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

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. 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Mínimo 

Competencias 

clave 

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.  

Formulación de 

suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses.  

Establecemento e 

mantemento da 

comunicación e 

organización do 

discurso. 

(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. 

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 

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. 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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. 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

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. 

- 

Conségueo. 

- Non o 

consegue 

totalmente. 

- Conségueo 

con 

dificultade. 

- Non o 

consegue 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Mínimo 

Competencias 

clave 

B5.6. Léxico oral escrito 

de uso común relativo a 

identificación persoal; 

vivenda, fogar e 

contexto; actividades da 

vida diaria; familia e 

amizades; traballo e 

ocupacións; tempo libre, 

lecer e deporte; viaxes e 

vacacións; saúde e 

coidados físicos; 

educación e estudo; 

compras e actividades 

comerciais; alimentación 

e restauración; 

transporte; lingua e 

comunicación; ambiente, 

clima e ámbito natural; e 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación. 

Recoñecemento e uso de 

expresións fixas, 

enunciados fraseolóxicos 

(saúdos, despedidas, 

preguntas por 

preferencias e expresión 

de opinións) e léxico 

sobre temas relacionados 

con contidos doutras 

áreas do currículo.  

Recoñecemento e uso de 

antónimos e sinónimos 

máis comúns, e de 

procedementos de 

formación de palabras 

mediante recursos de 

derivación e de 

composición, e 

recoñecemento de 

"falsos amigos". 

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 de cada idioma. 

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 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Grao 

Mínimo 

Competencias 

clave 

transversais, 

evitando 

estereotipos 

lingüísticos ou 

culturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Estruturas sintáctico-discursivas do inglés incluídas en English in Use ESO 4: 

 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (not only…but also; both…and); disxunción (or); 

oposición/concesión ((not…) but; …,though); causa (because (of); due to; as; since); finalidade (to- 

infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the 

highest in the world); resultado (so; so that); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, 

offers, suggestions and commands).  

- Relacións temporais (the moment (she left); while).  

- 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!, You don’t say!, That’s terrible!).  

- 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?; Are you alright;? tags).  

- Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente 

(simple and continuous present); 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).  

- Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able); 

posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps); necesidade (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); a entidade (count/uncount/collective/compound nouns; 

pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); a calidade (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; by 

the time) 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). 

 

6. RÚBRICA DE AVALIACIÓN POR ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

A modo de rúbrica para avaliar os estándares de aprendizaxe en cada unidade, inclúese un cadro modelo, que se 

pode utilizar para cada unha das unidades do método, e que se deberá cubrir indicando a actividade concreta da 

unidade que avalía os estándares de aprendizaxe, o nivel de adquisición e o instrumento para avaliar que se 

empregou. 
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Os instrumentos para avaliar e os niveis de adquisición que se especificaron son os máis xerais, pero cada 

profesor/a pode ter as súas propias necesidades e adaptará o cadro segundo conveña. 

 

Unidade 1: Taking Risks 

Estándares de aprendizaxe 

Instrumento para avaliar Nivel de adquisición 

P
ro

b
a 

es
cr

it
a 

P
ro

b
a 

o
ra

l 

P
o

rt
fo

li
o
 

O
u

tr
o

s 

C
o

n
sé

g
u

eo
 

N
o

n
 o

 c
o
n

se
g

u
e 

to
ta

lm
en

te
 

C
o

n
sé

g
u

eo
 c

o
n
 

d
if

ic
u

lt
ad

e 

N
o

n
 o

 c
o
n

se
g

u
e 

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). 

        

PLEB1.5. Identifica as ideas principais e 

detalles relevantes dunha conversa formal 
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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). 

        

Actividades 

Student’s Book: p. 11 (e. 9), p. 13 (e. 5, 6), p. 15 (e. 11), p. 18 (e. 1) 

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

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 
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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. 

        

Actividades 

Student’s Book: p. 13 (e. 9), p. 15 (e. 11) 

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         
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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). 

        

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 
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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. 

Actividades 

Student’s Book: p. 12 (e. 1, 2, 3, 4), p. 19 (On the Front Line),  

pp. 130/131 (Fighting Fires) 

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. 

        

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 
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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. 

        

Actividades 

Student’s Book: p. 16 (Writing Task), p. 131 (Task) 

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 

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 
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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. 

        

Actividades 

Tal como di o Decreto 86/2015 de 25 de xuño (DOG do 29/06/2015): Os estándares do Bloque 5 están 

integrados e, por tanto, son avaliados coas mesmas actividades empregadas nos bloques 1 a 4. 

 

Unidade 2: Kings and Queens 
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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         
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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). 

        

Actividades 

Student’s Book: p. 23 (e. 7), p. 25 (e. 6, 7), p. 27 (e. 11) 

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

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 
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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. 

        

Actividades 

Student’s Book: p. 25 (e. 11), p. 27 (e. 11) 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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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 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         
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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. 

        

Actividades 

Student’s Book: p. 24 (e. 1, 2, 3, 4), p. 31 (Famous and Powerful),  

pp. 132/133 (Royalty and Power) 

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. 

        

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 
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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. 

        

Actividades 

Student’s Book: p. 28 (Writing Task), p. 133 (Task) 

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 

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. 
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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. 

        

Actividades 

Tal como di o Decreto 86/2015 de 25 de xuño (DOG do 29/06/2015): Os estándares do Bloque 5 están 

integrados e, por tanto, son avaliados coas mesmas actividades empregadas nos bloques 1 a 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade 3: It’s a Mystery! 

Estándares de aprendizaxe 

Instrumento para avaliar Nivel de adquisición 
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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 
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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 
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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). 

Actividades 

Student’s Book: p. 35 (e. 7), p. 37 (e. 10, 11), p. 38 (e. 6, 7), p. 39 (e. 11, 12),  

p. 41 (e. 2) 

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

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. 

 

        

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 
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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. 

        

Actividades 

Student’s Book: p. 35 (e. 7), p. 37 (e. 12), p. 39 (e. 11, 12), p. 41 (e. 3, 4) 

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 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 
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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. 

        

Actividades 

Student’s Book: p. 36 (e. 1, 2, 3, 4, 5), p. 43 (The Mystery of the Franklin Expedition), p. 47 (e. 1, 2, 3), p. 48 (e. 

3), pp. 134/135 (Natural Disasters) 

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. 

        

PLEB4.3. Escribe notas, anuncios,         
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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. 

        

Actividades 

Student’s Book: p. 39 (e. 11), p. 40 (Writing Task), p. 47 (Optional Activity),  

p. 48 (e. 4, 5), p. 135 (Task) 

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 
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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. 

        

Actividades 

Tal como di o Decreto 86/2015 de 25 de xuño (DOG do 29/06/2015): Os estándares do Bloque 5 están 

integrados e, por tanto, son avaliados coas mesmas actividades empregadas nos bloques 1 a 4. 

 

Unidade 4: Living Together 

Estándares de aprendizaxe 

Instrumento para avaliar Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu proceso 

de comprensión, axustándoo ás 
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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). 

        

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 
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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). 

        

Actividades 

Student’s Book: p. 51 (e. 8), p. 53 (e. 5, 6, 11), p. 54 (e. 6, 7), p. 55 (e. 12),  

p. 57 (e. 1, 2, 3, 4) 

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

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. 

 

        

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 
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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. 

        

Actividades 

Student’s Book: p. 51 (e. 8), p. 53 (e. 11), p. 55 (e. 12), p. 57 (e. 2, 3, 4) 

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 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 
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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. 

        

Actividades 

Student’s Book: p. 52 (e. 1, 2, 3, 4), p. 59 (The Walls Have Ears),  

pp. 136/137 (London’s Food and Culture) 

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), 
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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. 

        

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. 

        

Actividades 

Student’s Book: p. 56 (Writing Task), p. 137 (Task) 
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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 

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. 

        

Actividades 

Tal como di o Decreto 86/2015 de 25 de xuño (DOG do 29/06/2015): Os estándares do Bloque 5 están 

integrados e, por tanto, son avaliados coas mesmas actividades empregadas nos bloques 1 a 4. 
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Unidade 5: Made for You 

Estándares de aprendizaxe 
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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). 

        

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 
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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). 

        

Actividades 

Student’s Book: p. 65 (e. 5, 6, 10), p. 66 (e. 6, 7), p. 67 (e. 12), p. 69 (e. 2) 

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

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 
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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. 

        

Actividades 

Student’s Book: p. 63 (e. 9), p. 65 (e. 10), p. 67 (e. 12), p. 69 (e. 2) 

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 estruturados (por 
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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 
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os personaxes e as súas relacións se 

describen de maneira clara e sinxela. 

Actividades 

Student’s Book: p. 64 (e. 1, 2, 3), p. 71 (The Money in Our Pocket),  

pp. 138/139 (To Shop or Not to Shop) 

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. 

        

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 
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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. 

        

Actividades 

Student’s Book: P. 68 (Writing Task), p. 139 (Task) 

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 

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. 
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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. 

        

Actividades 

Tal como di o Decreto 86/2015 de 25 de xuño (DOG do 29/06/2015): Os estándares do Bloque 5 están 

integrados e, por tanto, son avaliados coas mesmas actividades empregadas nos bloques 1 a 4. 

 

 

Unidade 6: Saving Our Planet 

Estándares de aprendizaxe 

Instrumento para avaliar Nivel de adquisición 
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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 
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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). 

        

Actividades 

Student’s Book: p. 75 (e. 9), p. 77 (e. 6, 7, 12), p. 78 (e. 5, 6), p. 79 (e. 11),  

p. 81 (e. 3, 4), p. 82 (e. 1), p. 88 (Techno Option) 

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

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 
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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. 

        

Actividades 

Student’s Book: p. 75 (e. 9), p. 77 (e. 12), p. 79 (e. 11), p. 81 (e. 3, 4),  

p. 88 (Techno Option) 
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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 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 
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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. 

        

Actividades 

Student’s Book: p. 76 (e. 1, 2, 3, 4, 5), p. 83 (Putting Things Right!), p. 87 (e. 1, 2, 3), p. 88 (e. 3), pp. 140/141 

(Renewable Energy) 

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. 

        

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 
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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. 

        

Actividades 

Student’s Book: p. 80 (e. 1, Writing Task), p. 87 (Optional Activity), p. 88 (e. 5),  

p. 141 (Task) 

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 

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 
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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. 

        

Actividades 

Tal como di o Decreto 86/2015 de 25 de xuño (DOG do 29/06/2015): Os estándares do Bloque 5 están 

integrados e, por tanto, son avaliados coas mesmas actividades empregadas nos bloques 1 a 4. 

 

Unidade 7: Be Healthy! 

Estándares de aprendizaxe 

Instrumento para avaliar Nivel de adquisición 
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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 
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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). 
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Actividades 

Student’s Book: p. 90 (e. 5, 6), p. 91 (e. 13), p. 93 (e. 9), p. 94 (e. 5, 6), p. 97 (e. 4),  

p. 98 (e. 1) 

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

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. 

 

        

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. 
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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. 

        

Actividades 

Student’s Book: p. 91 (e. 13), p. 93 (e. 9), p. 95 (e. 11), p. 97 (e. 3, 4) 

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 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 
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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. 

        

Actividades 

Student’s Book: p. 92 (e. 1, 2, 3, 4), pp. 98/99 (An App to Phobias),  

pp. 142/143 (Animal Therapy) 

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. 

        

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 
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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. 

        

Actividades 

Student’s Book: p. 96 (e. 1, Writing Task), p. 143 (Task) 

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 
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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. 

        

Actividades 

Tal como di o Decreto 86/2015 de 25 de xuño (DOG do 29/06/2015): Os estándares do Bloque 5 están 

integrados e, por tanto, son avaliados coas mesmas actividades empregadas nos bloques 1 a 4. 

 

 

Unidade 8: Making Sense 

Estándares de aprendizaxe 

Instrumento para avaliar Nivel de adquisición 
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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 
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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). 

        

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 
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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). 

        

Actividades 

Student’s Book: p. 103 (e. 9), p. 105 (e. 7, 8), p. 106 (e. 5, 6), p. 107 (e. 11, 12),  

p. 109 (e. 1, 4), p. 110 (e. 1) 

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

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. 

 

        

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. 
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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. 

        

Actividades 

Student’s Book: p. 103 (e. 9), p. 105 (e. 11), p. 107 (e. 11, 12), p. 109 (e. 3, 4) 

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 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 
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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. 

        

Actividades 

Student’s Book: p. 104 (e. 1, 2, 3, 4, 5, 6), p. 111 (Little Touches Mean a Lot),  

pp. 144/145 (Talking Sense) 

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 
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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. 

        

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. 

        

Actividades 

Student’s Book: p. 108 (e. 1, Writing Task), p. 145 (Task) 

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 
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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 

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. 

        

Actividades 

Tal como di o Decreto 86/2015 de 25 de xuño (DOG do 29/06/2015): Os estándares do Bloque 5 están 

integrados e, por tanto, son avaliados coas mesmas actividades empregadas nos bloques 1 a 4. 

 

 

Unidade 9: Bridge to the Future 
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Estándares de aprendizaxe 

Instrumento para avaliar Nivel de adquisición 
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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). 

        

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 
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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). 

        

Actividades 

Student’s Book: p. 120 (e. 2, 3), p. 121 (e. 5, 6, 7, 8), p. 124 (e. 2) 

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

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 
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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. 

        

Actividades 

Student’s Book: p. 121 (e. 5, 6, 7, 8), p. 124 (e. 1, 2) 

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 estruturados (por 

exemplo, enciclopedias, dicionarios, 

monografías, presentacións) sobre temas 
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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. 
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Actividades 

Student’s Book: pp. 114/115 (e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), p. 127 (e. 1, 2, 3),  

p. 128 (e. 1, 3) 

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. 

        

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, 
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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. 

        

Actividades 

Student’s Book: p. 123 (e. 6, Writing Task), p. 127 (Optional Activity), p. 128 (e. 5) 

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 

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 
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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. 

Actividades 

Tal como di o Decreto 86/2015 de 25 de xuño (DOG do 29/06/2015): Os estándares do Bloque 5 están 

integrados e, por tanto, son avaliados coas mesmas actividades empregadas nos bloques 1 a 4. 

 

 

De seguido incluímos unha táboa de equivalencias para consultar os niveis de adquisición de cada un dos 

estándares de aprendizaxe de cada bloque lingüístico: 

4º de ESO 

Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Conségueo Non o consegue totalmente Conségueo con dificultade Non o consegue 

Bloque 1. Comprensión de textos orais  

Reflexiona sobre o 

proceso de comprensión, 

sacando conclusións sobre 

a actitude do falante e 

sobre o contido e intuíndo 

o que non se coñece. 

Reflexiona sobre o proceso 

de comprensión, sacando 

algunhas conclusións sobre a 

actitude do falante e sobre o 

contido e intuíndo parte do 

que non se coñece. 

Reflexiona sobre parte do 

proceso de comprensión, 

sacando conclusións (en 

certas ocasións) sobre a 

actitude do falante e sobre 

o contido pero non sempre 

pode intuir o que non se 

coñece. 

Non reflexiona sobre o 

proceso de 

comprensión, nin saca 

conclusións sobre a 

actitude do falante nin 

sobre o contido e non 

intúe o que non se 

coñece. 

Distingue, con apoio 

visual ou escrito, as ideas 

principais en presentacións 

ben estruturadas sobre 

temas coñecidos 

relacionados co ámbito 

educativo ou ocupacional. 

Distingue, con apoio visual 

ou escrito, algunhas das 

ideas principais en 

presentacións ben 

estruturadas sobre temas 

coñecidos relacionados co 

ámbito educativo ou 

ocupacional. 

Distingue, con apoio visual 

ou escrito, parte das ideas 

principais en presentacións 

ben estruturadas sobre 

temas coñecidos 

relacionados co ámbito 

educativo ou ocupacional. 

Non distingue, con 

apoio visual ou escrito, 

as ideas principais en 

presentacións ben 

estruturadas sobre 

temas coñecidos 

relacionados co ámbito 

educativo ou 

ocupacional. 

Identifica a idea principal 

e aspectos significativos 

de noticias de televisión 

ou anuncios publicitarios 

cando hai apoio visual,  

nunha variedade estándar 

da lingua. 

Identifica algunhas das ideas 

principais e aspectos 

significativos de noticias de 

televisión ou anuncios 

publicitarios cando hai apoio 

visual,  nunha variedade 

estándar da lingua. 

Identifica parte das ideas 

principais e aspectos 

significativos de noticias de 

televisión ou anuncios 

publicitarios cando hai 

apoio visual,  nunha 

variedade estándar da 

lingua. 

Non identifica a idea 

principal e aspectos 

significativos de 

noticias de televisión ou 

anuncios publicitarios 

cando hai apoio visual,  

nunha variedade 

estándar da lingua. 

Capta os puntos principais 

de mensaxes gravadas ou 

de viva voz, claramente 

articuladas, que conteñan 

instrucións, indicacións ou 

outra información, mesmo 

de tipo técnico. 

Capta algúns dos puntos 

principais de mensaxes 

gravadas ou de viva voz, 

claramente articuladas, que 

conteñan instrucións, 

indicacións ou outra 

información, mesmo de tipo 

técnico. 

Capta parte dos puntos 

principais de mensaxes 

gravadas ou de viva voz, 

claramente articuladas, que 

conteñan instrucións, 

indicacións ou outra 

información, mesmo de 

tipo técnico. 

 Non capta os puntos 

principais de mensaxes 

gravadas ou de viva 

voz, claramente 

articuladas, que 

conteñan instrucións, 

indicacións ou outra 

información, mesmo de 

tipo técnico. 

Identifica as ideas 

principais e detalles 

relevantes dunha conversa 

formal ou informal na que 

se tratan temas coñecidos 

ou de carácter xeral, cando 

o discurso está articulado 

Identifica algunhas das ideas 

principais e detalles 

relevantes dunha conversa 

formal ou informal na que se 

tratan temas coñecidos ou de 

carácter xeral, cando o 

discurso está articulado con 

Identifica parte das ideas 

principais e detalles 

relevantes dunha conversa 

formal ou informal na que 

se tratan temas coñecidos 

ou de carácter xeral, cando 

o discurso está articulado 

Non identifica as ideas 

principais e detalles 

relevantes dunha 

conversa formal ou 

informal na que se 

tratan temas coñecidos 

ou de carácter xeral, 



 

362 

Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Conségueo Non o consegue totalmente Conségueo con dificultade Non o consegue 

con claridade e nunha 

variedade estándar da 

lingua. 

claridade e nunha variedade 

estándar da lingua. 

con claridade e nunha 

variedade estándar da 

lingua. 

cando o discurso está 

articulado con claridade 

e nunha variedade 

estándar da lingua. 

Entende o que se lle di en 

transaccións e xestións 

cotiás e estruturadas (por 

exemplo, en bancos, 

tendas, hoteis, 

restaurantes), se pode 

pedir confirmación 

dalgúns detalles. 

Entende algo do que se lle di 

en transaccións e xestións 

cotiás e estruturadas (por 

exemplo, en bancos, tendas, 

hoteis, restaurantes), se pode 

pedir confirmación dalgúns 

detalles. 

Entende parte do que se lle 

di en transaccións e 

xestións cotiás e 

estruturadas (por exemplo, 

en bancos, tendas, hoteis, 

restaurantes), se pode pedir 

confirmación dalgúns 

detalles. 

Non entende o que se 

lle di en transaccións e 

xestións cotiás e 

estruturadas (por 

exemplo, en bancos, 

tendas, hoteis, 

restaurantes), ainda 

pedindo confirmación 

dalgúns detalles. 

Comprende, nunha 

conversa formal, ou 

entrevista na que participa, 

información relevante  

sobre asuntos prácticos 

relativos a actividades 

educativas ou 

ocupacionais, sempre que 

poida pedir que se lle 

repita, algo do que se lle 

dixo. 

Comprende, nunha conversa 

formal, ou entrevista na que 

participa, algunha 

información relevante  sobre 

asuntos prácticos relativos a 

actividades educativas ou 

ocupacionais, sempre que 

poida pedir que se lle repita, 

algo do que se lle dixo 

Comprende, nunha 

conversa formal, ou 

entrevista na que participa, 

parte da información 

relevante  sobre asuntos 

prácticos relativos a 

actividades educativas ou 

ocupacionais, sempre que 

poida pedir que se lle 

repita, algo do que se lle 

dixo 

Non comprende, nunha 

conversa formal, ou 

entrevista na que 

participa, información 

relevante  sobre asuntos 

prácticos relativos a 

actividades educativas 

ou ocupacionais, ainda 

que poida pedir que se 

lle repita, algo do que 

se lle dixo 

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 (por 

exemplo, a música, o cine, 

a literatura ou os temas de 

actualidade). 

Comprende, nunha conversa 

informal na que participa, 

algunhas explicacións ou 

xustificacións de puntos de 

vista e opinións sobre 

diversos asuntos de interese 

persoal, cotiáns ou menos 

habituais (por exemplo, a 

música, o cine, a literatura 

ou os temas de actualidade). 

Comprende, nunha 

conversa informal na que 

participa, parte das 

explicacións ou 

xustificacións de puntos de 

vista e opinións sobre 

diversos asuntos de interese 

persoal, cotiáns ou menos 

habituais (por exemplo, a 

música, o cine, a literatura 

ou os temas de 

actualidade). 

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 (por exemplo, 

a música, o cine, a 

literatura ou os temas 

de actualidade). 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción  

Utiliza recursos 

lingüísticos para entender 

e facerse entender, como a 

utilización de expresións 

memorizadas ou fixas e fai 

uso de aspectos 

paralingüísticos como os 

acenos, a entoación, etc. 

Utiliza algúns recursos 

lingüísticos para entender e 

facerse entender, como a 

utilización de expresións 

memorizadas ou fixas e fai 

algún uso de aspectos 

paralingüísticos como os 

acenos, a entoación, etc. 

Utiliza parte dos recursos 

lingüísticos para entender e 

facerse entender, como a 

utilización de expresións 

memorizadas ou fixas e fai 

uso (en certas ocasións) de 

aspectos paralingüísticos 

como os acenos, a 

entoación, etc. 

Non utiliza recursos 

lingüísticos para 

entender e facerse 

entender, como a 

utilización de 

expresións 

memorizadas ou fixas e 

non fai uso de aspectos 

paralingüísticos como 

os acenos, a entoación, 

etc. 

Nas actividades de aula, a 

maioría das veces  intervén 

na lingua estranxeira de 

xeito claro e comprensible. 

Nas actividades de aula, 

algunhas veces  intervén na 

lingua estranxeira de xeito 

claro e comprensible. 

Nas actividades de aula, en 

certas ocasións  intervén na 

lingua estranxeira de xeito 

claro e comprensible. 

Nas actividades de aula, 

a maioría das veces non  

intervén na lingua 

estranxeira de xeito 

claro e comprensible. 

Fai presentacións breves, Fai presentacións breves, Fai presentacións breves, Non fai presentacións 
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Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Conségueo Non o consegue totalmente Conségueo con dificultade Non o consegue 

ben estruturadas, ensaiadas 

previamente e con apoio 

visual (por exemplo, 

PowerPoint), explicando 

as ideas principais 

brevemente e con 

claridade, e respondendo a 

preguntas sinxelas de 

oíntes. 

 

ensaiadas previamente e con 

apoio visual (por exemplo, 

PowerPoint), explicando 

algunhas ideas principais 

brevemente, e respondendo a 

algunhas preguntas sinxelas 

de oíntes. 

ensaiadas previamente e 

con apoio visual (por 

exemplo, PowerPoint), 

explicando (en certas 

ocasións) as ideas 

principais brevemente, pero 

non sempre pode responder 

a preguntas sinxelas de 

oíntes. 

breves, ben 

estruturadas, ensaiadas 

previamente e con 

apoio visual (por 

exemplo, PowerPoint), 

e non explica as ideas 

principais brevemente e 

con claridade, nin 

responde a preguntas 

sinxelas de oíntes. 

Desenvólvese 

adecuadamente en 

situacións cotiás e menos 

habituais que poden xurdir 

durante unha viaxe noutros 

países, e sabe solicitar, 

información, axuda ou 

explicacións. 

Desenvólvese 

adecuadamente en algunhas 

situacións cotiás e menos 

habituais que poden xurdir 

durante unha viaxe noutros 

países, e sabe solicitar, as 

veces, información, axuda 

ou explicacións. 

Desenvólvese (en certas 

ocasións) adecuadamente 

en situacións cotiás e 

menos habituais que poden 

xurdir durante unha viaxe 

noutros países, pero non 

sempre sabe solicitar, 

información, axuda ou 

explicacións. 

Non se desenvolve 

adecuadamente en 

situacións cotiás e 

menos habituais que 

poden xurdir durante 

unha viaxe noutros 

países, e non sabe 

solicitar, información, 

axuda ou explicacións. 

Participa adecuadamente 

en conversas informais 

cara a cara, ou por outros 

medios técnicos, sobre 

asuntos cotiáns ou menos 

habituais; fai suxestións; 

pide e dá indicacións con 

certo detalle; e describe 

temas como, por exemplo, 

a música, o cine, a 

literatura ou de  

actualidade. 

Participa adecuadamente en 

algunhas conversas 

informais cara a cara, ou por 

outros medios técnicos, 

sobre asuntos cotiáns ou 

menos habituais; fai 

algunhas suxestións; (en 

certas ocasións) pide e dá 

indicacións con certo 

detalle; e as veces describe 

temas como, por exemplo, a 

música, o cine, a literatura 

ou de  actualidade. 

As veces participa en 

conversas informais cara a 

cara, ou por outros medios 

técnicos, sobre asuntos 

cotiáns ou menos habituais; 

fai suxestións en certas 

ocasións; pero non sempre 

pide e dá indicacións con 

certo detalle; describindo 

temas como, por exemplo, 

a música, o cine, a 

literatura ou de  

actualidade. 

Non participa 

adecuadamente en 

conversas informais 

cara a cara, ou por 

outros medios técnicos, 

sobre asuntos cotiáns 

ou menos habituais; 

non fai suxestións; non 

pide e dá indicacións 

con certo detalle; 

describindo temas 

como, por exemplo, a 

música, o cine, a 

literatura ou de  

actualidade. 

Toma parte en conversas 

formais, sobre temas 

habituais nestes contextos, 

intercambiando 

información pertinente 

sobre feitos concretos, 

expondo os seus puntos de 

vista de maneira sinxela e 

con claridade. 

Toma parte en algunhas 

conversas formais, sobre 

temas habituais nestes 

contextos, as veces 

intercambiando información 

pertinente sobre feitos 

concretos, expondo os seus 

puntos de vista de maneira 

sinxela e con claridade (en 

certas ocasións). 

Non sempre toma parte en 

conversas formais, sobre 

temas habituais nestes 

contextos, intercambiando 

información pertinente 

sobre feitos concretos, 

expondo os seus puntos de 

vista de maneira sinxela e 

con claridade. 

Non toma parte en 

conversas formais, 

sobre temas habituais 

nestes contextos, 

intercambiando 

información pertinente 

sobre feitos concretos, 

expondo os seus puntos 

de vista de maneira 

sinxela e con claridade. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos  

Nas actividades de lectura 

da aula, explica como sabe 

inferir significados a partir 

do seu coñecemento do 

mundo. 

Nas actividades de lectura da 

aula, explica como sabe 

inferir algúns significados a 

partir do seu coñecemento 

do mundo. 

Nas actividades de lectura 

da aula, explica como sabe 

inferir parte dos 

significados a partir do seu 

coñecemento do mundo. 

Nas actividades de 

lectura da aula, non 

explica como sabe 

inferir significados a 

partir do seu 

coñecemento do 

mundo. 

Procura e entende 

información específica de 

carácter concreto en 

Procura e entende algunha 

información específica de 

carácter concreto en páxinas 

En certas ocasións procura 

e entende información 

específica de carácter 

Non procura e entende 

información específica 

de carácter concreto en 
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Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Conségueo Non o consegue totalmente Conségueo con dificultade Non o consegue 

páxinas web e outros 

materiais de consulta (por 

exemplo, enciclopedias, 

dicionarios, monografías, 

presentacións) sobre temas 

relacionados coa súa 

especialidade ou cos seus 

intereses, e analiza a 

información. 

web e outros materiais de 

consulta (por exemplo, 

enciclopedias, dicionarios, 

monografías, presentacións) 

sobre temas relacionados 

coa súa especialidade ou cos 

seus intereses, e analiza 

parte da información. 

concreto en páxinas web e 

outros materiais de 

consulta (por exemplo, 

enciclopedias, dicionarios, 

monografías, 

presentacións) sobre temas 

relacionados coa súa 

especialidade ou cos seus 

intereses, e non sempre 

analiza a información. 

páxinas web e outros 

materiais de consulta 

(por exemplo, 

enciclopedias, 

dicionarios, 

monografías, 

presentacións) sobre 

temas relacionados coa 

súa especialidade ou 

cos seus intereses, e 

non analiza a 

información. 

Entende o sentido xeral de 

anuncios e comunicacións 

de carácter público, 

institucional ou 

corporativo, relacionados 

con asuntos do seu 

interese (por exemplo, 

sobre lecer, cursos, bolsas 

e ofertas de traballo). 

Entende en parte o sentido 

xeral de anuncios e 

comunicacións de carácter 

público, institucional ou 

corporativo, relacionados 

con asuntos do seu interese 

(por exemplo, sobre lecer, 

cursos, bolsas e ofertas de 

traballo). 

Entende (en certas 

ocasións) o sentido xeral de 

anuncios e comunicacións 

de carácter público, 

institucional ou 

corporativo, relacionados 

con asuntos do seu interese 

(por exemplo, sobre lecer, 

cursos, bolsas e ofertas de 

traballo). 

Non entende o sentido 

xeral de anuncios e 

comunicacións de 

carácter público, 

institucional ou 

corporativo, 

relacionados con 

asuntos do seu interese 

(por exemplo, sobre 

lecer, cursos, bolsas e 

ofertas de traballo). 

Localiza con facilidade 

información específica en 

textos xornalísticos en 

calquera soporte; recoñece 

ideas significativas de 

artigos divulgativos 

sinxelos, e identifica as 

conclusións principais. 

Localiza con facilidade parte 

da información específica en 

textos xornalísticos en 

calquera soporte; as veces 

recoñece ideas significativas 

de artigos divulgativos 

sinxelos, e identifica (en 

certas ocasións) as 

conclusións principais. 

En certas ocasións localiza 

con facilidade información 

específica en textos 

xornalísticos en calquera 

soporte; recoñece algunhas 

ideas significativas de 

artigos divulgativos 

sinxelos, e non sempre 

identifica as conclusións 

principais. 

Non localiza con 

facilidade información 

específica en textos 

xornalísticos en 

calquera soporte; non 

recoñece ideas 

significativas de artigos 

divulgativos sinxelos, e 

non identifica as 

conclusións principais. 

Comprende 

correspondencia persoal, 

en calquera soporte, na 

que se describen con certo 

detalle feitos e 

experiencias, e se 

intercambian información, 

ideas e opinións sobre 

aspectos tanto abstractos 

como concretos de temas 

xerais. 

As veces comprende 

correspondencia persoal, en 

calquera soporte, na que se 

describen con certo detalle 

feitos e experiencias, e se 

intercambian información, 

ideas e opinións sobre 

aspectos tanto abstractos 

como concretos de temas 

xerais. 

Non sempre comprende 

correspondencia persoal, en 

calquera soporte, na que se 

describen con certo detalle 

feitos e experiencias, e se 

intercambian información, 

ideas e opinións sobre 

aspectos tanto abstractos 

como concretos de temas 

xerais. 

Non comprende 

correspondencia 

persoal, en calquera 

soporte, na que se 

describen con certo 

detalle feitos e 

experiencias, e se 

intercambian 

información, ideas e 

opinións sobre aspectos 

tanto abstractos como 

concretos de temas 

xerais. 

Entende o suficiente de 

cartas, faxes ou correos 

electrónicos de carácter 

formal, oficial ou 

institucional. 

En certas ocasións entende o 

suficiente de cartas, faxes ou 

correos electrónicos de 

carácter formal, oficial ou 

institucional. 

Non sempre entende o 

suficiente de cartas, faxes 

ou correos electrónicos de 

carácter formal, oficial ou 

institucional. 

Non entende o 

suficiente de cartas, 

faxes ou correos 

electrónicos de carácter 

formal, oficial ou 

institucional. 

Identifica información 

relevante en instrucións 

sobre o uso de aparellos ou 

programas informáticos, e 

As veces identifica 

información relevante en 

instrucións sobre o uso de 

aparellos ou programas 

Non sempre identifica 

información relevante en 

instrucións sobre o uso de 

aparellos ou programas 

Non identifica 

información relevante 

en instrucións sobre o 

uso de aparellos ou 
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Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Conségueo Non o consegue totalmente Conségueo con dificultade Non o consegue 

sobre a realización de 

actividades e normas de 

seguridade. 

informáticos, e sobre a 

realización de actividades e 

normas de seguridade. 

informáticos, e sobre a 

realización de actividades e 

normas de seguridade. 

programas 

informáticos, e sobre a 

realización de 

actividades e normas de 

seguridade. 

Comprende os aspectos 

xerais e os detalles máis 

relevantes de textos de 

ficción e textos literarios 

contemporáneos breves. 

As veces comprende os 

aspectos xerais e os detalles 

máis relevantes de textos de 

ficción e textos literarios 

contemporáneos breves. 

Non sempre comprende os 

aspectos xerais e os 

detalles máis relevantes de 

textos de ficción e textos 

literarios contemporáneos 

breves. 

Non comprende os 

aspectos xerais e os 

detalles máis relevantes 

de textos de ficción e 

textos literarios 

contemporáneos breves. 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción  

Escribe informes breves e 

sinxelos nos que dá 

información esencial sobre 

un tema educativo ou 

ocupacional, describindo 

brevemente situacións, 

persoas, obxectos e 

lugares; narrando 

acontecementos, e 

explicando de maneira 

sinxela os motivos de 

certas accións. 

 

En certas ocasións escribe 

informes breves e sinxelos 

nos que dá información 

esencial sobre un tema 

educativo ou ocupacional, 

describindo brevemente 

algunhas situacións, persoas, 

obxectos e lugares; narrando 

acontecementos, e 

explicando de maneira 

sinxela os motivos de certas 

accións. 

As veces escribe informes 

breves e sinxelos nos que 

non sempre dá información 

esencial sobre un tema 

educativo ou ocupacional, 

describindo (en certas 

ocasións) brevemente 

situacións, persoas, 

obxectos e lugares; 

narrando acontecementos, e 

explicando de maneira 

sinxela os motivos de 

certas accións. 

Non escribe informes 

breves e sinxelos nos 

que dá información 

esencial sobre un tema 

educativo ou 

ocupacional, 

describindo brevemente 

situacións, persoas, 

obxectos e lugares; 

narrando 

acontecementos, e 

explicando de maneira 

sinxela os motivos de 

certas accións. 

Escribe correspondencia 

formal básica, dirixida a 

institucións públicas ou 

privadas, 

fundamentalmente 

destinada a realizar unha 

xestión sinxela, 

respectando as 

convencións formais. 

As veces escribe 

correspondencia formal 

básica, dirixida a institucións 

públicas ou privadas, 

fundamentalmente destinada 

a realizar unha xestión 

sinxela, respectando as 

convencións formais. 

Non sempre escribe 

correspondencia formal 

básica, dirixida a 

institucións públicas ou 

privadas, 

fundamentalmente 

destinada a realizar unha 

xestión sinxela, 

respectando as convencións 

formais. 

Non escribe 

correspondencia formal 

básica, dirixida a 

institucións públicas ou 

privadas, 

fundamentalmente 

destinada a realizar 

unha xestión sinxela, 

respectando as 

convencións formais. 

Escribe notas, anuncios, 

mensaxes e comentarios 

breves, nos que solicita e 

se transmite información e 

opinións sinxelas e nos 

que resalta os aspectos que 

lle resultan importantes, 

respectando as 

convencións e as normas 

de cortesía. 

As veces escribe notas, 

anuncios, mensaxes e 

comentarios breves, nos que 

solicita e se transmite 

información e opinións 

sinxelas e nos que resalta os 

aspectos que lle resultan 

importantes, respectando en 

ocasións as convencións e as 

normas de cortesía. 

En ocasións escribe notas, 

anuncios, mensaxes e 

comentarios breves, nos 

que solicita e se transmite 

información e opinións 

sinxelas e nos que resalta 

os aspectos que lle resultan 

importantes, non sempre 

respectando as convencións 

e as normas de cortesía. 

Non escribe notas, 

anuncios, mensaxes e 

comentarios breves, nos 

que solicita e se 

transmite información e 

opinións sinxelas e nos 

que resalta os aspectos 

que lle resultan 

importantes, 

respectando as 

convencións e as 

normas de cortesía. 

Escribe correspondencia 

persoal e participa en 

foros, blogs e chats nos 

que describe experiencias, 

impresións e sentimentos. 

As veces escribe 

correspondencia persoal e 

participa en foros, blogs e 

chats nos que describe (en 

certas ocasións) 

experiencias, impresións e 

sentimentos. 

Non sempre escribe 

correspondencia persoal e 

participa en foros, blogs e 

chats nos que describe (con 

dificultade) experiencias, 

impresións e sentimentos. 

Non escribe 

correspondencia persoal 

e participa en foros, 

blogs e chats nos que 

describe experiencias, 

impresións e 

sentimentos. 
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Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Conségueo Non o consegue totalmente Conségueo con dificultade Non o consegue 

Completa un cuestionario 

detallado con información 

persoal, educativa ou 

laboral. 

En ocasións consegue 

completar un cuestionario 

detallado con información 

persoal, educativa ou 

laboral. 

Non sempre consegue 

completar un cuestionario 

detallado con información 

persoal, educativa ou 

laboral. 

Non completa un 

cuestionario detallado 

con información 

persoal, educativa ou 

laboral. 

Escribe o seu currículo en 

formato electrónico, 

seguindo, por exemplo, o 

modelo Europass. 

Escribe, con dificultade, o 

seu currículo en formato 

electrónico, seguindo, por 

exemplo, o modelo 

Europass. 

Non sempre pode escribir, 

o seu currículo en formato 

electrónico, seguindo, por 

exemplo, o modelo 

Europass. 

Non escribe o seu 

currículo en formato 

electrónico, seguindo, 

por exemplo, o modelo 

Europass. 

Toma notas con 

información sinxela e 

relevante sobre asuntos 

habituais e aspectos 

concretos nos ámbitos 

persoal, educativo e 

ocupacional. 

En ocasións toma notas con 

información sinxela e 

relevante sobre asuntos 

habituais e aspectos 

concretos nos ámbitos 

persoal, educativo e 

ocupacional. 

Non sempre consegue 

tomar notas con 

información sinxela e 

relevante sobre asuntos 

habituais e aspectos 

concretos nos ámbitos 

persoal, educativo e 

ocupacional. 

Non toma notas con 

información sinxela e 

relevante sobre asuntos 

habituais e aspectos 

concretos nos ámbitos 

persoal, educativo e 

ocupacional. 

Fai unha presentación dos 

textos escritos, en soporte 

impreso e dixital, 

utilizando as convencións 

ortográficas e os signos de 

puntuación. 

As veces consegue facer 

unha presentación dos textos 

escritos, en soporte impreso 

e dixital, utilizando as 

convencións ortográficas e 

os signos de puntuación. 

Non sempre consegue unha 

presentación dos textos 

escritos, en soporte 

impreso e dixital, 

utilizando as convencións 

ortográficas e os signos de 

puntuación. 

Non fai unha 

presentación dos textos 

escritos, en soporte 

impreso e dixital, 

utilizando as 

convencións 

ortográficas e os signos 

de puntuación. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural  

Exprésase cunha 

pronunciación clara, 

aceptable e comprensible, 

e utiliza os esquemas 

fonolóxicos básicos, aínda 

que teña que repetir 

algunha vez. 

As veces exprésase cunha 

pronunciación clara, 

aceptable e comprensible, e 

utiliza algúns dos esquemas 

fonolóxicos básicos, aínda 

que teña que repetir algunha 

vez. 

Non sempre exprésase 

cunha pronunciación clara, 

aceptable e comprensible, e 

utiliza, en certas ocasións, 

os esquemas fonolóxicos 

básicos, aínda que teña que 

repetir algunha vez. 

Non exprésase cunha 

pronunciación clara, 

aceptable e 

comprensible, e non 

utiliza os esquemas 

fonolóxicos básicos, 

aínda que teña que 

repetir algunha vez. 

Produce textos escritos en 

diferentes soportes, sen 

erros ortográficos e de 

puntuación, e utiliza o 

corrector informático para 

detectar e corrixir erros. 

Produce textos escritos en 

diferentes soportes, con 

algúns erros ortográficos e 

de puntuación, e utiliza as 

veces o corrector 

informático para detectar e 

corrixir erros. 

Non sempre produce textos 

escritos en diferentes 

soportes, sen erros 

ortográficos e de 

puntuación, e utiliza (en 

certas ocasións) o corrector 

informático para detectar e 

corrixir erros. 

Non produce textos 

escritos en diferentes 

soportes, sen erros 

ortográficos e de 

puntuación, e non 

utiliza o corrector 

informático para 

detectar e corrixir erros. 

Desenvólvese 

adecuadamente en 

situacións cotiás e menos 

habituais que poden xurdir 

durante unha viaxe, e sabe 

solicitar axuda ou 

explicacións, e facer unha 

reclamación de xeito 

sinxelo. 

En ocasións, desenvólvese 

adecuadamente en situacións 

cotiás e menos habituais que 

poden xurdir durante unha 

viaxe e, as veces, sabe 

solicitar axuda ou 

explicacións, e facer unha 

reclamación de xeito 

sinxelo. 

Non sempre se desenvolve 

adecuadamente en 

situacións cotiás e menos 

habituais que poden xurdir 

durante unha viaxe e, en 

certas ocasións, sabe 

solicitar axuda ou 

explicacións, e facer unha 

reclamación de xeito 

sinxelo. 

Non se desenvolve 

adecuadamente en 

situacións cotiás e 

menos habituais que 

poden xurdir durante 

unha viaxe, e non sabe 

solicitar axuda ou 

explicacións, e facer 

unha reclamación de 

xeito sinxelo. 

Recoñece os elementos Recoñece as veces os Non sempre recoñece os Non recoñece os 



 

367 

Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Conségueo Non o consegue totalmente Conségueo con dificultade Non o consegue 

culturais máis relevantes 

dos países onde se fala a 

lingua estranxeira, 

abordando con eficacia a 

resolución de 

malentendidos 

interculturais. 

elementos culturais máis 

relevantes dos países onde se 

fala a lingua estranxeira 

abordando, en parte, a 

resolución de malentendidos 

interculturais. 

elementos culturais máis 

relevantes dos países onde 

se fala a lingua estranxeira 

abordando, en certas 

ocasións, a resolución de 

malentendidos 

interculturais. 

elementos culturais 

máis relevantes dos 

países onde se fala a 

lingua estranxeira, e 

non aborda con eficacia 

a resolución de 

malentendidos 

interculturais. 

Comprende e utiliza con 

corrección suficiente os 

recursos lingüísticos 

propios do seu nivel, e 

frases feitas sinxelas e 

habituais da comunidade 

lingüística correspondente 

á lingua meta. 

As veces comprende e 

utiliza con corrección 

suficiente os recursos 

lingüísticos propios do seu 

nivel, e frases feitas sinxelas 

e habituais da comunidade 

lingüística correspondente á 

lingua meta. 

Non sempre comprende e 

utiliza con corrección 

suficiente os recursos 

lingüísticos propios do seu 

nivel, e frases feitas 

sinxelas e habituais da 

comunidade lingüística 

correspondente á lingua 

meta. 

Non comprende e non 

utiliza con corrección 

suficiente os recursos 

lingüísticos propios do 

seu nivel, e frases feitas 

sinxelas e habituais da 

comunidade lingüística 

correspondente á lingua 

meta. 

Comprende e utiliza un 

léxico rico e variado, o que 

implica, o emprego de 

sinónimos de uso máis 

frecuente. 

As veces comprende e 

utiliza un léxico rico e 

variado, o que implica, o 

emprego de sinónimos de 

uso máis frecuente. 

Non sempre comprende e 

utiliza un léxico rico e 

variado, o que implica, o 

emprego de sinónimos de 

uso máis frecuente. 

Non comprende e non 

utiliza un léxico rico e 

variado, o que implica, 

o emprego de 

sinónimos de uso máis 

frecuente. 

Participa en proxectos 

(elaboración de materiais 

multimedia, folletos, 

carteis, etc.) nos que se 

utilizan varias linguas;  e 

valora as competencias 

que posúe como persoa 

plurilingüe. 

As veces participa en 

proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, 

folletos, carteis, etc.) nos 

que se utilizan varias 

linguas; e valora (en certas 

ocasións) as competencias 

que posúe como persoa 

plurilingüe. 

Non sempre participa en 

proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, 

folletos, carteis, etc.) nos 

que se utilizan varias 

linguas;  e as veces valora 

as competencias que posúe 

como persoa plurilingüe. 

Non participa en 

proxectos (elaboración 

de materiais 

multimedia, folletos, 

carteis, etc.) nos que se 

utilizan varias linguas;  

e non valora as 

competencias que 

posúe como persoa 

plurilingüe. 

 

7. Elementos transversais 

 

Dentro das posibilidades que ofrece o ensino dunha lingua estranxeira English in Use ESO 4 ofrece, a través do 

seu contido, a selección dos seus temas, textos e situacións de interacción entre alumnos, oportunidades para 

introducir aspectos dos elementos transversais ao longo do proxecto. Os elementos transversais que se 

desenvolven a continuación aprécianse de maneira integrada nos textos, ilustracións e actividades de English in 

Use ESO 4 (ver a secuencia das unidades e as rúbricas de avaliación por estándares de aprendizaxe). 

 

Na Ensinanza Secundaria Obrigatoria, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias de cada 

etapa, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as 

disciplinas. 

 

As Administracións educativas promoverán o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a 

prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade e os valores inherentes ao principio de 

igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. As 

Administracións educativas promoverán a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos 

os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que alicerzan a liberdade, a xustiza, a 

igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto aos homes e 

mulleres por igual, ás persoas con discapacidade e o rexeitamento á violencia terrorista, a pluralidade, o respecto 

ao Estado de dereito, o respecto e consideración ás vítimas do terrorismo e a prevención do terrorismo e de 

calquera tipo de violencia.  

A programación docente debe comprender en todo caso a prevención da violencia de xénero, da violencia contra 
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as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, 

incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico. Evitaranse os comportamentos e contidos sexistas e 

estereotipos que supoñan discriminación. 

Os currículos de Ensinanza Secundaria Obrigatoria e Bacharelato incorporarán elementos curriculares 

relacionados co desenvolvemento sostible e o medio ambiente, os riscos de explotación e abuso sexual, o abuso 

e maltrato ás persoas con discapacidade, as situacións de risco derivadas do inadecuado emprego das 

Tecnoloxías da Información e a Comunicación, así como a protección ante emerxencias e catástrofes. 

 

Os currículos de Ensinanza Secundaria Obrigatoria e Bacharelato incorporarán elementos curriculares 

orientados ao desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor, á adquisición de competencias para a 

creación e desenvolvemento dos diversos modelos de empresas e ao fomento da igualdade de oportunidades e 

do respecto ao emprendedor e ao empresario, así como da ética empresarial. As Administracións educativas 

fomentarán as medidas para que o alumnado participe en actividades que lle permita afianzar o espírito 

emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o 

traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico. 

 

As Administracións educativas adoptarán medidas para que a actividade física e a dieta equilibrada formen parte 

do comportamento xuvenil. Para estes efectos, as devanditas Administracións promoverán a práctica diaria de 

deporte e exercicio físico por parte dos alumnos e alumnas durante a xornada escolar, nos termos e condicións 

que, seguindo as recomendacións dos organismos competentes, garantan un desenvolvemento adecuado para 

favorecer unha vida activa, saudábel e autónoma. O deseño, coordinación e supervisión das medidas que para 

estes efectos se adopten no centro educativo serán asumidos polo profesorado con cualificación ou 

especialización adecuada nestes ámbitos. 

 

No ámbito da educación e a seguridade vial, as Administracións educativas incorporarán elementos curriculares 

e promoverán accións para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, co fin de que o 

alumnado coñeza os seus dereitos e deberes como usuario das vías, en calidade de peón, viaxeiro e condutor de 

bicicletas ou vehículos a motor, respecte as normas e sinais, e se favoreza a convivencia, a tolerancia, a 

prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de 

tráfico e as súas secuelas. 

 

8. Secuenciación das unidades didácticas 

 

 

UNIDADE Getting Started 

 

a) Obxectivos 

 

Repasar o vocabulario relacionado cos lugares da cidade, os adxectivos relacionados coa personalidade, a 

comida, e os adxectivos relacionados coa comida e o mundo animal. 

Repasar os seguintes puntos gramaticais: contraste entre o Present Simple e o Present Continuous e entre o Past 

Simple e o Past Continuous, o futuro con will e be going to, os cuantificadores e os determinantes, e a 

comparación dos adxectivos. 

Intercambiar información persoal. 

Utilizar a linguaxe da clase. 

Pronuncia do vocabulario da unidade. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Repaso de vocabulario relacionado cos lugares da cidade, os adxectivos relacionados coa personalidade a 

comida, os adxectivos relacionados coa comida e o mundo animal. 

 

Grammar 

Contraste entre o Present Simple e o Present Continuous e entre o Past Simple e o Past Continuous, o futuro con 

will e be going to, os cuantificadores, os determinantes e a comparación dos adxectivos. 

 

Getting ready for writing 

Lectura dun texto sobre a importancia de aprender inglés e recoñecemento das características e convencións da 

linguaxe escrita. 
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Speaking 

Uso de fórmulas para intercambiar información persoal e da linguaxe da clase de forma axeitada. 

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 4-5, Language Builder, LB, páxs. 4-5: repaso de vocabulario relacionado cos lugares da 

cidade, os adxectivos relacionados coa personalidade, a comida, os adxectivos relacionados coa comida e o 

mundo animal. 

- Grammar, SB, páxs. 5-6: contraste entre o Present Simple e o Present Continuous e entre o Past Simple e o 

Past Continuous, o futuro con will e be going to, os cuantificadores, os determinantes e a comparación dos 

adxectivos. 

- Getting ready for writing, SB, páx. 7: lectura dun texto sobre a importancia de aprender inglés e 

recoñecemento das características e convencións da linguaxe escrita. 

- Speaking, SB, páx. 8: uso de fórmulas para intercambiar información persoal e da linguaxe da clase de forma 

axeitada. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Vocabulary, SB, páxs. 4-5: interese por coñecer información sobre lugares de interese turístico en distintas 

cidades do mundo, e sobre as comidas e o mundo animal. 

- Grammar, SB, páx. 6: interese por coñecer información variada. 

 

Competencia dixital: 

- English in Use Interactive, www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive: práctica das actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos, comprensión oral e escrita correspondentes á unidade de 

introdución. 

- Digital Teacher's Resources: 

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

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

preguntas interculturais. 

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

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

Games. 

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

 

Aprender a aprender: 

- Student Learning Record, WB, páx. 126; My English Experience, WB, páx. 127; English and Me, WB, páx. 

128; My Strategies for Progress, WB, páx. 129; Self-Evaluation, WB, páxs. 130-131 e Language Builder, LB, 

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

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Speaking, SB, páx. 8: coñecemento das formas regradas de comunicación en inglés para utilizalas en 

situacións de comunicación axeitadas ao entorno escolar; importancia dunha actitude respectuosa cara ao 

profesor/a, aos compañeiros/as e ás rutinas da clase. 

  

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páx. 8: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados. 

Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Getting ready for writing, SB, páx. 7: mostra do sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Student Learning Record, WB, páx. 126: conciencia dos obxectivos de aprendizaxe e da motivación persoal 

dos alumnos/as cara á lingua. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Vocabulary, SB, páx. 4: interese por coñecer información sobre lugares de interese turístico doutros países. 

- Getting ready for writing, SB, páx. 7: interese por aprender inglés para estabelecer a comunicación coa xente 

doutras culturas. 

 

 

 

 

 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive
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d) Temas interdisciplinarios 

 

Bioloxía e Xeoloxía: 

- O mundo animal: os animais e as partes do corpo dos animais. 

 

Xeografía e Historia: 

- Os lugares da cidade. 

- A localización de lugares de interese turístico no mundo. 

 

Valores Éticos: 

- Respecto cara aos demais e cara a si mesmos/as á hora de intercambiar información persoal. 

 

Lingua e Literatura: 

- Contraste entre o Present Simple e o Present Continuous. 

- Contraste entre o Past Simple e o Past Continuous. 

- O futuro con will e be going to. 

- Os cuantificadores e os determinantes. 

- A comparación dos adxectivos. 

- Os determinantes: a/an, some e any. 

- Fórmulas lingüísticas para intercambiar información persoal. 

 

Lingua Estranxeira: 

- O inglés como lingua internacional. 
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UNIDADE 1: Taking Risks 

 

a) Obxectivos 

 

Aprender o vocabulario relacionado cos deportes de risco e os adxectivos que se utilizan para describir distintas 

experiencias. 

Utilizar correctamente o Present Perfect Simple e o Past Simple, así como a estrutura  

used to. 

Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo dunha revista sobre o paracaidismo con traxe de ás ou wingsuit 

e as consecuencias deste, unha reportaxe sobre os perigos que supón ser correspondente de guerra, unhas 

descricións de persoas recoñecidas porque practicaron actividades de risco, un texto sobre a valentía dunha espía 

británica que vai a París durante a Segunda Guerra Mundial, outro sobre un médico que viaxa a Sudán para 

axudar aos habitantes da zona, un texto sobre os riscos que corren os bombeiros neoiorquinos, e outro sobre os 

peores incendios da historia. 

Escoitar de xeito comprensivo unha conversa sobre un festival de deportes de risco e unha entrevista. 

Debater as novas que se presentan nun dos exercicios da unidade; falar de tres cousas que adoitaban facer no 

pasado e que seguen a facer, e doutras tres que facían no pasado, pero que xa non fan; e facer unha entrevista a 

un compañeiro/a. 

Escribir unha reportaxe sobre unha persoa que admiren prestando atención aos conectores de causa e efecto na 

oración inglesa. 

Pronunciar a forma débil e forte das palabras e os sons /ɪ/ e /e/. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado co risco e o perigo. 

Realización de exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

Word Power: palabras que poden funcionar como verbo e substantivo. 

 

Grammar 

Uso do Present Perfect Simple para falar de experiencias pasadas e do Past Simple para falar de accións 

completadas nun período específico do pasado. 

Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas actividades. 

English in Use: uso do Present Perfect Simple e o Past Simple para falar de novas.  

Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas dun exercicio. 

 

Speaking 

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

Práctica oral de conversas para comentar noticias mediante o emprego da gramática e o vocabulario vistos. 

Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre novas. 

English in Use, Reacting to news: fórmulas para expresar reaccións ante unha nova. 

 

Reading 

Lectura dun texto sobre wingsuit jumping para obter información e relacionar entre si os datos que se piden. 

Comprensión da información clave do texto. 

Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

Did You Know?: breve información sobre a marca batida por Jhonatan Florez. 

 

Listening 

Comprensión oral dunha conversa sobre un festival. 

Realización de varios exercicios para contestar preguntas sobre o contido da conversa. 

English in Use: diferenza de uso entre high e tall. 

 

Grammar 

Uso do used to para falar sobre hábitos e situacións do pasado que xa non se realizan. 

Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas actividades. 

 

Speaking 

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

Práctica oral de conversas para falar do pasado e o presente mediante o emprego da gramática e o vocabulario 

vistos. 
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Skills in Use 

Vocabulary 

Adxectivos para describir distintas experiencias. 

Comprensión e expresión oral sobre novas e distintas experiencias. 

Práctica do uso correcto do vocabulario aprendido. 

Word Power: adxectivos que rematan en –ous ou –al. 

 

Listening 

Comprensión oral dunha entrevista para o xornal escolar. 

Comprensión oral dunha segunda entrevista. 

Realización de exercicios relacionados co contido das entrevistas. 

 

Pronunciation 

Pronuncia correcta da forma débil e forte de have e has. 

Pronuncia correcta de sons de especial dificultade: /ɪ/ e /e/. 

English in Use: explicación sobre a pronuncia forte e débil de have e has.  

 

Focus on Functional Language 

Uso da linguaxe utilizado para facer unha entrevista. 

 

Speaking 

Entrevista a un compañeiro/a para que fale de si mesmo/a. 

English in Use, Expressing surprise: expresións para indicar sorpresa. 

 

Writing 

Getting Ready to Write: análise da estrutura do contido un texto descritivo. 

Análise da linguaxe típica empregada á hora de describir a unha persoa: Present Perfect Simple e Past Simple e 

conectores. 

English in Use: diferenza de significado da palabra since. 

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

e coa axuda do cadro English in Use. 

 

Everyday English: Warning! 

Vocabulario e expresións típicas relacionadas co perigo e os riscos. 

Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre situacións onde exista risco coas expresións vistas e a 

información que se dá. 

 

Putting it together 

Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica o 

vocabulario e a gramática. 

 

Media: On the Front Line 

Comprensión oral do parte dun correspondente de guerra para contestar unha pregunta. 

Comprensión dun artigo sobre os correspondentes de guerra. 

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

contidos. 

Did You Know?: breve información sobre periodistas asasinados polo Dáesh. 

 

Language Summary 

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

 

Culture Magazine 

Comprensión oral e escrita de dous textos sobre bombeiros e incendios. 

Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 

Did You Know?: datos curiosos sobre o World Trade Center. 

TASK: redacción dun parágrafo sobre un gran incendio do país do alumno. 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 10 e 14, Language Builder, LB, páxs. 6-7: vocabulario relacionado cos deportes de 

risco e os adxectivos que se utilizan para describir distintas experiencias. 



 

373 

- Reading, SB, páxs. 12 e 19; Vocabulary, SB, páx. 14, Putting It Together, páx. 18;  sección Culture Magazine, 

páxs. 130-131; WB, páx. 11: lectura e comprensión dun artigo dunha revista sobre o paracaidismo con traxe de 

ás ou wingsuit e as consecuencias deste, unha reportaxe sobre os perigos que supón ser correspondente de 

guerra, unhas descricións de persoas recoñecidas porque tomaron riscos, un texto sobre a valentía dunha espía 

británica que vai a París durante a Segunda Guerra Mundial e outro sobre un médico que viaxa a Sudán para 

axudar aos habitantes da zona, un texto sobre os riscos que corren os bombeiros neoiorquinos, e outro máis 

sobre os peores incendios da historia. Lectura dun texto sobre as características máis perigosas de algúns 

deportes. 

- Grammar, SB, páxs. 11 e 13 e sección Putting It Together, páx. 18: comunicarse empregando o Present Perfect 

Simple ou o Past Simple segundo corresponda e a estrutura used to. 

- Listening, SB, páxs. 13-14: comprensión dunha conversa sobre un festival de deportes de risco e dúas 

entrevistas.  

- Speaking, SB, páxs. 11, 13 e 15: participar en conversas e simulacións co compañeiro/a para debater novas, 

falar de cousas que fixeran ou experimentaran algunha vez e que volveran facer dende entón ou non, e facer 

unha entrevista. 

- Pronunciation, SB, páxs. 15 e 165: pronuncia da forma débil e forte das palabras have e has, e os sons /ɪ/ e /e/. 

- Writing, SB, páx. 16; Culture Magazine, SB, páx. 131, TASK; WB, páxs. 13 e 116 (Writing Plan): expresión 

escrita de reportaxes sobre persoas que admiren utilizando as expresións e vocabulario axeitados e redacción 

sobre un dos peores incendios do país do alumno.  

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Over to you, SB, páx. 18: indicar que tres países que son os máis perigosos para os reporteiros de hoxe en día e 

sinalalos nun mapa. 

 

Competencia dixital: 

- Writing, SB, páx. 16: mostra de autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer uso da 

información e as súas fontes. 

- Reading, SB, páx. 12; CLIL Media, SB, páx. 19: a prensa como fonte de información. Actitude crítica ante a 

información presentada. 

- Speaking, páxs. 11, 13 e 15, Grammar, SB, páxs. 11 e 13: respecto polas normas de conduta na clase en 

interaccións co profesor/a ou cos compañeiros/as ao usar a información e as súas fontes. 

- English in Use Interactive, www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive: práctica das actividades interactivas de 

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

- Digital Teacher's Resources: 

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

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

preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Digital Materials: práctica das actividades interactivas correspondentes á unidade 1 e 

uso das novas ferramentas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows e Team Games. 

  + Test Factory and Other Editable Resources: realización dos exames correspondentes á unidade 1. 

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

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

- Putting it together SB, páx. 18; Student Learning Record, WB, páx. 126; My English Experience, WB, páx. 

127; English and Me, WB, páx. 128; My Strategies for Progress, WB, páx. 129; Self-Evaluation, WB, páxs. 

130-131 e Language Builder, LB, páxs. 6-7: consciencia do grao de coñecemento da lingua. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Speaking, SB, páxs. 11, 13 e 15; English in Use, SB, páxs. 11, 13 e 15: mantemento dunha actitude construtiva 

e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións na aula. 

- Reading, páx. 12, 19 e 130: respecto polas profesións que supoñen grandes perigos e polos deportes de risco. 

- Did You Know?, páxs. 12, 18 e 131: interese por coñecer datos sobre marcas relacionadas cos deportes de 

risco e sobre o terrorismo e as súas consecuencias. 

- Everyday English, SB, páx. 17: interese por aprender os significados de diferentes sinais. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 11, 13 e 15; English in Use, SB, páxs. 11, 13 e 15; Writing, SB, páx. 16: uso da 

creatividade persoal á hora de producir textos escritos e orais a partir de modelos dados. 

- Reading, SB, páx. 12; Vocabulary, SB, páx. 14; Culture Magazine, SB, páxs. 130-131: mostra do sentido 

crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 16; WB, páxs. 13 e 116 (Writing Plan): desenvolvemento organizativo á hora de presentar 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive
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un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 15: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos da 

unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Reading, SB, páx. 12; Vocabulary, SB, páx. 14: interese por coñecer distintos tipos de deportes de risco e 

persoas recoñecidas por facer este tipo de deportes. 

- Culture Magazine, SB, páxs. 130-131: reflexión sobre os riscos que corren os bombeiros neoiorquinos e sobre 

os peores incendios da historia. 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

Xeografía e Historia: 

- Persoas que practicaron deportes de risco ao longo dos tempos. 

- As profesións que supoñen altos riscos: os correspondentes de guerra e os bombeiros. 

- Localización dos tres países máis perigosos para os reporteiros de hoxe en día nun mapa. 

- O terrorismo e as súas consecuencias ao longo da historia. 

- Os peores incendios da historia. 

 

Valores Éticos: 

- Respecto polos deportes de risco. 

- Respecto cara ás profesións que supoñen perigos. 

- Reflexión sobre as consecuencias dos actos terroristas. 

- Reflexión sobre a importancia de non provocar un incendio. 

- Respecto pola sinalización. 

- Respecto polas opinións dos demais. 

 

Educación Física: 

- Deportes de risco: o paracaidismo con traxe de ás ou wingsuit. 

 

Lingua e Literatura: 

- Contraste entre o Present Perfect Simple e o Past Simple. 

- A estrutura used to en afirmativa, negativa e interrogativa para expresar hábitos no pasado. 

- Fórmulas lingüísticas para falar sobre cousas que fixeran ou experimentaran algunha vez. 

- Fórmulas lingüísticas para debater novas. 

- Os conectores de causa e efecto. 

- Lectura da prensa e artigos de revistas para a obtención de novas. 

- Tradución galego-inglés no Workbook. 

 

Lingua Estranxeira: 

- Os distintos significados de since en inglés. 
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UNIDADE 2: Kings and Queens 

 

a) Obxectivos 

 

Aprender o vocabulario relacionado coa realeza, o cine e a televisión. 

Utilizar correctamente os pronomes relativos who, which, that, where, when e whose. 

Utilizar correctamente os compostos de some, any e no. 

Ler de forma comprensiva e autónoma unha crítica da serie de televisión Xogo de tronos, unha guía de 

televisión dun xornal, un texto sobre a serie Os Tudor, outro sobre Downton Abbey, un texto sobre mulleres que 

tiveron poder ao longo da historia e outro sobre os acordos matrimoniais nas familias reais e outro máis sobre as 

leis sucesorias británicas. 

Escoitar de xeito comprensivo un debate sobre a lingua Dothraki da serie Xogo de tronos e unha crítica dunha 

película. 

Facer un concurso de preguntas e respostas, preguntar sobre cousas relacionadas co cine e a televisión e 

respondelas, e falar de películas. 

Escribir unha crítica cinematográfica prestando atención ao uso dos conectores de contraste e á estrutura do 

texto. 

Identificar e producir os sons /s/, /k/ e /tʃ/ e practicar a entoación das preposicións en inglés. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado coa realeza. 

Realización de exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

English in Use: información sobre as palabras crown e throne. 

Word Power: diferenzas entre palabras da mesma familia como kill, execute, assassinate. 

 

Grammar 

As oracións de relativo: uso e formación. 

Os pronomes de relativo: who, that, which, where, when, whose. 

Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas actividades. 

Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas dun exercicio. 

Did You Know?: breve explicación sobre o rei ou a raíña do Reino Unido e os países da Commonwealth. 

 

Speaking 

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

Interacción oral co compañeiro/a para responder preguntas a modo de concurso co vocabulario e a gramática 

aprendidos na unidade. 

English in Use, Giving feedback: fórmulas para dar feedback. 

 

Reading 

Lectura dunha crítica da serie de televisión Xogo de tronos para realizar diferentes tipos de exercicios.  

Comprensión da información clave do texto. 

Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

Did You Know?: breve información sobre os paralelismos entre Xogo de tronos e a historia. 

 

Listening 

Comprensión oral dun debate sobre a lingua Dothraki da serie Xogo de tronos. 

Realización de exercicios relacionados co debate que se escoitou anteriormente. 

Grammar 

Os compostos de some, any, no. 

Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas actividades. 

 

Speaking 

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

Práctica oral de conversas preguntando e respondendo mediante o emprego da gramática e do vocabulario 

vistos. 

English in Use, Expressing certainty: uso de expresións que expresan certeza. 

 

Skills in Use 

Vocabulary 

Cine e televisión. 
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Lectura dunha guía de televisión dun xornal. 

Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

Word Power: palabras con diferentes significados e funcións dentro da oración. 

 

Listening 

Comprensión oral dunha crítica de cine. 

Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre o contido da crítica. 

 

Pronunciation 

Pronuncia correcta dos sons /s/, /k/ e /tʃ/. 

English in Use: preposicións acentuadas ao final da oración. 

Exercicios para practicar a pronuncia. 

 

Focus on Functional Language 

Repaso da linguaxe sobre o cine e a televisión. 

 

Speaking 

Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre unha película utilizando o vocabulario aprendido. 

 

Writing 

Getting Ready to Write: análise da estrutura dos contidos dunha crítica de cine. 

Linguaxe utilizada á hora de redactar unha crítica de cine: oracións de relativo e conectores de contraste. 

Preparación antes de escribir unha crítica de cine mediante a realización de varios exercicios. 

Writing Task: produción dunha crítica de cine seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Ready to Write 

e con axuda do cadro English in Use. 

 

Everyday English: Let’s meet up. 

Vocabulario e expresións típicas das conversas entre dúas persoas que queren concertar un encontro ou cita. 

Práctica oral de conversas relacionadas coa concertación de citas ou encontros. 

Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas relacionadas coa concertación de citas o encontros 

utilizando as expresións dadas. 

 

Putting it together 

Repaso dos contidos principais da unidade mediante a realización de exercicios que poñen en práctica o 

vocabulario e a gramática. 

 

History: Famous and Powerful Women 

Comprensión oral dunha conversa entre dúas persoas que falan sobre un programa de televisión. 

Comprensión de un texto escrito sobre distintas raíñas e emperatrices. 

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

contidos. 

English in Use: had to e supposed to para expresar unha obriga no pasado e un feito que non chegou a acontecer. 

Did You Know?: información curiosa sobre María Antonieta e a frase que supostamente pronunciou: “Que 

coman pasteis”. 

 

Language Summary 

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

 

Culture Magazine 

Comprensión oral e escrita de dous textos sobre os matrimonios reais e as leis de sucesión ao trono británico. 

Realización de varios exercicios sobre o contido dos textos. 

Did You Know?: datos curiosos sobre o Reino de Prusia. 

Did You Know?: datos curiosos sobre a raíña Isabel II e o seu esposo, o príncipe Felipe. 

TASK: redacción dun parágrafo sobre unha familia real e creación dunha árbore xenealóxica. 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 22 e 26, Language Builder, LB, páxs. 8-9: vocabulario relacionado coa realeza, o cine e 

a televisión. 

- Reading, SB, páx. 24; Vocabulary, SB, páx. 26; Putting It Together, SB, páx. 30; CLIL History, páx. 31; 

Culture Magazine, SB, páxs. 132-133; WB, páx. 19: comprensión escrita da serie de televisión Xogo de tronos, 
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unha guía de televisión dun xornal, un texto sobre a serie Os Tudor, outro sobre Downton Abbey, un texto sobre 

mulleres que tiveron poder ao longo da historia e outro sobre os acordos matrimoniais nas familias reais e outro 

máis sobre as leis sucesorias británicas. Expresión escrita dunha crítica sobre a serie de televisión española 

Isabel. 

- Grammar, SB, páxs. 23 e 25; sección Putting It Together, SB, páx. 30: os pronomes relativos; os compostos de 

some, any e no. 

- Listening, SB, páxs. 25-26: comprensión oral dun debate sobre a lingua Dothraki da serie Xogo de tronos e 

unha crítica dunha película.  

- Speaking, páxs. 23, 25 e 27: participación en conversas e simulacións co compañeiro/a para facer un concurso 

de preguntas e respostas, preguntar sobre cousas relacionadas co cine e a televisión e respondelas, e falar de 

películas. 

- Pronunciation, SB, páxs. 27 e 166: identificación e produción dos sons /s/, /k/ e /tʃ/; práctica da entoación de 

frases en inglés. 

- Writing, SB, páx. 28; Culture Magazine, SB, páx. 133, TASK; WB, páxs. 21 e 117: expresión escrita de 

críticas cinematográficas prestando atención ao uso dos conectores de contraste e á estrutura do texto e 

utilizando as expresións e vocabulario axeitados e redacción sobre algún aspecto interesante dalgunha familia 

real. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Vocabulary, SB, páx. 22: interese por coñecer datos sobre a realeza en España e Reino Unido. 

- English in Use, SB, páxs. 22 e 27: coñecemento do significado das palabras crown e throne en inglés. Interese 

por acentuar correctamente as preposicións en inglés ao final da frase. 

- Did You Know?, SB, páxs. 23, 24 e 31: aprendizaxe do feito de que a monarca británica é xefa de estado en 16 

países, e coñecemento da existencia de paralelismos históricos en Xogo de tronos e da expresión histórica “Then 

let them eat cake” de María Antonieta. 

- Grammar, SB, páxs. 23 e 25: interese por facer un uso correcto dos pronomes relativos e os compostos de 

some, any e no. 

- Word Power, SB, páxs. 22 e 26: interese por coñecer as diferenzas de significado das palabras kill, execute e 

assassinate, e da palabra plot como nome e como verbo en inglés. 

- Everyday English, SB, páx. 29: interese por aprender as fórmulas correctas para quedar. 

- Culture Magazine, SB, páxs. 132-133: interese por coñecer os acordos matrimoniais nas familias reais e as leis 

sucesorias británicas. 

 

Competencia dixital: 

- Vocabulary, SB, páx. 26: competencia para consultar unha guía de televisión. 

- Writing, SB, páx. 28; Task, SB, páx. 133: mostra de autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao 

seleccionar e facer uso da información e das súas fontes. 

- Speaking, SB, páxs. 23, 25 e 27; Grammar, SB, páxs. 23 e 25: respecto polas normas de conduta na clase en 

interaccións co profesor/a ou cos compañeiros/as ao usar a información e as súas fontes. 

- English in Use Interactive, www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive: práctica das actividades interactivas de 

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

- Digital Teacher's Resources: 

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

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

preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Digital Materials: práctica das actividades interactivas correspondentes á unidade 2 e 

uso das novas ferramentas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows e Team Games. 

  + Test Factory and Other Editable Resources: realización dos exames correspondentes á unidade 2. 

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

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

 

Aprender a aprender: 

- Putting it together SB, páx. 30; Student Learning Record, WB, páx. 126; My English Experience, WB, páx. 

127; English and Me, WB, páx. 128; My Strategies for Progress, WB, páx. 129; Self-Evaluation, WB, páxs. 

130-131 e Language Builder, LB, páxs. 8-9: consciencia do grao de coñecemento da lingua. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Listening, SB, páxs. 25-26; Speaking, SB, páxs. 23, 25 e 27: mantemento dunha actitude construtiva e 

solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións na aula. 

- CLIL History, SB, páx. 31: respecto pola información sobre mulleres que tiveron poder ao longo da historia.  

- Speaking, SB, páxs. 23, 25 e 27: aprendizaxe e práctica das fórmulas utilizadas para facer un concurso de 

preguntas e respostas, preguntar sobre cousas relacionadas co cine e coa televisión e respondelas, e falar de 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive
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películas. 

- Did You Know?, SB, páxs. 23, 24 e 31: aprendizaxe de datos curiosos e útiles na sección Did You Know? de 

cada unidade. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 23, 25 e 27; Grammar, SB, páxs. 23 e 25; Writing, SB, páx. 28; Task, SB, páx. 133: uso 

da creatividade persoal á hora de producir textos escritos e orais a partir de modelos dados. 

- Reading, SB, páx. 24; Vocabulary, SB, páxs. 22 e 26; Putting It Together, SB, páx. 30; CLIL History, páx. 31; 

Culture Magazine, SB, páxs. 132-133: mostra do sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 28; WB, páxs. 21 e 117 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir textos 

escritos a partir de modelos que se dan. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 23: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos da 

unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Vocabulary, SB, páxs. 22 e 26: competencia para facer un concurso de preguntas e respostas e ler de forma 

crítica unha guía de televisión. 

- Did You Know?, SB, páxs. 23, 24 e 31: reflexión sobre a aprendizaxe do feito de que a monarca británica é 

xefa de estado en 16 países, e coñecemento da existencia de paralelismos históricos en Xogo de tronos e da 

expresión histórica “Then let them eat cake” de María Antonieta. 

- Grammar, SB, páx. 23: datos sobre a guerra das Dúas Rosas. 

- Listening, SB, páxs. 25 e 26: competencia para aprender datos sobre distintos temas e opinar sobre eles. 

- Speaking, SB, páxs. 23, 25 e 27: competencia para abrir debates sobre temas relacionados co cine e a 

televisión e opinar sobre eles, e para facer un concurso de preguntas e respostas. 

- Culture Magazine, SB, páxs. 132-133: reflexión sobre os diferentes acordos matrimoniais que se dan nas 

familias reais e as leis sucesorias británicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

Xeografía e Historia: 

- Datos históricos sobre a realeza británica e a española. 

- A guerra das Dúas Rosas. 

- Paralelismos históricos coa serie Xogo de tronos.  

- María Antonieta e outras mulleres que tiveron poder no pasado. 

- Os acordos matrimoniais nas familias reais. 

- As leis sucesorias británicas. 

 

Valores Éticos: 

- Respecto pola realeza e polas leis. 

- Respecto polas quendas de palabra e as opinións dos demais. 

 

Educación Plástica, Visual e Audiovisual: 

- Respecto polas diferentes obras artísticas relacionadas co cinema e a televisión. 

- Composición dunha árbore xenealóxica. 

 

Lingua e Literatura: 

- Os pronomes relativos: who, which, that, where, when e whose. 

- Os compostos de some, any e no. 

- Fórmulas lingüísticas para facer preguntas e respondelas. 

- Os conectores de contraste. 

- Tradución galego-inglés no Workbook. 

 

Lingua Estranxeira: 

- Diferenzas de significado entre kill, execute e assassinate en inglés. 
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- Uso da palabra plot como nome e como verbo en inglés. Diferenzas de significado. 

 

Tecnoloxía: 

- O cinema e a televisión. 

- As guías de televisión. 
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UNIDADE 3: It’s a Mystery! 

 

a) Obxectivos 

 

Aprender o vocabulario relacionado cos misterios, os fenómenos naturais e os sobrenaturais. 

Utilizar correctamente o Past Perfect Simple. Diferenzas entre o uso do Past Perfect Simple e o Past Simple. 

Ler de forma comprensiva e autónoma uns textos sobre misterios, un artigo sobre os nenos verdes de Woolpit, 

unhas descricións duns fenómenos naturais e sobrenaturais, un texto sobre 1986 (coñecido como “o ano sen 

verán”, debido a unha erupción volcánica en Indonesia), outro sobre o poltergeist de Mackenzie, outro máis 

sobre o misterio da expedición de Franklin e uns textos sobre desastres naturais. 

Escoitar de xeito comprensivo a un guía turístico falar sobre un misterio, e as presentacións dos traballos 

escolares de dous alumnos. 

Falar sobre actividades que fixeron no pasado e comparalas coas que fixo o compañeiro/a, inventar unha historia 

curta cun compañeiro/a e contala, e falar sobre un fenómeno estraño. 

Escribir unha historia prestando atención ao uso do Past Continuous, o Past Simple, o Past Perfect Simple e os 

conectores de secuencia. 

Identificar e producir os sons /w/, /j/, /ɒ/, /əʊ/ e /ɔː/. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado cos misterios. 

Comprensión de varios textos escritos sobre misterios. 

Realización de exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

Did You Know?: información breve sobre o Triángulo das Bermudas. 

Word Power: phrasal verbs con look. 

 

Grammar 

Uso do Past Perfect Simple para falar de accións que ocorreron antes que outra acción ou un período específico. 

Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas actividades. 

English in Use: expresións de tempo utilizadas co Past Perfect Simple. 

 

Speaking 

Práctica oral de conversas para comparar actividades pasadas mediante o emprego da gramática e o vocabulario 

vistos. 

English in Use, Comparing and contrasting: comparar e contrastar. 

 

Reading 

Comprensión escrita dun artigo sobre un feito misterioso. 

Realización de diferentes tipos de exercicios sobre o contido do texto.  

Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

Did You Know?: dato curioso sobre o consumo de cenorias. 

 

 

Grammar 

Uso do Past Perfect Simple e do Past Simple para contar historias.  

Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas actividades. 

Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas dun exercicio. 

 

Listening 

Comprensión oral da información que proporciona un guía. 

Realización de exercicios sobre o contido da información proporcionada polo guía. 

 

Speaking 

Práctica oral cun compañeiro/a para contar unha historia co emprego da gramática e o vocabulario vistos. 

 

Skills in Use 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado con fenómenos naturais e sobrenaturais. 

Word Power: a irregularidade da palabra phenomena. 

Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 
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Listening 

Comprensión oral de presentacións de traballos escolares. 

Realización de varios exercicios sobre o contido das presentacións. 

 

Pronunciation 

Pronuncia correcta dos sons /w/, /j/, /ɒ/, /əʊ/ e /ɔ:/. 

English in Use: pronuncia da letra w cando aparece no medio dunha palabra ou ao final. 

 

Focus on Functional Language 

Preguntas e respostas sobre fenómenos estraños. 

 

Speaking 

Práctica oral de conversas para falar de fenómenos estraños mediante o emprego da gramática e o vocabulario 

vistos. 

English in Use, Empathising: fórmulas lingüísticas para empatizar. 

 

Writing 

Getting Ready to Write: análise da estrutura dos contidos dunha historia. 

Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir unha historia: Past Continuous, Past Simple, Past 

Perfect Simple e conectores de secuencia. 

Preparación antes de escribir unha historia practicando a estrutura e a linguaxe típicas mediante a realización de 

varios exercicios. 

Writing Task: produción dunha historia seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Ready to Write e coa 

axuda do cadro English in Use. 

 

Everyday English: UK or US? 

Palabras distintas no inglés británico e americano. 

Comprensión oral de diálogos para diferenciar falantes ingleses e americanos. 

Práctica oral dos diálogos. 

 

Putting it together 

Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica o 

vocabulario e a gramática. 

 

History: The Mystery of the Franklin Expedition 

Comprensión oral dunha breve nova para contestar unha pregunta. 

Comprensión escrita dun artigo sobre a expedición de Franklin co fin de contestar preguntas. 

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

contidos. 

Did You Know?: datos curiosos sobre o Titanic. 

 

Language Summary 

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

 

Culture Magazine 

Comprensión oral e escrita de cinco textos sobre fenómenos e desastres naturais. 

Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 

Did You Know?: datos curiosos sobre a película O mago de Oz. 

TASK: redacción dun parágrafo sobre un dos desastres naturais amentados. 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, páxs. 34 e 38; Language Builder, LB, páxs. 10-11: vocabulario relacionado cos misterios, os 

fenómenos naturais e os sobrenaturais. 

- Reading, SB, páx. 36; Vocabulary, SB, páxs. 34-38; Putting It Together, SB, páx. 42; sección CLIL History, 

SB, páx. 43; Culture Magazine, SB, páxs. 134-135; WB, páx. 27: comprensión escrita duns textos sobre 

misterios, un artigo sobre os nenos verdes de Woolpit, unhas descricións duns fenómenos naturais e 

sobrenaturais, un texto sobre 1986 (coñecido como “o ano sen verán”, debido a unha erupción volcánica en 

Indonesia), outro sobre o poltergeist de Mackenzie, outro máis sobre o misterio da expedición de Franklin e uns 

textos sobre diferentes desastres naturais. Expresión escrita dun artigo sobre o misterio da estatua do Museo de 

Manchester. 
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- Grammar, SB, páxs. 35-37 e sección Putting It Together, páx. 42: uso do Past Perfect Simple. Diferenzas entre 

o uso do Past Perfect Simple e o Past Simple. 

- Listening, SB, páxs. 37-38: comprensión oral dunha charla dun guía turístico sobre un misterio e das 

presentacións dos traballos escolares de dous alumnos.  

- Speaking, SB, páxs. 35, 37, 39; Everyday English, SB, páx. 41: participación en conversas e simulacións co 

compañeiro/a para falar sobre actividades que fixeron no pasado e comparalas coas que fixo o compañeiro/a, 

inventar unha historia curta cun compañeiro/a e contala, e falar sobre un fenómeno estraño. Práctica duns 

diálogos cambiando o léxico de inglés británico a americano e viceversa. 

- Pronunciation, SB, páx. 166; English in Use, SB, páx. 39: pronuncia dos sons /w/, /j/, /ɒ/, /əʊ/ e /ɔː/, e 

pronuncia da letra w cando aparece na metade ou ao final dunha palabra. 

- Writing, SB, páx. 40; Culture Magazine, SB, páx. 135, TASK; WB, páxs. 29 e 118 (Writing Plan): expresión 

escrita de historias utilizando as expresións e o vocabulario axeitados e redacción sobre algún desastre natural. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- CLIL History, SB, páx. 42: identificar os distintos océanos que aparecen nun texto e sinalalos nun mapa. 

 

Competencia dixital: 

- Writing, SB, páx. 40: mostra de autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer uso da 

información e as súas fontes. 

- Speaking, SB, páxs. 35, 37 e 39; Grammar, SB, páxs. 35 e 37: respecto polas normas de conduta na clase en 

interaccións co profesor/a ou cos compañeiros/as ao usar a información e as súas fontes. 

- English in Use Interactive, www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive: práctica das actividades interactivas de 

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

- Digital Teacher's Resources: 

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

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

preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Digital Materials: práctica das actividades interactivas correspondentes á unidade 3 e 

uso das novas ferramentas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows e Team Games. 

  + Test Factory and Other Editable Resources: realización dos exames correspondentes á unidade 3. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 3. Práctica de comprensión e expresión oral, gramática, 

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

- Putting it together SB, páx. 42; Student Learning Record, WB, páx. 126; My English Experience, WB, páx. 

127; English and Me, WB, páx. 128; My Strategies for Progress, WB, páx. 129; Self-Evaluation, WB, páxs. 

130-131 e Language Builder, LB, páxs. 10-11: consciencia do grao de coñecemento da lingua. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Speaking, SB, páxs. 35, 37 e 39; English in Use, SB, páxs. 35, 37 e 39: mantemento dunha actitude construtiva 

e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións na aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 35, 37 e 39; English in Use, SB, páxs. 35, 37 e 39; Writing, SB, páx. 40: uso da 

creatividade persoal á hora de producir textos escritos e orais a partir de modelos dados. Desenvolvemento 

organizativo á hora de presentar un traballo escrito. 

- Vocabulary, SB, páxs. 34 e 38; Reading, SB, páx. 36, Putting it Together, SB, páx. 42; CLIL History, SB, páx. 

43; Culture Magazine, SB, páxs. 134-135: mostra do sentido crítico ante as informacións que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 40; WB, páxs. 29 e 118 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir textos 

escritos a partir de modelos que se dan. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 31: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos da 

unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Reading, SB, páx. 34: interese por coñecer datos sobre acontecementos misteriosos, fenómenos naturais e 

sobrenaturais. 

- Did You Know?, SB, páxs. 34, 36, 42 e 135: interese por coñecer datos interesantes sobre o Triángulo das 

Bermudas, a inxestión excesiva de cenorias, o Titanic e a película O mago de Oz. 

- Putting It Together, SB, páx. 42: interese por coñecer datos sobre 1986 ,“o ano sen verán”, e o poltergeist de 

Mackenzie. 

- Culture Magazine, SB, páxs. 134-135: interese por coñecer datos sobre distintos desastres naturais e reflexión 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive


 

383 

sobre aqueles que ocorreran no país de cada un/ha. 

 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

Bioloxía e Xeoloxía: 

- Os cambios de cor na pel como consecuencia da alimentación excesiva de determinados alimentos. 

- Os desastres naturais. 

 

Xeografía e Historia: 

- Os desastres naturais típicos en diferentes rexións do mundo. 

- Os diferentes sucesos estraños que tiveron lugar en distintos lugares do mundo ao longo dos anos. 

- Os diferentes océanos do mundo. 

 

Valores Éticos: 

- Reflexión sobre os motivos polos que se producen os diferentes fenómenos e sobre como afectan estes á 

sociedade. 

- Respecto polas quendas de fala na clase. 

- Respecto polas opinións dos demais. 

 

Física e Química: 

- Os fenómenos naturais, que se poden explicar a través da física e da química, fronte aos sobrenaturais. 

 

Lingua e Literatura: 

- O Past Perfect Simple. 

- O Past Perfect Simple en contraste co Past Simple. 

- As expresións de tempo. 

- Fórmulas lingüísticas para comparar e contrastar. 

- Fórmulas lingüísticas para facer énfase en algo. 

- Os conectores de secuencia. 

- Tradución galego-inglés no Workbook. 

 

Lingua Estranxeira: 

- As diferenzas entre o inglés británico e o americano.
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UNIDADE 4: Living Together 

 

a) Obxectivos 

 

Aprender vocabulario relacionado coas interaccións sociais e a vida na cidade. 

Utilizar correctamente o primeiro, segundo e terceiro condicional. 

Ler de forma comprensiva e autónoma unha infografía sobre as formigas, e un texto sobre o goberno de Stalin 

na Unión Soviética. 

Escoitar de xeito comprensivo un quiz sobre animais e un programa de radio sobre varios problemas nunha 

cidade. 

Comparar comportamentos, desculparse, falar sobre problemas e solucións. 

Presentarse a unha entrevista para traballar como voluntario/a. 

Expresar gustos e preferencias. 

Escribir un correo electrónico sobre un problema, prestando atención ao uso do condicional e de sinónimos. 

Identificar e producir o son da letra g en palabras como charge ou big, e da letra j en palabras como jam, e 

aprender palabras que conteñen letras mudas. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Vocabulario sobre interacción social. 

Exercicios para practicar o vocabulario sobre interacción social. 

Word Power: información sobre os idioms. 

 

Grammar 

Uso do primeiro condicional para falar de situacións que se darán ou non no futuro segundo se cumpra ou non 

unha condición e do segundo condicional para falar de situacións hipotéticas e prestar consello.  

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

English in Use: uso da forma were do verbo to be co segundo condicional. 

Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas dun exercicio. 

 

Speaking 

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

Interacción oral co compañeiro/a para comparar formas de comportamento nas situacións propostas empregando 

os condicionais. 

 

Reading 

Lectura dunha infografía sobre as formigas para realizar diferentes tipos de exercicios. 

Comprensión da información clave do texto. 

Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre as formigas. 

 

Listening 

Comprensión oral da descrición de varios animais. 

Realización de exercicios sobre o contido do audio. 

 

Grammar 

Uso do terceiro condicional para falar de algo que non pode pasar porque a oportunidade se perdeu.  

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

Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas dun exercicio. 

English in Use: uso dos modais nos condicionais. 

 

Speaking 

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

Práctica oral para expresar arrepentimento co emprego da gramática e o vocabulario vistos. 

Práctica oral de conversas para falar de accións polas que se expresa arrepentimento mediante o emprego da 

gramática e o vocabulario vistos. 

English in Use, Showing regret: expresións para mostrar arrepentimento. 

 

Skills in Use 

Vocabulary 

Vocabulario sobre a vida na cidade. 
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Word Power: raíz da palabra employment. 

Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

 

Listening 

Comprensión oral dun programa de radio. 

Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre o programa de radio. 

 

Pronunciation 

Pronuncia correcta dos sons /dʒ/ e /g/. 

Palabras con letras mudas. 

English in Use: trabalinguas.  

 

Focus on Functional Language 

Repaso da linguaxe sobre a vida na cidade. 

 

Speaking 

Práctica oral de conversas para falar sobre problemas e solucións mediante o emprego da gramática e o 

vocabulario vistos. 

English in Use, Expressing hope: fórmulas para expresar esperanza. 

 

Writing 

Getting Ready to Write: análise da estrutura dos contidos dun correo electrónico en que se fala dun problema. 

Análise da linguaxe típica empregada á hora de redactar un correo electrónico en que se fala dun problema: 

condicionais e sinónimos. 

Preparación antes de escribir un correo electrónico en que se fala dun problema practicando a estrutura e a 

linguaxe típicas mediante a realización de varios exercicios. 

Writing Task: produción dun correo electrónico en que se fala dun problema seguindo os pasos facilitados no 

apartado Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use. 

 

Everyday English: I’d like to volunteer 

Comprensión oral das preguntas realizadas por un orientador nunha entrevista. 

Vocabulario e expresións típicas das entrevistas cun orientador. 

Práctica oral de entrevistas típicas cun orientador empregando a linguaxe vista anteriormente. 

Interacción oral co compañeiro/a para practicar entrevistas típicas cun orientador utilizando as expresións vistas 

e a información que se dá. 

 

Putting it together 

Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica o 

vocabulario e a gramática. 

 

Social Science: The Walls Have Ears 

Comprensión oral do inicio dunha lección escolar sobre diferentes tipos de sociedades e gobernos para contestar 

unha pregunta. 

Comprensión dun texto escrito sobre a Unión Soviética de Stalin. 

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

contidos. 

Did You Know?: información curiosa sobre o nome “Stalin”. 

 

Language Summary 

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

 

Culture Magazine 

Comprensión oral e escrita de dous textos sobre a cultura e a gastronomía de Londres. 

Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 

Did You Know?: datos curiosos sobre Trafalgar Square. 

TASK: escribir sobre un prato favorito. 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 50, 54 e 60; Putting it together, SB, p. 58, ex. 1; Language Builder, WB, páxs. 12-13: 

vocabulario relacionado coas interaccións sociais e a vida na cidade; Word Power, páx. 50: idioms relacionados 
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coas interaccións sociais; Word Power, SB, páx. 54: familias de palabras con employ.  

- Listening, SB, páxs. 53 e 54; Everyday English, SB, páx. 57; CLIL, SB, páx. 58; Listening, WB, páx. 35, exs. 

3-4: comprensión oral dun quiz sobre animais, un programa de radio sobre problemas na cidade, unha entrevista 

de traballo, un texto sobre o goberno de Stalin, e unha conversa sobre un libro que trata de golfiños. 

- Grammar, SB, páxs. 51, 53 e 60; Putting it together, SB, páx. 58, ex. 2: o primeiro, segundo e terceiro 

condicional. 

- Speaking, SB, páxs. 51, 53 e 55; Everyday English, SB, páx. 57: participación en conversas e simulacións co 

compañeiro/a para comparar comportamentos, pedir desculpas, falar sobre problemas e solucións, e facer unha 

entrevista de traballo.  

- Reading, SB, páx. 52; CLIL, SB, páx. 59; Culture Magazine, SB, páxs. 136-137; Reading, WB, páx. 35, exs. 

1-2: comprensión escrita dunha infografía sobre as formigas, un texto sobre o goberno de Stalin na Unión 

Soviética, uns textos sobre a gastronomía e a cultura de Londres, e un texto sobre os lucecús. 

- Pronunciation, SB, páx. 55: pronuncia da letra g en palabras como charge ou big, e da letra j en palabras como 

jam. Palabras con letras mudas. 

- Writing, SB, páx. 56; Culture Magazine, SB, páx. 137, TASK; Writing, WB, páxs. 37 e 119 (Writing Plan): 

expresión escrita de dous correos electrónicos sobre algún problema e dun texto sobre algún dos teus pratos 

favoritos utilizando as expresións e vocabulario axeitados. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

-  Vocabulary, SB, páxs. 50, 54 e 60; Putting it together, SB, p. 58, ex. 1; Language Builder, WB, páxs. 12-13: 

vocabulario relacionado coas interaccións sociais e a vida na cidade; Word Power, páx. 50: idioms relacionados 

coas interaccións sociais. 

- CLIL, SB, páx. 58, ex. 6: localización de países nun mapa. 

- Speaking, SB, páxs. 51, 53 e 55; Everyday English, SB, páx. 57: comparar comportamentos, pedir desculpas e 

falar sobre problemas e solucións. 

 

Competencia dixital: 

- Reading, SB, páx. 52; CLIL, SB, páx. 59; Culture Magazine, SB, páxs. 136-137; Reading, WB, páx. 35, exs. 

1-2: manter unha actitude crítica e reflexiva ao valorar, seleccionar, tratar e utilizar a información e as súas 

fontes. 

- Speaking, SB, páxs. 51, 53 e 55; Everyday English, SB, páx. 57: respecto polas normas de conduta en 

interaccións na clase co profesor/a ou cos compañeiros/as ao usar a información e as súas fontes. 

- Writing, SB, páx. 56; Culture Magazine, SB, páx. 137, TASK; Writing, WB, páxs. 37 e 119 (Writing Plan): 

mostra de autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer uso da información e das súas 

fontes. 

- Everyday English, SB, páx. 57: actitude crítica ante a información sobre como facer unha entrevista de 

traballo. 

- English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive. Práctica das actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á unidade 4. 

- Digital Teacher's Resources: 

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

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

preguntas interculturais. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas correspondentes á unidade 4 e uso 

das novas ferramentas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows e Team Games. 

   + Test Factory and Other Editable Resources. Realización dos exames correspondentes á unidade 4. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 4. Práctica de comprensión oral, gramática, vocabulario e 

linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

- Putting it together, SB, páx. 58; Check Your Progress, WB, páxs. 38-39; Self-Evaluation, WB, páxs. 39 e 130; 

Language Builder, WB, páxs. 12-13: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender 

e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Vocabulary, SB, páx. 50: respecto polas diferentes formas de interacción social. 

- Culture Magazine, SB, páxs. 136-137: respecto polos hábitos alimentarios doutras culturas. 

- English in Use, SB, páxs. 53 e 55: aprendizaxe e práctica de expresións para pedir desculpas e expresar 

esperanza. 

- Everyday English, SB, páx. 57: aprendizaxe e práctica das fórmulas para realizar unha entrevista de traballo. 

- Mantemento dunha actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións 

que se dan na aula. 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive
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Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 51, 53 e 55; Everyday English, SB, páx. 57: uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos orais a partir de modelos dados.  

- Grammar, SB, páx. 51; Reading, SB, páx. 52; Putting it together, SB, páx. 58; CLIL, SB, páxs. 58-59; Culture 

Magazine, SB, páxs. 136-137: mostra de sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 56 (Getting Ready to Write e Writing Task); Culture Magazine, SB, páx. 137, TASK; 

Writing, WB, páxs. 37 e 119 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a 

partir de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para presentar un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páxs. 39 e 130: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos da 

unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Vocabulary, páxs. 50 e 54: interese por coñecer como é a vida na cidade en diferentes países e como se 

interactúa. 

- Culture Magazine, SB, páxs. 136-137: interese por coñecer datos relacionados coa gastronomía e a cultura 

doutras cidades. 

- Grammar, SB, páx. 51, exs. 6 e 7: datos interesantes sobre os sentineleses, unha tribo da illa Sentinel do Norte. 

- Reading, WB, páx. 35: forma de vida das formigas. 

- Did You Know?, SB, páxs. 52, 58 e 136: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e útiles. 

 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

Bioloxía e Xeoloxía 

- Forma de vida das formigas e outros animais. 

 

Xeografía e Historia: 

- Os países e a súa localización no mapa. 

- A tribo dos sentineleses. 

 

Valores Éticos: 

- Interaccións sociais e vida na cidade. 

- O voluntariado. 

- A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a e cara aos compañeiros/as da clase. 

- Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

 

Educación Física: 

- Importancia do deporte para ter un estilo de vida saudábel. 

 

Tecnoloxías da Información e a Comunicación: 

- Material dixital e interactivo para complementar o uso dos libros. 

 

Lingua e Literatura: 

- O primeiro, segundo e terceiro condicional. 

- Os sinónimos. 

- Tradución galego-inglés no Workbook e inglés-galego no Language Builder. 

 

Música: 

- Festivais de música en Londres. 

 

Lingua Estranxeira: 

- Tradución de idioms. 
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UNIDADE 5: Made for You 

 

a) Obxectivos 

 

Aprender vocabulario relacionado coa mercadotecnia e coas compras. 

Utilizar a pasiva en presente, pasado e futuro. 

Ler de forma comprensiva e autónoma unha páxina web con información para consumidores e un texto sobre a 

historia do diñeiro. 

Escoitar e comprender unha nova sobre o Día do Solteiro e unha conversa nunha tenda. 

Describir un produto, falar sobre o futuro e tomar unha decisión. 

Falar sobre algo para comprar ou vender. 

Escribir un artigo de opinión sobre as compras online ou en tenda, prestando atención ao uso da pasiva. 

Identificar e producir o son das letras ch en palabras como charge, sh en palabras como shopping e ge ou j en 

palabras como range ou job. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Vocabulario sobre mercadotecnia. 

Comprensión das diferentes opinións escritas expresadas. 

Exercicios para practicar o vocabulario presentado. 

English in Use: diferenzas de vocabulario entre o inglés británico e americano. 

 

Grammar 

Uso da pasiva en presente e pasado para centrarse na acción e non na persoa que actúa en situacións de 

compravenda. 

Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas actividades. 

Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas dun exercicio. 

 

Speaking 

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

Práctica oral de conversas para describir un anuncio visto mediante o emprego da gramática e o vocabulario 

vistos. 

English in Use, Responding to guesses: fórmulas lingüísticas frecuentes para responder a intentos de acerto. 

 

Reading 

Lectura dun artigo dixital para realizar diferentes tipos de exercicios.  

Realización de diferentes tipos de exercicios para demostrar a comprensión do texto.  

Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

Did You Know?: información curiosa sobre os hábitos de compra dos mozos. 

Word Power: información sobre as familias de palabras. 

 

Listening 

Comprensión oral dunha nova sobre o Día do Solteiro. 

Realización de exercicios sobre o contido da nova.  

 

Grammar 

Uso da pasiva en futuro para falar de compras en futuro e centrarse na acción. 

Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas actividades. 

 

Speaking 

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

Práctica oral para falar do futuro co emprego da gramática e o vocabulario vistos. 

Práctica oral de conversas para expresar accións futuras mediante o emprego da gramática e o vocabulario 

vistos. 

 

Skills in Use 

Vocabulary 

Vocabulario sobre compras. 

Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

Word Power: collocations coa palabra price. 
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Listening 

Comprensión oral duna conversa nunha tenda. 

Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre o contido da conversa. 

 

Pronunciation 

Pronuncia correcta dos sons /tʃ/, /ʃ/ e /dʒ/, e diferenciación de pronuncia dunha mesma palabra segundo actúe 

como substantivo ou verbo. 

English in Use: diferenciación de pronuncia dunha mesma palabra segundo actúe como substantivo ou verbo. 

 

Focus on Functional Language 

Diálogo con expresións relacionadas coas compras. 

 

Speaking 

Práctica oral de conversas actuando como cliente/a e persoal dunha tenda mediante o emprego da gramática e do 

vocabulario vistos. 

English in Use, Responding to thanks: fórmulas para responder cando se dan as grazas. 

 

Writing 

Getting Ready to Write: análise da estrutura dos contidos dun texto en que se expresa unha opinión. 

Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir un texto en que se expresa unha opinión: a pasiva e 

expresións para ofrecer unha opinión, coma in my opinion, etc. 

Preparación antes de escribir un texto en que se expresa unha opinión practicando a estrutura e a linguaxe típicas 

mediante a realización de varios exercicios. 

Writing Task: produción dun texto para expresar unha opinión seguindo os pasos facilitados no apartado Getting 

Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use. 

 

Everyday English: For Sale 

Repaso do vocabulario e expresións típicas das conversas sobre a mercadotecnia e as compras. 

Práctica oral de conversas relacionadas coa mercadotecnia e as compras empregando a linguaxe vista 

anteriormente. 

Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas sobre mercadotecnia e compras coas expresións vistas 

e a información que se dá. 

 

Putting it together 

Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica o 

vocabulario e a gramática. 

 

Economics: The Money in Our Pocket 

Comprensión oral dunha conversa sobre diñeiro para contestar unha pregunta. 

Comprensión dun texto sobre a historia do diñeiro. 

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

contidos. 

Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre os caixeiros automáticos.  

English in Use: a pasiva e os verbos believe e think. 

 

Language Summary 

Resumo a modo de repaso do vocabulario, a linguaxe funcional e a gramática vistas ao longo de toda a unidade. 

 

Culture Magazine 

Comprensión oral e escrita de dous textos sobre compras. 

Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 

Did You Know?: datos curiosos sobre o Día Mundial sen Compras. 

TASK: redacción dun parágrafo sobre hábitos de compra. 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 62, 66 e 72; Putting it together, SB, p. 70, ex. 1; Language Builder, WB, páxs. 14-15: 

uso de vocabulario relacionado coa mercadotecnia e as compras. English in Use, SB, páx. 62: diferenzas entre as 

palabras ad e advert. Word Power, SB, páx. 64: familias de palabras con attract, product e tempt. Word Power, 

SB, páx. 66: collocations coa palabra price. 

- Listening, SB, páxs. 65 e 66; CLIL, SB, páx. 70; Listening, WB, páx. 43, exs. 3-4: comprensión oral dunha 
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nova sobre o Día do Solteiro, unha conversa nunha tenda, outra sobre o diñeiro, e un programa de radio en que 

se fala sobre como gastan o diñeiro os británicos. 

- Grammar, SB, páxs. 63, 65 e 72; Putting it together, SB, páx. 70, ex. 2: uso da pasiva en presente, pasado e 

futuro. 

- Speaking, SB, páxs. 63, 65 e 67; Everyday English, SB, páx. 69: participación en conversas e simulacións co 

compañeiro/a para describir un produto, falar sobre o futuro, tomar decisións, e vender ou comprar un produto. 

English in Use, SB, páxs. 63 e 67: uso de frases para responder a suposicións e a agradecementos.  

- Reading, SB, páx. 64; CLIL, SB, páx. 71; Culture Magazine, SB, páxs. 138-139; Reading, WB, páx. 43, exs. 

1-2: comprensión escrita dunha páxina web para consumidores, un texto sobre a historia do diñeiro, uns textos 

sobre o Black Friday e as compras, e unha páxina web sobre o tipo de mercado car boot sale. 

- Pronunciation, SB, páx. 67: pronuncia do son das letras ch en palabras como charge, sh en palabras como 

shopping, e ge ou j en palabras como range ou job. English in Use, páx. 67: diferenza de pronuncia de algunhas 

palabras segundo se son substantivos ou verbos. 

- Writing, SB, páx. 68; Culture Magazine, SB, páx. 139, TASK; Writing, WB, páxs. 45 e 120 (Writing Plan): 

expresión escrita dun artigo de opinión sobre as compras online e outro sobre a venda de aperitivos pouco 

saudábeis nos supermercados, e dun parágrafo sobre as súas preferencias á hora de mercar. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- CLIL, SB, páx. 71: historia do diñeiro. 

- Vocabulary, SB, páx. 62: a mercadotecnia e a publicidade, e como afecta á nosa economía. 

- Reading, SB, páx. 64: publicidade enganosa e alertas a consumidores. 

- Vocabulary, SB, páx. 66; Listening, SB, páx. 66; Everyday English, SB, páx. 69: diferentes métodos de 

compra e venda de produtos, tanto online como en tenda. 

- Culture Magazine, SB, páxs. 138-139: obsesión e incluso adicción ás compras. 

 

Competencia dixital: 

- Speaking, SB, páxs. 63, 65 e 67; Everyday English, SB, páx. 69: respecto polas normas de conduta en 

interaccións na clase co profesor/a ou cos compañeiros/as ao usar a información e as súas fontes. 

- Reading, SB, páx. 64; CLIL, SB, páx. 71; Culture Magazine, SB, páxs. 138-139: Reading, WB, páx. 43, exs. 

1-2: manter unha actitude crítica e reflexiva ao valorar, seleccionar, tratar e utilizar a información e as súas 

fontes. 

- Reading, SB, páx. 64: lectura e uso de páxinas web. 

- Writing, SB, páx. 68; Culture Magazine, SB, páx. 139, TASK; Writing, WB, páxs. 45 e 120 (Writing Plan): 

mostra de autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer uso da información e das súas 

fontes. 

- English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive. Práctica das actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á unidade 5. 

- Digital Teacher's Resources: 

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

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

preguntas interculturais. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas correspondentes á unidade 5 e uso 

das novas ferramentas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows e Team Games. 

   + Test Factory and Other Editable Resources. Realización dos exames correspondentes á unidade 5. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 5. Práctica de comprensión oral, gramática, vocabulario e 

linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

- Putting it together, SB, páx. 70; Check Your Progress, WB, páxs. 46-47; Self-Evaluation, WB, páxs. 47 e 131; 

Language Builder, WB, páxs. 14-15: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender 

e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

-Listening, SB, páxs. 63 e 66; Speaking, SB, páxs. 65 e 67; Putting it together, SB, páx. 70: tolerancia e respecto 

polas intencións e plans dos demais. 

- English in Use, SB, páxs. 63 e 65: aprendizaxe e práctica de frases para expresar desacordo con algo concreto 

que di outra persoa e mostrar que algo lles parece aceptábel. 

- Reading, SB, páxs. 64-65: respecto por actividades propias doutras culturas ou que poidan resultar estrañas. 

- Everyday English, SB, páx. 69: aprendizaxe e práctica das fórmulas para contratar unha excursión. 

- CLIL, SB, páxs. 70-71: consideración da axuda a coidar do medio natural como unha experiencia gratificante. 

- Mantemento dunha actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións 

que se dan na aula. 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive
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Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 63, 65 e 67; Everyday English, SB, páx. 69: uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos orais a partir de modelos dados.  

- Grammar, SB, páx. 63; Reading, SB, páx. 64; Putting it together, SB, páx. 70; CLIL, SB, páx. 71; Culture 

Magazine, SB, páxs. 138-139: mostra do sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 68 (Getting Ready to Write e Writing Task); Culture Magazine, SB, páx. 139, TASK; 

Writing, WB, páxs. 45 e 120 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a 

partir de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para presentar un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páxs. 47 e 131: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos da 

unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Vocabulary, SB, páx. 62; Grammar, SB, páx. 63, ex. 5: a mercadotecnia e o deseño de anuncios e de todo tipo 

de publicidade. 

- CLIL, SB, páx. 71: a historia do diñeiro. 

- Culture Magazine, SB, páx. 138: outras formas e costumes de consumo, como o Black Friday e os mercados 

car boot sale. 

 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

Xeografía e Historia: 

- Historia do diñeiro. 

 

Valores Éticos 

- A publicidade enganosa e subliminar. 

- Fórmulas axeitadas para comprar nunha tenda. 

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

clase. 

- Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

 

Educación Plástica, Visual e Audiovisual: 

- A creación de publicidade e anuncios. 

 

Tecnoloxías da Información e a Comunicación: 

- Internet como ferramenta para o comercio e a mercadotecnia. 

- Material dixital e interactivo para complementar o uso dos libros. 

 

Lingua e Literatura: 

- A pasiva en presente, pasado e futuro. 

- Diferenzas entre as palabras ad e advert. 

- Familias de palabras. 

- Tradución galego-inglés no Workbook e inglés-galego no Language Builder. 

 

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas: 

- Economía e diñeiro. 

 

Lingua Estranxeira: 

- Diferenzas entre o inglés británico e o americano. 

 

Tecnoloxía: 

- A compra e venda online a través do ordenador ou outros dispositivos. 
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UNIDADE 6: Saving Our Planet 

 

a) Obxectivos 

 

Aprender vocabulario relacionado co medio natural e a reciclaxe. 

Utilizar correctamente o estilo indirecto e os verbos declarativos. 

Ler de forma comprensiva e autónoma un informe sobre a limpeza do mar e un texto sobre as illas Galápagos. 

Escoitar e comprender unha entrevista radiofónica e unha enquisa sobre a reciclaxe. 

Dicir o que dixo outra persoa, falar sobre unha conversa e facer unha enquisa. 

Frases que se utilizan ao chegar a un hotel. 

Escribir un apuntamento nun blog sobre unha viaxe, incluíndo conectores copulativos. 

Identificar e producir o son de th en palabras como think ou they. Identificar e producir o son do u curto ou 

longo en palabras como look ou too. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado co medio natural. 

Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

Relación de palabras clave do texto coas súas definicións. 

Word Power: prefixos e sufixos, en especial re- e -able. 

 

Grammar 

Uso do estilo indirecto para reproducir o dito por outra persoa. 

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

English in Use: uso dos verbos say e tell. 

 

Speaking 

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

Práctica oral de conversas utilizando o estilo indirecto mediante o emprego da gramática e o vocabulario vistos. 

 

Reading 

Lectura dun texto sobre a contaminación marítima.  

Realización de diferentes exercicios sobre o contido do texto. 

Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

English in Use: uso de about, approximately e around. 

Did You Know?: información sobre TED. 

 

Listening 

Comprensión oral dunha entrevista na radio. 

Diferentes exercicios para demostrar a comprensión da información clave da entrevista na radio. 

 

Grammar 

Verbos declarativos: promise e complain. 

Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas actividades. 

Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas dun exercicio. 

 

Speaking 

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

Práctica oral para reproducir unha conversa co emprego da gramática e o vocabulario vistos. 

Práctica oral de conversas para reproducir unha conversa mediante o emprego da gramática e o vocabulario 

vistos. 

English in Use, Sequencing: conectores de secuencia.  

 

Skills in Use 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado coa reciclaxe. 

Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

English in Use: uso das palabras tin e can no inglés británico e americano. 

 

Listening 

Comprensión oral dunha enquisa. 
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Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre a enquisa. 

 

Pronunciation 

Pronuncia correcta dos sons /θ/, /ð/, /ʊ/ e /u:/. 

English in Use: trabalinguas. 

 

Focus on Functional Language 

Repaso da linguaxe utilizada sobre a reciclaxe. 

Did You Know?: información curiosa sobre a reciclaxe e o lixo na Suíza. 

 

Speaking 

Práctica oral de conversas realizando una enquisa mediante o emprego da gramática e do vocabulario vistos. 

English in Use, Assessing our actions: fórmulas para avaliar accións. 

 

Writing 

Getting Ready to Write: análise da estrutura dos contidos dun comentario para expresar unha opinión sobre un 

lugar. 

Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir un comentario para expresar unha opinión sobre un 

lugar: estilo indirecto para reproducir o que outros dixeron sobre o lugar e conectores copulativos. 

Preparación antes de escribir un comentario para expresar unha opinión practicando a estrutura e a linguaxe 

típicas mediante a realización de varios exercicios. 

Writing Task: produción dun comentario para expresar unha opinión seguindo os pasos facilitados no apartado 

Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use. 

 

Everyday English: Enjoy Your Stay 

Vocabulario e expresións típicas na recepción dun hotel. 

Práctica oral de conversas entre un hóspede e un recepcionista. 

Interacción oral co compañeiro/a para practicar conversas entre un hóspede e un recepcionista coas expresións 

vistas. 

 

Putting it together 

Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica o 

vocabulario e a gramática vistos. 

 

Environment: Putting Things Right! 

Comprensión oral dunha conversa sobre as illas Galápagos. 

Comprensión escrita dun texto sobre as illas Galápagos. 

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

contidos. 

Word Power: palabras compostas por unha raíz e dous sufixos. 

 

Language Summary 

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

 

Culture Magazine 

Comprensión oral e escrita de dous textos sobre enerxías renovábeis. 

Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 

Did You Know?: datos curiosos sobre a enerxía eólica. 

TASK: redacción dun parágrafo sobre unha fonte de enerxía renovábel distinta amentadas. 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 74, 78 e 84; Putting it together, SB, p. 82, ex. 1; Language Builder, WB, páxs. 16-17: 

vocabulario relacionado co medio natural e a reciclaxe. 

- Listening, SB, páxs. 77 e 78; CLIL, SB, páx. 82; Listening, WB, páx. 51, exs. 3-4: comprensión oral dunha 

entrevista radiofónica sobre Islandia, unha enquisa sobre a reciclaxe, unha conversa sobre as illas Galápagos, e 

unha presentación sobre os efectos do quecemento global. 

- Grammar, SB, páxs. 75, 77 e 84; Putting it together, SB, páx. 82, ex. 2: uso do estilo indirecto e os verbos 

declarativos.  

- Speaking, SB, páxs. 75, 77 e 79; Everyday English, SB, páx. 81: participación en conversas e simulacións co 

compañeiro/a para contar o que dixo outra persoa, falar sobre unha conversación, facer unha enquisa e 
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interactuar cando se chega a un hotel. English in Use, SB, páxs. 77 e 79: uso de palabras ou expresións para 

organizar o discurso nunha secuencia de feitos e para valorar as nosas accións. 

- Reading, SB, páx. 76; CLIL, SB, páx. 83; Culture Magazine, SB, páxs. 140-141; Reading, WB, páx. 51, exs. 

1-2: comprensión escrita dun informe sobre a polución da auga e a limpeza do mar, un texto sobre as illas 

Galápagos, uns textos sobre as enerxías renovábeis, e unha entrada de blog sobre a enerxía solar. 

- Pronunciation, SB, páx. 79: a pronuncia de th en palabras como think ou they; pronuncia do son u curto ou 

longo en palabras como look ou too. 

- Writing, SB, páx. 80; Culture Magazine, SB, páx. 141, TASK; Writing, WB, páxs. 53 e 121 (Writing Plan): 

expresión escrita dun apuntamento nun blog sobre unha viaxe, un parágrafo sobre un tipo de enerxía renovábel, 

e outro apuntamento nun post sobre unha viaxe a Berlín. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Grammar, SB, páx. 75, ex. 7: reconto e análise das respostas dadas nunha enquisa ou sondaxe. 

- Vocabulary, SB, páx. 74; Reading, SB, páx. 76; Putting it Together, SB, páx. 82; CLIL, SB, páx. 83: o medio 

natural e o seu coidado. 

- Vocabulary, SB, páx. 78; Speaking, SB, páx. 79: importancia a reciclaxe. 

- Culture Magazine, SB, páxs. 140-141: as enerxía renovábeis. 

 

Competencia dixital: 

- Reading, SB, páx. 76; CLIL, SB, páx. 83; Culture Magazine, SB, páxs. 140-141, Reading, WB, páx. 51, exs. 

1-2: manter unha actitude crítica e reflexiva ao valorar, seleccionar, tratar e utilizar a información e a súas 

fontes. 

- Speaking, SB, páxs. 75, 77 e 79; Everyday English, SB, páx. 81: respecto polas normas de conduta en 

interaccións na clase co profesor/a ou cos compañeiros/as ao usar a información e as súas fontes. 

- Writing, SB, páx. 80; Culture Magazine, SB, páx. 141, TASK; Writing, WB, páxs. 53 e 121 (Writing Plan): 

mostra de autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer uso da información e das súas 

fontes. 

- English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive. Práctica das actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á unidade 6. 

- Digital Teacher's Resources: 

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

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

preguntas interculturais. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas correspondentes á unidade 6 e uso 

das novas ferramentas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows e Team Games. 

   + Test Factory and Other Editable Resources. Realización dos exames correspondentes á unidade 6. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 6. Práctica de comprensión oral, gramática, vocabulario e 

linguaxe funcional. 

 

 

Aprender a aprender: 

- Putting it together, SB, páx. 82; Check Your Progress, WB, páxs. 54-55; Self-Evaluation, WB, páxs. 55 e 131; 

Language Builder, WB, páxs. 16-17: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender 

e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Vocabulary, SB, páxs. 74 e 78; Grammar, SB, páx. 75; Reading, SB, páx. 76; Putting it together, SB, páx. 82; 

CLIL, SB, páx. 83: reflexión sobre a importancia de coidar o medio natural e de reciclar. 

- English in Use, SB, páxs. 77 e 79: aprendizaxe e práctica de palabras ou expresións para organizar varios 

feitos nunha secuencia e para valorar as nosas accións. 

- Everyday English, SB, páx. 81: aprendizaxe e práctica de fórmulas utilizadas cando se chega a un hotel. 

- Mantemento dunha actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións 

que se dan na aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 75, 77 e 79; Everyday English, SB, páx. 81: uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos orais a partir de modelos dados.  

- Reading, SB, páx. 76; Grammar, SB, páx. 77; Putting it together, SB, páx. 82; CLIL, SB, páx. 83; Culture 

Magazine, SB, páxs. 140-141: mostra do sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 80 (Getting Ready to Write e Writing Task); Culture Magazine, SB, páx. 141, TASK; 

Writing, WB, páxs. 53 e 121 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a 

partir de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para presentar un traballo escrito. 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive
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- Self-Evaluation, WB, páxs. 55 e 131: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos da 

unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Writing, SB, páx. 80: interese por coñecer información sobre outros países. 

- Did You Know?, SB, páxs. 76 e 141: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e útiles. 

 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

Bioloxía e Xeoloxía: 

- O medio natural. 

- A contaminación. 

- A reciclaxe. 

- O quecemento global. 

- As enerxías renovábeis. 

 

Xeografía e Historia: 

- Os océanos e o seu coidado. 

- Islandia. 

- As illas Galápagos. 

- Os países e a súa localización no mapa. 

 

Valores Éticos: 

- Celebración do Earth Day. 

- Coidado do medio natural. 

- Formulación e resolución de problemas medioambientais. 

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

clase. 

- Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

 

Física e Química: 

- As enerxías renovábeis. 

 

Tecnoloxías da Información e a Comunicación 

- Material dixital e interactivo para complementar o uso dos libros. 

 

Lingua Galega e Literatura: 

- O estilo indirecto. 

- Os verbos declarativos. 

- Prefixos: re-. 

- Sufixos: -able. 

- Tradución galego-inglés no Workbook e inglés-galego no Language Builder. 

 

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas: 

- Reconto de respostas nunha enquisa ou sondaxe. 

 

Lingua Estranxeira: 

- Diferenzas de significado entre algunhas palabras en inglés británico e americano. 

 

Tecnoloxía: 

- Uso dos blogs para atopar ou compartir información sobre viaxes. 
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UNIDADE 7: Be Healthy! 

 

a) Obxectivos 

 

Aprender vocabulario relacionado coas partes do corpo e cos problemas de saúde. 

Utilizar correctamente os verbos modais. 

Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo online sobre un mozo que quedou en coma tras un accidente de 

tráfico e un texto sobre as fobias. 

Escoitar e comprender unha conversa sobre tres atletas, outra sobre problemas de saúde, e outra sobre as fobias. 

Especular, fablar sobre a saúde e sobre imaxes. 

Falar co médico 

Escribir un correo electrónico informal, prestando atención ás fórmulas ou expresións de abertura e de peche. 

Identificar e producir o son do i longo en palabras como sneeze ou be, e do son /ai/ en palabras como like ou by. 

A acentuación dos modais na oración. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado co corpo humano. 

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

contidos. 

Word Power: idioms e partes do corpo. 

 

Listening  

Comprensión oral dunha conversa de tres atletas na radio. 

Realización de varios exercicios para demostrar que se comprendeu o contido da conversa. 

 

Grammar 

Uso dos modais may e might para falar de posibilidade e de can, could e be able to para expresar capacidade e 

posibilidade. 

Uso correcto da gramática que se ten visto ao logo da sección a través de distintas actividades. 

Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas dun exercicio. 

 

Speaking 

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

Práctica oral de conversas para comentar problemas de saúde mediante o emprego da gramática e o vocabulario 

vistos. 

 

Reading 

Lectura dun artigo dixital sobre música e saúde para realizar diferentes tipos de exercicios.  

Exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 

Did You Know?: información curiosa sobre a capacidade de aprender e esquecer linguas tras un coma. 

English in Use: uso de did en oracións afirmativas para mostrar énfase. 

 

Grammar 

Uso dos modais should para prestar consello, must, have to e need to para falar sobre unha obriga ou necesidade 

e mustn’t para expresar prohibición. 

Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas actividades. 

English in Use: uso de needn’t na linguaxe formal. 

 

Speaking 

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

Práctica oral de conversas para comentar problemas de saúde e prestar consellos mediante o emprego da 

gramática e o vocabulario vistos. 

English in Use, Showing concern: fórmulas lingüísticas para expresar preocupación. 

 

Skills in Use 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado con problemas de saúde. 

English in Use: diferenzas de vocabulario entre o inglés británico e americano. 

Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 
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Listening 

Comprensión oral de diálogos nun colexio sobre problemas de saúde. 

Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre os diálogos. 

 

Pronunciation 

Pronuncia correcta dos sons /i:/ e /aɪ/. 

Entoación correcta de oracións con modais. 

English in Use: pronuncia enfática dos modais. 

 

Focus on Functional Language 

Repaso da linguaxe utilizada para falar de problemas de saúde. 

 

Speaking 

Práctica oral de conversas para conxecturar sobre o acontecido nas imaxes mediante o emprego da gramática e o 

vocabulario vistos. 

English in Use, Agreeing / Disagreeing: fórmulas lingüísticas para expresar que se está de acordo ou non con 

algo. 

 

Writing 

Getting Ready to Write: análise da estrutura dun correo electrónico informal. 

Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir un correo electrónico informal: modais e fórmulas de 

saúdo e despedida. 

Preparación antes de escribir correo electrónico mediante a realización de varios exercicios. 

Writing Task: produción dun correo electrónico seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Ready to 

Write e coa axuda do cadro English in Use. 

 

Everyday English: It Hurts! 

Comprensión oral e vocabulario e expresións típicas do médico e o paciente nunha consulta. 

Práctica oral a modo de médico e paciente empregando a linguaxe vista anteriormente. 

Interacción oral co compañeiro/a para practicar unha conversa entre un médico e un paciente nunha consulta. 

 

Putting it together 

Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica o 

vocabulario e a gramática. 

 

Technology: An App for Phobias! 

Comprensión oral dunha conversa sobre fobias para contestar unha pregunta. 

Comprensión escrita dun texto sobre unha aplicación para combater fobias. 

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

contidos. 

Did You Know?: información curiosa sobre o feito de enfermar ao chegar ao colexio. 

Word Power: collocations co verbo face. 

 

Language Summary 

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

 

Culture Magazine 

Comprensión oral e escrita de dous textos sobre os animais e a saúde. 

Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 

Did You Know?: datos curiosos sobre as melloras que causa nos nenos nadar con golfiños. 

TASK: redacción dun parágrafo sobre o uso dos cabalos en tratamentos. 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 90, 94 e 100; Putting it together, SB, p. 98, ex. 1; Language Builder, WB, páxs. 18-19: 

vocabulario relacionado coas partes do corpo e os problemas de saúde. 

- Listening, SB, páxs. 90 e 94; CLIL, SB, páx. 98; Listening, WB, páx. 59, exs. 3-4: comprensión oral dunha 

conversación sobre tres atletas, outra sobre problemas de saúde, unha más sobre fobias, e otra sobre a medicina 

tradicional chinesa. 

- Grammar, SB, páxs. 91, 93 e 100; Putting it together, SB, páx. 98, ex. 2: os verbos modais may, might, can, 

could, be able to, should, must / have to / need to e mustn't. 
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- Speaking, SB, páxs. 91, 93 e 95; Everyday English, SB, páx. 97: participación en conversas e simulacións co 

compañeiro/a para facer especulacións, falar sobre a saúde, comentar fotografías e falar na consulta do médico. 

English in Use, SB, páxs. 93 e 95: uso de expresións para mostrar preocupación e para mostrar acordo ou 

desacordo. 

- Reading, SB, páx. 92; CLIL, SB, páxs. 98-99; Culture Magazine, SB, páxs. 142-143; Reading, WB, páx. 59, 

exs. 1-2: comprensión escrita dun artículo online sobre a recuperación dun mozo tras un accidente de tráfico, un 

texto sobre fobias, uns textos sobre as terapias con animais, e un artigo sobre a homeopatía e a ciencia. 

- Pronunciation, SB, páx. 95: pronuncia do son do i longo en palabras como sneeze ou be. Pronuncia do son /ai/ 

en palabras como like ou by. A acentuación das palabras (e dos modais, en particular) na frase. 

- Writing, SB, páx. 96; Culture Magazine, SB, páx. 143, TASK; Writing, WB, páxs. 61 e 122 (Writing Plan): 

expresión escrita dun correo electrónico a un amigo/a para contarlle algunha novidade, un parágrafo sobre as 

terapias con cabalos, e un correo electrónico a un amigo/a para contarlle tu visita ao médico, utilizando as 

expresións e vocabulario axeitados. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Vocabulary, SB, páxs. 90 e 94: coñecemento das partes do corpo e os problemas de saúde. 

- Speaking, SB, páxs. 91 e 93; English in Use, SB, páx. 93: aprendizaxe de fórmulas e expresións para facer 

especulacións sobre posíbeis problemas de saúde, preocuparse por eles e dar consellos para mellorar. 

- Everyday English, SB, páx. 97: frases útiles que se usan nas visitas ao médico. 

- Reading, SB, páx. 99: interese por coñecer algunhas fobias. 

- Culture Magazine, SB, páxs. 142-143: interese por coñecer as terapias con animais. 

 

Competencia dixital: 

- Reading, SB, páx. 92; CLIL, SB, páxs. 98-99; Culture Magazine, SB, páxs. 142-143, Reading, WB, páx. 59, 

exs. 1-2: manter unha actitude crítica e reflexiva ao valorar, seleccionar, tratar e utilizar a información e  as súas 

fontes. 

- Speaking, SB, páxs. 91, 93 e 95; Everyday English, SB, páx. 97: respecto polas normas de conduta en 

interaccións na clase co profesor/a ou cos compañeiros/as ao usar a información e as súas fontes. 

- Writing, SB, páx. 96; Culture Magazine, SB, páx. 143, TASK; Writing, WB, páxs. 61 e 122 (Writing Plan): 

mostra de autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer uso da información e as súas 

fontes. 

- Reading, SB, páx. 92: uso responsábel e seguro de Internet á hora de ler artigos e buscar informacións. 

- English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive. Práctica das actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á unidade 7. 

- Digital Teacher's Resources: 

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

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

preguntas interculturais. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas correspondentes á unidade 7 e uso 

das novas ferramentas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows e Team Games. 

   + Test Factory and Other Editable Resources. Realización dos exames correspondentes á unidade 7. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 7. Práctica de comprensión oral, gramática, vocabulario e 

linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

- Putting it together, SB, páx. 98; Check Your Progress, WB, páxs. 62-63; Self-Evaluation, WB, páxs. 63 e 131; 

Language Builder, WB, páxs. 18-19: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender 

e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Vocabulary, SB, páx. 94; Listening, SB, páx. 94: responsabilidade á hora de coidar da saúde propia, por un 

mesmo e tamén polos demais. 

- English in Use, páxs. 93 e 95: aprendizaxe e práctica de expresións para mostrar preocupación e tamén acordo 

ou desacordo. 

- Everyday English, SB, páx. 97: aprendizaxe e práctica de fórmulas que se usan na visita ao médico. 

- CLIL, SB, páxs. 98-99: respecto polas fobias e polas persoas que as sofren. 

- Mantemento dunha actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións 

que se dan na aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 91, 93 e 95; Everyday English, SB, páx. 97: uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos orais a partir de modelos dados.  

http://www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive


 

399 

- Vocabulary, SB, páxs. 90 e 94; Reading, SB, páx. 92; Putting it together, SB, páx. 98; CLIL, SB, páxs. 98-99; 

Culture Magazine, SB, páxs. 142-143: mostra do sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 96 (Getting Ready to Write e Writing Task); Culture Magazine, SB, páx. 143, TASK; 

Writing, WB, páxs. 61 e 122 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a 

partir de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para presentar un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páxs. 63 e 131: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos da 

unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Listening, SB, páx. 90: curiosidade por coñecer información sobre varios atletas. 

- Reading, SB, páx. 92: importancia da música como terapia alternativa para recuperarse tras un coma. 

- Did You Know?, SB, páxs. 92, 99 e 143: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e útiles. 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

Bioloxía e Xeoloxía: 

- As partes do corpo. 

- A saúde. 

 

Valores Éticos: 

- A importancia de coidar da propia saúde. 

- A doazón de órganos. 

- As terapias alternativas (música, animais…). 

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

clase. 

- Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

 

Educación Física: 

- Atletas que se recuperaron dalgún problema de saúde. 

 

Tecnoloxías da Información e a Comunicación: 

- Uso das novas tecnoloxías para facer tratamentos de saúde. 

- Material dixital e interactivo para complementar o uso dos libros. 

 

Lingua e Literatura: 

- Os verbos modais: may, might, can, could, be able to, should, must / have to / need to e mustn't. 

- Idioms relacionados coas partes do corpo. 

- Collocations coa palabra face. 

- Uso do verbo auxiliar did para enfatizar unha acción. 

- Tradución galego-inglés no Workbook e inglés-galego no Language Builder. 

 

Música: 

- A música como terapia para recuperarse dun coma. 

 

Lingua Estranxeira: 

- Diferenza de significado dalgunhas expresións en inglés británico e americano. 

 

Tecnoloxía: 

- Envío de correos electrónicos informais. 

- Lectura de artigos online. 
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UNIDADE 8: Making Sense 

 

 

a) Obxectivos 

 

Aprender vocabulario relacionado cos sentidos e os adxectivos descritivos. 

O uso do xerundio e o infinitivo. 

Ler de forma comprensiva e autónoma unha entrada de blog sobre viaxes especiais que se organizan para 

persoas cegas e un texto sobre a importancia do sentido do tacto no deporte. 

Escoitar unha conversa sobre un experimento e un diálogo sobre unha experiencia. 

Falar sobre os sentidos, sobre un mesmo e comentar unha experiencia. 

Pedir indicacións no metro. 

Escribir unha descrición sobre unha experiencia, prestando atención ao uso de adxectivos e adverbios. 

Identificar e producir sons de especial dificultade en palabras como sudden, bland e smooth.  

A acentuación dos adverbios de cantidade na oración. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

Vocabulario relacionado cos sentidos. 

Exercicios para practicar o vocabulario dos sentidos. 

Word Power: expresións coa palabra sight. 

 

Grammar 

Uso do xerundio como suxeito da oración e tras certos verbos, preposicións e expresións, e do infinitivo tras 

certos verbos e adxectivos. 

Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas actividades. 

Comprensión oral dun audio para comprobar as respostas correctas dun exercicio. 

English in Use: verbos que poden ir seguidos tanto de infinitivo coma de xerundio. 

 

Speaking 

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

Práctica oral de conversas para falar sobre os sentidos mediante o emprego da gramática e o vocabulario vistos. 

English in Use, Asking for clarification: expresións para pedir unha aclaración. 

 

Reading 

Lectura dunha entrada de blog sobre unha empresa turística para cegos.  

Exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 

Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

Did You Know?: información sobre o sistema de escritura braille. 

 

Listening  

Comprensión oral dunha exposición sobre un experimento. 

Exercicios para demostrar a comprensión da información clave da exposición. 

 

Grammar 

Cambio de significado de certos verbos cando van seguidos de xerundio ou infinitivo. 

Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas actividades. 

 

Speaking 

Práctica oral de conversas para falar dun mesmo mediante o emprego da gramática e o vocabulario vistos. 

English in Use, Reacting: expresións empregadas para expresar reaccións. 

 

Skills in Use 

Vocabulary 

Adxectivos descritivos. 

Realización de diferentes exercicios para practicar o vocabulario aprendido. 

Word Power: palabras que se confunden facilmente con outras. 

 

Listening 

Comprensión oral dun diálogo sobre unha experiencia. 

Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre o diálogo. 



 

401 

 

Pronunciation 

Pronuncia correcta dos sons /ʌ/, /æ/ e /u:/. 

Patróns de acentuación de palabras ligadas na oración. 

English in Use: acentuación dos adverbios de cantidade ao precederen un adxectivo. 

 

Focus on Functional Language 

Uso de distintas expresións nun diálogo. 

 

Speaking 

Práctica oral de conversas para falar sobre unha experiencia mediante o emprego da gramática e o vocabulario 

vistos. 

   

Writing 

Getting Ready to Write: análise da estrutura da descrición dunha experiencia. 

Análise da linguaxe típica empreada á hora de describir unha experiencia: adxectivos e adverbios para 

proporcionar unha descrición máis precisa. 

Preparación antes de escribir unha descrición dunha experiencia mediante a realización de varios exercicios. 

Writing Task: descrición dunha experiencia seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Ready to Write e 

coa axuda do cadro English in Use. 

 

Everyday English: On the Tube 

Vocabulario e expresións para se mover en metro. 

Realización de varias actividades relacionadas co vocabulario e as expresións para se mover en metro. 

Interacción oral cun compañeiro/a utilizando o vocabulario e as expresións para se mover en metro. 

 

Putting it together 

Repaso dos contidos principais da unidade mediante a realización de exercicios que poñen en práctica o 

vocabulario e a gramática. 

 

Psychology: Little Touches Mean a Lot 

Comprensión oral dunha conversa para contestar unha pregunta. 

Comprensión escrita dun texto acerca do contacto físico. 

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

contidos. 

Did You Know?: información curiosa sobre a orixe de apertar a man. 

English in Use: uso figurado da palabra touch.  

 

Language Summary 

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

 

Culture Magazine 

Comprensión oral e escrita de tres textos sobre os sentidos. 

Demostración de que se entenderon os contidos do texto contestando varias preguntas. 

Did You Know?: datos curiosos sobre o sentido do gusto. 

TASK: redacción dun parágrafo sobre os sabores e os ulidos favoritos. 

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páx. 102, 106 e 112; Putting it together, SB, p. 110, ex. 1; Language Builder, WB, páxs. 20-

21: vocabulario relacionado cos sentidos e os adxectivos descritivos. Word Power, SB, páx. 102: expresións coa 

palabra sight. English in Use, SB, páx. 103: verbos que poden ir seguidos tanto de xerundio como de infinitivo. 

Word Power, SB, páx. 106: palabras que se confunden con facilidade. 

- Listening, SB, páxs. 105 e 106; CLIL, SB, páx. 110; Listening, WB, páx. 67, exs. 3-4: comprensión oral dunha 

conversa sobre un experimento, un diálogo sobre unha experiencia, unha conversa sobre as formas de “chocar 

os cinco”, e unha entrevista radiofónica sobre a discoteca Sencity.  

- Grammar, SB, páxs. 103, 105 e 112; Putting it together, SB, páx. 110, ex. 2: uso do xerundio e o infinitivo. 

- Speaking, SB, páxs. 103, 105 e 107: participación en conversas e simulacións co compañeiro/a para falar sobre 

os sentidos, sobre un mesmo e comentar unha experiencia. English in Use, SB, páxs. 103 e 105: frases para 

pedir aclaracións e para reaccionar ante algo que se di. Everyday English, SB, páx. 109: fórmulas lingüísticas 
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para pedir indicacións no metro. 

- Reading, SB, páx. 104; CLIL, SB, páx. 111; Culture Magazine, SB, páxs. 144-145; Reading, WB, páx. 67, exs. 

1-2: comprensión escrita dunha entrada de blog sobre viaxes especiais para invidentes, un texto sobre o contacto 

nas relacións sociais, uns páragrafos sobre o gusto, a vista e o olfacto, e unha páxina web con comentarios de 

usuarios. 

- Pronunciation, SB, páx. 107: pronuncia de sons de especial dificultade en palabras como sudden, bland e 

smooth. A acentuación dos adverbios de cantidade na oración.  

- Writing, SB, páx. 108; Culture Magazine, SB, páx. 145, TASK; Writing, WB, páxs. 69 e 123 (Writing Plan): 

expresión escrita dunha descrición sobre unha experiencia, un parágrafo sobre os ulidos ou sabores favoritos, e 

outra descrición sobre unha experiencia no teu país. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Vocabulary, SB, páx. 102; Speaking, SB, páx. 103; Culture Magazine, SB, páxs. 144-145: os sentidos. 

- Reading, SB, páx. 104; Reading, WB, páx. 67: percepción do mundo para as persoas ás que lles falta algún 

sentido. 

- CLIL, SB, páx. 111: interese por coñecer datos sobre a importancia do contacto nas relacións sociais. 

- Everyday English, SB, páx. 109: uso de fórmulas lingüísticas para pedir indicacións no metro. 

 

Competencia dixital: 

- Reading, SB, páx. 104; Reading, WB, páx. 67: os blogs e as páxinas webs. 

- Speaking, SB, páxs. 103, 105 e 107: respecto polas normas de conduta en interaccións na clase co profesor/a 

ou cos compañeiros/as ao usar a información e as súas fontes. 

- Writing, SB, páx. 108; Culture Magazine, SB, páx. 145, TASK; Writing, WB, páxs. 69 e 123  (Writing Plan): 

mostra de autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer uso da información e as súas 

fontes. 

- Everyday English, SB, páx. 109: actitude crítica ante a información sobre como pedir indicacións no metro. 

- English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive. Práctica das actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á unidade 8. 

- Digital Teacher's Resources: 

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

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

preguntas interculturais. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas correspondentes á unidade 8 e uso 

das novas ferramentas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows e Team Games. 

   + Test Factory and Other Editable Resources. Realización dos exames correspondentes á unidade 8. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 8. Práctica de comprensión oral, gramática, vocabulario e 

linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

- Putting it together, SB, páx. 110; Check Your Progress, WB, páxs. 70-71; Self-Evaluation, WB, páxs. 71 e 

131; Language Builder, WB, páxs. 20-21: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para 

aprender e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Reading, SB, páxs. 104; Reading, WB, páx. 67: respecto polas minusvalías das persoas. 

- English in Use, SB, páxs. 103 e 105: aprendizaxe e práctica de frases para pedir aclaracións sobre o que se 

dixo e para reaccionar ante unha información recibida.  

- Speaking, SB, páx. 107: falar sobre experiencias con respecto cara ás dos outros e respectando as quendas de 

palabra. 

- Mantemento dunha actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións 

que se dan na aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 103, 105 e 107: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de 

modelos dados.  

- Listening, SB, páxs. 105 e 106; Reading, SB, páx. 104; Grammar, SB, páx. 105; Vocabulary, SB, páxs. 102 e 

106; Putting it together, SB, páx. 110; CLIL, SB, páx. 111; Culture Magazine, SB, páxs. 144-145: mostra do 

sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 108 (Getting Ready to Write e Writing Task); Culture Magazine, SB, páx. 145, TASK; 

Writing, WB, páxs. 69 e 123 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a 

partir de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para presentar un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páxs. 71 e 131: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos da 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive
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unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Vocabulary, SB, páx. 102: actividades diversas para persoas con algunha discapacidade. 

- Reading, SB, páx. 104: viaxes organizadas para persoas invidentes. 

- Everyday English, SB, páx. 109: o uso do metro noutras cidades e como pedir indicacións. 

- Writing, SB, páx. 108: un mercado de comida en Pequín. 

- Culture Magazine, SB, páxs. 144-145: interese por coñecer datos sobre os sentidos. 

- Grammar, WB, páx. 65, ex. 3: a linguaxe de signos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

Bioloxía e Xeoloxía: 

- Os sentidos. 

- As discapacidades. 

 

 

Xeografía e Historia: 

- As viaxes e actividades especiais para persoas con algunha minusvalía. 

- Diferenzas culturais e sociais respecto aos sentidos. 

- As viaxes. 

 

Valores Éticos: 

- Fórmulas axeitadas para pedir indicacións no metro. 

- Respecto polas persoas que teñen algunha minusvalía. 

- Respecto polas experiencias particulares de cada un/ha. 

- A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a e cara aos compañeiros/as da clase. 

- Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

 

Tecnoloxías da Información e a Comunicación: 

- O uso de Internet para comunicarse e recabar información. 

- Material dixital e interactivo para complementar o uso dos libros. 

 

Lingua e Literatura: 

- Os xerundios e os infinitivos. 

- Os adxectivos descritivos. 

- Os adverbios de cantidade. 

- Palabras que se confunden con facilidade en inglés. 

- Expresións con sight. 

- Tradución galego-inglés no Workbook e inglés-galego no Language Builder. 

 

Tecnoloxía: 

- O blog e a páxina web. 
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UNIDADE 9: Bridge to the Future 

 

 

a) Obxectivos 

 

Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo sobre o estrés escolar, repasando todas as estratexias de lectura 

aprendidas durante o curso. 

Revisar todas as técnicas de word building traballadas en todas as unidades do libro: as collocations, os phrasal 

verbs, os sufixos e prefixos, as familias de palabras en inglés, sinónimos e antónimos. 

Repasar a gramática aprendida: o Present Perfect Simple, o Past Perfect Simple, os verbos modais, os infinitivos 

e xerundios, as oracións de relativo, o condicional, a pasiva e o estilo indirecto. 

Escoitar de xeito comprensivo unha gravación sobre tres alumnos/as de diferentes partes do mundo que falan 

sobre os seus colexios. 

Repasar oralmente as fórmulas traballadas na sección Speaking de todas as unidades. 

Describir ilustracións e dar consellos. 

Escribir unha redacción sobre un mesmo e sobre o que esperan facer no futuro, revisando todas as regras 

ortográficas e de escritura traballadas ata agora. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

Lectura dun artigo sobre o estrés dos estudantes co fin de realizar diferentes tipos de exercicios.  

Comprensión da información clave do texto. 

Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 

 

Vocabulary 

Repaso do vocabulario e das técnicas de creación de palabras aprendidas durante o curso: prefixos, sufixos, 

familias de palabras, collocations e phrasal verbs con look e give. 

Uso correcto do vocabulario que se ten visto ao longo da sección a través de distintas actividades. 

 

Putting it together 

Repaso do vocabulario e das expresións aprendidos mediante a realización dun exercicio. 

 

Grammar  

Repaso da gramática aprendida durante o curso: tempos verbais, modais, oracións de relativo, condicionais, 

pasiva e estilo indirecto. 

Uso correcto da gramática que se ten visto ao longo da sección a través de distintas actividades. 

 

 

Putting it together 

Repaso da gramática aprendida mediante a realización dun exercicio. 

 

Skills in Use 

Focus on Functional Language 

Repaso da linguaxe funcional aprendida ao longo do curso. 

 

Listening 

Comprensión oral de tres estudantes de distintas partes do mundo falando sobre o seu colexio. 

Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre o escoitado. 

 

Speaking 

Práctica oral de conversas para falar de diferentes asuntos: descrición de imaxes, actividades ou traballos, debate 

sobre afirmacións e debate entre pais e fillos/as. 

   

Writing 

Realización de exercicios para repasar a orde e a elección das palabras, e os conectores á hora de afrontar a 

redacción dun texto, ademais da procura de erros nun texto xa redactado. 

Getting Ready to Write: completar unha táboa lendo o texto modelo que aparece á dereita. 

Writing Task: produción dun texto sobre un mesmo e o seus soños seguindo os pasos facilitados no apartado 

Getting Ready to Write e coa axuda do cadro English in Use. 
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Everyday English: What Should I Do? 

Creación de diferentes diálogos e práctica oral destes cun compañeiro/a. 

Interacción oral co compañeiro/a para practicar situacións en que se presta consello sobre unha situación 

relacionada cos estudos e co traballo. 

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Reading, SB, páxs. 114-115: comprensión escrita dun texto sobre o estrés escolar. 

- Vocabulary, SB, páxs. 116-117: prefixos, sufixos, familias de palabras, collocations, phrasal verbs, sinónimos 

e antónimos. 

- Grammar, SB, páxs. 118-119: repaso de todos os tempos verbais e estruturas gramaticais vistos ao longo do 

curso (Present Perfect Simple, Past Perfect Simple, verbos modais, infinitivos e xerundios, oracións de relativo, 

o condicional, a pasiva e o estilo indirecto). 

- Listening, SB, páx. 120; Listening, WB, páx. 78, exs. 6-7: comprensión oral dunha gravación sobre tres 

alumnos de diferentes partes do mundo que falan sobre os seus colexios, e dunha conversa sobre plans de futuro. 

- Speaking, SB, páx. 121; Everyday English, SB, páx. 124: participación en conversas e simulacións cun  

compañeiro/a para describir imaxes, falar sobre plans de futuro e dar consellos. 

- Writing, SB, páxs. 122-123; Writing, WB, páxs. 79 e 124 (Writing Plan): expresión escrita dunha redacción 

sobre un mesmo e os seus plans de futuro, e outra sobre algún amigo/a, utilizando as expresións e vocabulario 

axeitados. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Reading, SB, páxs. 114-115: interese por coñecer información sobre a situación de varios estudantes de 

diversas partes do mundo en canto a traballo e ao estrés. 

- Putting it together, SB, páx. 117: interese por coñecer o programa de voluntariado GLA para estudantes de 

secundaria. 

 

Competencia dixital: 

- Reading, SB, páxs. 114-115; Reading, WB, páx. 77: manter unha actitude crítica e reflexiva ao valorar, 

seleccionar, tratar e utilizar a información e as súas fontes. 

- Speaking, SB, páx. 121; Everyday English, SB, páx. 124: respecto polas normas de conduta en interaccións na 

clase co profesor/a ou cos compañeiros/as ao usar a información e as súas fontes. 

- Writing, SB, páx. 122; Writing, WB, páxs. 79 e 124  (Writing Plan): mostra de autonomía, eficacia, 

responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer uso da información e as súas fontes. 

- English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive. Práctica das actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á unidade 9. 

- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO Grammar Factory. Repaso de todos os puntos gramaticais. 

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

preguntas interculturais. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas correspondentes á unidade 9 e uso 

das novas ferramentas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows e Team Games. 

   + Test Factory and Other Editable Resources. Realización dos exames correspondentes á unidade 9. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 9. Práctica de comprensión oral, gramática, vocabulario e 

linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

- Putting it together, SB, páx. 119: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e 

ser consciente das propias capacidades e coñecementos. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Everyday English, SB, páx. 124: aprendizaxe e práctica de fórmulas para falar sobre plans de futuro e dar 

consellos. 

- Putting it together, SB, páx. 117: o voluntariado. 

- Speaking, SB, páx. 121: falar sobre plans e dar opinións. 

- Mantemento dunha actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións 

que se dan na aula. 

 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive
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- Speaking, SB, páx. 121; Everyday English, SB, páx. 124: uso da creatividade persoal á hora de producir textos 

orales a partir de modelos dados.  

- Listening, SB, páx. 120; Reading, SB, páxs. 114-115; Putting it together, SB, páx. 117; Reading, WB, páx. 77: 

mostra do sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páxs. 122-123 (Getting Ready to Write e Writing Task); Writing, WB, páxs. 79 e 124 (Writing 

Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. 

Desenvolvemento organizativo para presentar un traballo escrito. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Reading, SB, páxs. 114-115: informacións sobre o estrés escolar. 

- Listening, SB, páx. 120: información sobre a vida escolar de tres estudantes de distintas partes do mundo. 

- Reading, WB, páx. 77: clases a través de videoconferencia. 

 

 

d) Temas interdisciplinarios 

 

Xeografía e Historia: 

- O estrés escolar. 

- Os países e a súa localización no mapa. 

 

Valores Éticos: 

- Fórmulas para dar consellos. 

- Respecto polas opcións e plans de futuro doutras persoas. 

- O traballo de voluntario/a. 

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

clase. 

- Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

 

Tecnoloxías da Información e da Comunicación: 

- Material dixital e interactivo para complementar o uso dos libros. 

 

Lingua e Literatura: 

- Os prefixos e sufixos en inglés. 

- Familias de palabras. 

- Collocations con take, get e make. 

- Phrasal verbs con look e give. 

- O Present Perfect Simple. 

- O Past Perfect Simple. 

- Os verbos modais. 

- Os infinitivos e xerundios. 

- As oracións de relativo. 

- O primeiro, segundo e terceiro condicional. 

- A pasiva en presente, pasado e futuro. 

- O estilo indirecto. 

 

Lingua Estranxeira: 

- O proxecto “cloud grandmother” para axudar aos estudantes a practicar inglés. 

 

Tecnoloxía: 

- O proxecto “cloud grandmother”. 

- As clases a través de videoconferencia. 



 

407 

10. Avaliación e promoción 

 

Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o éxito dos obxectivos da etapa, 

nas avaliacións continua e final das disciplinas dos bloques de materias troncais e específicas, serán os criterios 

de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliábeis que figuran nos cadros incluídos no punto 5 desta 

programación, de acordo co real decreto 1105/2014. 

 

A avaliación será: 

 

- Continua, xa que cando o progreso dun alumno ou alumna non sexa o adecuado, estabeleceranse medidas de 

reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera momento do curso, axiña que se detecten as 

dificultades, e estarán dirixidas a garantir a adquisición das competencias imprescindíbeis para continuar o 

proceso educativo 

- Formativa, polo que será un instrumento para a mellora, tanto dos procesos de ensino coma dos procesos de 

aprendizaxe. 

- Integradora, debendo terse en conta desde todas e cada unha das materias a consecución dos obxectivos 

estabelecidos para a etapa e do desenvolvemento das competencias correspondente. O carácter integrador da 

avaliación non impedirá que o profesorado realice de maneira diferenciada a avaliación da materia de inglés, 

tendo en conta os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliábeis específicos da mesma. 

 

O alumnado será promovido ao curso seguinte cando supere os obxectivos das materias cursadas ou teña 

avaliación negativa en dúas materias como máximo, e repetirá curso con avaliación negativa en tres ou máis 

materias, ou en dúas materias que sexan Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas, de forma simultánea. 

 

Co fin de facilitarlle ao alumnado a recuperación das materias con avaliación negativa, organizaranse probas 

extraordinarias en cada un dos cursos. 

 

O alumno/a poderá repetir o mesmo curso unha soa vez, e dúas veces como máximo dentro da etapa.  

 

a) Procedementos e sistemas de avaliación  
 

- Procedementos (*) 

 

- Sistemas de avaliación 
 

É necesario levar a cabo varios tipos de avaliación: individual, formativa, sumativa, autoavaliación, etc. Para a 

avaliación formativa e sumativa incluímos dúas follas fotocopiábeis ao final deste apartado. Para as demais 

avaliacións, incluímos no Workbook a sección Learning Competences para que os alumnos/as se autoavalíen: 

Student Learning Record, My English Experience, English and Me, My Strategies for Progress e Self-

Evaluation. 

 

A avaliación individual permite investigar os coñecementos de inglés que teñen os alumnos/as. Faise un exame 

de diagnóstico ao comezo do curso e utilízanse as follas de autoavaliación para seguir o progreso de cada un 

deles no idioma, o modo en que aprendeu, a súa experiencia anterior, etc. 

 

Se se teñen demasiados alumnos/as, en lugar de recoller as follas English and Me (páxina 126 do Workbook) e 

de lelas unha por unha, pódeselles pedir que comparen as súas respostas en pequenos grupos, para 

posteriormente preguntar por elas a man alzada. Deste modo poderemos ter unha visión xeral da clase. 

 

A avaliación dos coñecementos previos pódese realizar antes de comezar as unidades, pedíndolle ao alumnado 

que adiviñe de que trata cada unha, a partir do título e das imaxes, e mirando os obxectivos detallados ao 

principio de cada unidade, aos que se poden remitir cando vaian repasar para un exame. 

 

Tamén se debe avaliar o progreso dos alumnos/as nun período de tempo, é dicir, facer unha avaliación 

formativa. Se un alumno/a que ten un nivel baixo ve como progresa e que o seu esforzo é tido en conta a pesar 

de non chegar ao aprobado, sentirase máis motivado para continuar traballando e tratar de conseguilo. Isto faise 

aínda máis patente na clases heteroxéneas onde os alumnos/as de máis baixo nivel sempre obteñen notas baixas, 

especialmente se son comparados constantemente con alumnos/as máis avantaxados. Se a nota final inclúe un 

compoñente de progreso, será un factor especialmente motivador. 

 

As ferramentas de avaliación formativa poden ser as tarefas, a participación, o comportamento e a actitude en 

xeral, o traballo colaborativo, en parellas e en grupos, o caderno e o progreso nas destrezas de listening, 
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speaking, reading e writing. Recoméndase comparar os resultados da avaliación formativa coa autoavaliación 

que os alumnos/as fixeron nas follas de English and Me, antes de cubrir a folla de avaliación sumativa de cada 

un, para rexistrar como progresaron durante o ano. 

 

Tamén podemos utilizar os exames de cada unidade (incluídos no Teacher’s All-in-One Pack) para observar 

como progresan entre unha unidade e a seguinte e tamén para avaliar a súa actitude cara á lingua. Sempre se 

debe dicir canto e de que modo vai contar nas súas notas cada criterio de avaliación. 

 

Para recoller as notas que obteñen en cada unidade, e ademais avaliar a súa actitude cara á lingua e así ver a súa 

evolución, pódese utilizar a folla de avaliación formativa, ao final desta sección. 

 

A autoavaliación é un bo modo de que o alumno/a sexa consciente, tanto do seu progreso coma das súas 

carencias ou necesidades, contribuíndo así a desenvolver a súa autonomía e a responsabilidade da súa 

aprendizaxe. En English in Use ESO 4 incluímos no Workbook exercicios para que poña en práctica as destrezas 

de escritura (sección Writing), para que traduza da súa propia lingua ao inglés, e para que teña a oportunidade de 

avaliar o seu progreso (Self-Evaluation, ao final de cada unidade e páxs. 128-129). Así mesmo, no Student’s 

Book hai unha sección Review ao final de cada trimestre para que os alumnos/as practiquen o vocabulario e a 

gramática aprendidos nas unidades anteriores. Tamén é aconsellábel que se autoavalíen noutros aspectos 

importantes da súa aprendizaxe, como as actividades de comprensión oral, o seu grao de cumprimento das 

normas e calquera outro aspecto que se considere importante. 

 

Hoxe en día, téndese cada vez máis a animar ao alumnado a preparar un portfolio do seu traballo, un documento 

no que se recollen o seu estilo de aprendizaxe, os seus obxectivos para mellorar, as probas dos seus progresos e 

un rexistro dos seus contactos con falantes nativos, ou os seus intercambios culturais. Con este fin, o noso 

proxecto tomou como referencia un documento promovido polo Consello de Europa chamado Portfolio 

Europeo das Linguas, no que os alumnos/as poden rexistrar as súas experiencias de aprendizaxe da lingua e 

cultura inglesa e reflexionar sobre elas. O marco de referencia europeo proporciona unha base común para a 

aprendizaxe, o ensino e a avaliación de linguas en toda Europa e, sobre todo, mellorará a capacidade de 

autoavaliación do alumnado. 

 

O alumno/a, de forma autónoma, poderá non só repasar ou reforzar os coñecementos que vaia adquirindo en 

cada unidade, a través das actividades da páxina web www.burlingtonbooks.es/englishinuse4, senón tamén 

mellorar a súa comprensión oral cos textos e diálogos incluídos na mesma, así como practicar a expresión oral. 

Con iso tamén se pretende que teña a posibilidade de estar en contacto coa lingua inglesa en calquera momento 

e que non se vexa limitado ás horas escolares para a súa aprendizaxe. 

 

Con alumnos/as desta idade, as follas de avaliación serán planificadas con coidado e discutidas na clase antes de 

que as cubran, pois deben saber por que e como facelas de forma correcta, é dicir, trátase de que sexan 

responsábeis e sinceros. Tamén hai que tratar de evitar darlles follas de autoavaliación con excesiva frecuencia, 

ou que estas sexan demasiado longas, pois senón os alumnos/as cansarán rapidamente. 

 

O seu interese pola autoavaliación decaerá se non lle ven utilidade. É necesario que aprendan a reflexionar e 

saquen conclusións da súa propia valoración, pero non a realizarán seriamente se o profesor/a non a ten en 

conta. É este quen ten a última palabra sobre a nota, pero pode pactar con eles unha forma de incluír a súa 

propia valoración na avaliación global. Se conseguimos que a tomen en serio, a autoavaliación pode ser un 

elemento moi motivador. 

 

http://www.burlingtonbooks.es/englishinuse4
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7. Elementos transversais 
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CADRO DE AVALIACIÓN DE COMPETENCIAS E SUBCOMPETENCIAS 

 

Competencias 
Avaliacións Avaliación final 

1ª 2ª 3ª Ordinaria Extraordinaria 

1. Competencia en comunicación lingüística      

1.1. Estabelecer vínculos e relacións construtivas cos demais e co 

contorno, e achegarse a novas culturas, que adquiren consideración 

e respecto. 

     

1.2. Usar a comunicación lingüística como motor da resolución 

pacífica de conflitos. 

     

1.3. Adquirir competencia na expresión e comprensión das 

mensaxes orais en situacións comunicativas diversas e adaptar a 

comunicación ao contexto. 

     

1.4. Producir textos orais adecuados a cada situación, utilizando 

códigos e habilidades lingüísticas e non lingüísticas, así como 

regras propias do intercambio comunicativo. 

     

1.5. Buscar, recompilar e procesar información para comprender, 

compoñer e utilizar distintos tipos de textos con intencións 

comunicativas ou creativas diversas. 

     

1.6. Usar a lectura como fonte de pracer, de descubrimento doutros 

contornos, idiomas e culturas, de fantasía e de saber. 

     

1.7. Expresar e interpretar diferentes tipos de discurso acordes á 

situación comunicativa en diferentes contextos sociais e culturais. 

     

1.8. Ter conciencia das convencións sociais, dos valores e aspectos 

culturais e da versatilidade da linguaxe, en función do contexto e da 

intención comunicativa. 

     

1.9. Ler, escoitar, analizar e ter en conta opinións distintas á propia.      

1.10. Expresar adecuadamente as propias ideas e emocións, así 

como aceptar e realizar críticas con espírito construtivo. 

     

1.11. Enriquecer as relacións sociais e desenvolverse en contextos 

distintos ao propio, comunicándose nunha lingua estranxeira, polo 

menos. 

     

1.12. Acceder a máis e diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe, grazas ás linguas estranxeiras. 

     

GLOBAL      
      

2. Competencia matemática      

2.1. Producir e interpretar distintos tipos de información, ampliar o 

coñecemento sobre aspectos cuantitativos e espaciais da realidade, 

e resolver problemas relacionados coa vida cotiá e co mundo 

laboral. 

     

2.2. Interpretar e expresar con claridade e precisión informacións, 

datos e argumentacións. 

     

2.3. Aplicar a información a unha maior variedade de situacións e 

contextos, seguir cadeas argumentais identificando as ideas 

fundamentais, e estimar e axuizar a lóxica e a validez de 

argumentacións e informacións. 

     

2.4. Identificar a validez dos razoamentos e valorar o grao de 

certeza asociado aos resultados derivados dos razoamentos válidos. 

     

2.5. Identificar situacións que precisan elementos e razoamentos 

matemáticos, aplicar estratexias de resolución de problemas e 

seleccionar as técnicas adecuadas para calcular, representar e 

interpretar a realidade a partir da información dispoñíbel. 

     

2.6. Utilizar elementos e razoamentos matemáticos para interpretar 

e producir información, resolver problemas provenientes da vida 

cotiá e tomar decisións. 

     

GLOBAL      
      

3. Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico      

3.1. Comprender sucesos, predicir consecuencias, e mellorar e 

preservar as condicións de vida propia e dos demais; así como 
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desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa persoal 

en diversos ámbitos da vida e do coñecemento. 

3.2. Aplicar os conceptos e principios básicos que permiten a 

análise dos fenómenos desde os diferentes campos de coñecemento 

científico. 

     

3.3. Percibir de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e interactuar co espazo 

circundante. 

     

3.4. Demostrar espírito crítico na observación da realidade e na 

análise das mensaxes informativas e publicitarias, así como uns 

hábitos de consumo responsábel na vida cotiá. 

     

3.5. Argumentar racionalmente as consecuencias duns ou outros 

modos de vida, e adoptar unha disposición a unha vida física e 

mental saudábel, nun contorno natural e social tamén saudábel. 

     

3.6. Identificar preguntas ou problemas e obter conclusións 

baseadas en probas para comprender e tomar decisións sobre o 

mundo físico e sobre os cambios que produce a actividade humana. 

     

3.7. Aplicar algunhas nocións, conceptos científicos e técnicos, e de 

teorías científicas básicas previamente comprendidas, así como 

poñer en práctica os procesos e actitudes propios da análise 

sistemática e da indagación científica. 

     

3.8. Recoñecer a natureza, fortalezas e límites da actividade 

investigadora como construción social do coñecemento ao longo da 

historia. 

     

3.9. Planificar e manexar solucións técnicas, seguindo criterios de 

economía e eficacia, para satisfacer as necesidades da vida cotiá e 

do mundo laboral. 

     

3.10. Diferenciar e valorar o coñecemento científico á beira doutras 

formas de coñecemento, e utilizar valores e criterios éticos 

asociados á ciencia e ao desenvolvemento tecnolóxico. 

     

3.11. Usar de forma responsábel os recursos naturais, coidar o 

ambiente, facer un consumo racional e responsábel, e protexer a 

saúde individual e colectiva como elementos clave da calidade de 

vida das persoas. 

     

GLOBAL      
      

4. Tratamento da información e competencia dixital      

4.1. Buscar, obter, procesar e comunicar información para 

transformala en coñecemento. 

     

4.2. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación como 

elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse. 

     

4.3. Dominar linguaxes específicas básicas e as súas pautas de 

decodificación e transferencia, así como aplicar en distintas 

situacións e contextos o coñecemento dos diferentes tipos de 

información, as súas fontes, as súas posibilidades e a súa 

localización. 

     

4.4. Organizar a información, relacionala, analizala, sintetizala e 

facer inferencias e deducións de distinto nivel de complexidade, 

comprendela e integrala nos esquemas previos de coñecemento. 

     

4.5. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación como 

instrumento de traballo intelectual, na súa dobre función de 

transmisoras e xeradoras de información e coñecemento. 

     

4.6. Procesar e xestionar información abundante e complexa, 

resolver problemas reais, tomar decisións, traballar en contornos 

colaborativos e xerar producións responsábeis e creativas. 

     

4.7. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación a 

partir da comprensión da natureza e modo de operar dos sistemas 

tecnolóxicos, e do efecto que eses cambios teñen no mundo persoal 

e sociolaboral. 

     

4.8. Identificar e resolver problemas habituais de software e 

hardware que xurdan. 
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4.9. Organizar a información, procesala e orientala para conseguir 

obxectivos e fins estabelecidos. 

     

4.10. Resolver problemas reais de 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. 

     

4.11. Ser unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica e 

reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a información e as 

súas fontes, contrastándoa cando sexa necesario, e respectar as 

normas de conduta acordadas socialmente para regular o uso da 

información e das súas fontes nos distintos soportes. 

     

GLOBAL      
      

5. Competencia social e cidadá      

5.1. Comprender a realidade social na que se vive, así como 

comprometerse a contribuír á súa mellora. 

     

5.2. Participar, tomar decisións e elixir como comportarse en 

determinadas situacións. 

     

5.3. Exercer activa e responsabelmente os dereitos e deberes da 

cidadanía. 

     

5.4. Ser consciente da existencia de distintas perspectivas á hora de 

analizar a realidade social e histórica do mundo. 

     

5.5. Dialogar para mellorar colectivamente a comprensión da 

realidade. 

     

5.6. Entender os trazos das sociedades actuais, a súa crecente 

pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

     

5.7. Dispoñer dun sentimento común de pertenza á sociedade na 

que se vive. 

     

5.8. Resolver os problemas con actitude construtiva, mediante unha 

escala de valores baseada na reflexión crítica e no diálogo. 

     

5.9. Poñerse no lugar do outro e comprender o seu punto de vista, 

aínda que sexa diferente do propio. 

     

5.10. Recoñecer a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

     

5.11. Construír e poñer en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

     

5.12. Manter unha actitude construtiva, solidaria e responsábel ante 

o cumprimento dos dereitos e obrigacións cívicas. 

     

GLOBAL      
      

6. Competencia cultural e artística      

6.1. Coñecer, comprender, apreciar e valorar criticamente diferentes 

manifestacións culturais e artísticas e utilizalas como fonte de 

enriquecemento. 

     

6.2. Reelaborar ideas e sentimentos propios e alleos.      

6.3. Avaliar e axustar os procesos necesarios para alcanzar uns 

resultados, tanto no ámbito persoal coma no académico. 

     

6.4. Expresarse e comunicarse con diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

     

6.5. Poñer en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse, mediante códigos artísticos. 

     

6.6. Coñecer basicamente as principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

     

6.7. Identificar as relacións existentes entre as manifestacións 

artísticas e a sociedade, a persoa ou a colectividade que as crea. 

     

6.8. Ser consciente da evolución do pensamento, das correntes 

estéticas, as modas e os gustos. 

     

6.9. Apreciar a creatividade implícita na expresión de ideas, 

experiencias ou sentimentos, a través de diferentes medios artísticos 

como a música, a literatura, as artes visuais e escénicas. 

     

6.10. Valorar a liberdade de expresión e o dereito á diversidade      
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cultural. 

6.11. Apreciar e gozar coa arte para poder realizar creacións 

propias. 

     

6.12. Desenvolver o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

     

6.13. Mostrar interese por contribuír á conservación do patrimonio 

cultural e artístico. 

     

GLOBAL      
      

7. Competencia para aprender a aprender      

7.1. Dispoñer de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 

continuar aprendendo de maneira cada vez máis eficaz e autónoma, 

de acordo aos propios obxectivos e necesidades. 

     

7.2. Adquirir conciencia das propias capacidades e das estratexias 

necesarias para desenvolvelas. 

     

7.3. Dispoñer dun sentimento de motivación, confianza nun mesmo 

e gusto por aprender. 

     

7.4. Ser consciente do que se sabe e de como se aprende.      

7.5. Xestionar e controlar de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a satisfacer obxectivos 

persoais. 

     

7.6. Sacar proveito das propias potencialidades, aumentando 

progresivamente a seguridade para afrontar novos retos de 

aprendizaxe. 

     

7.7. Desenvolver capacidades como a atención, a concentración, a 

memoria, a comprensión e a expresión lingüística ou a motivación 

de éxito. 

     

7.8. Coñecer os diferentes recursos e fontes para a recollida, 

selección e tratamento da información, incluídos os recursos 

tecnolóxicos. 

     

7.9. Afrontar a toma de decisións, racional e criticamente, coa 

información dispoñíbel. 

     

7.10. Obter información para transformala en coñecemento propio, 

relacionado cos coñecementos previos e coa propia experiencia 

persoal. 

     

7.11. Fixar metas alcanzábeis a curto, medio e longo prazo.      

7.12. Autoavaliarse e autorregularse, ser responsábel e aceptar os 

erros e aprender de e cos demais. 

     

7.13. Ter conciencia, xestionar e controlar as propias capacidades e 

coñecementos desde un sentimento de competencia ou eficacia 

persoal. 

     

GLOBAL      
      

8. Autonomía e iniciativa persoal      

8.1. Adquirir valores como a responsabilidade, a perseveranza, o 

coñecemento dun mesmo e a autoestima. 

     

8.2. Aprender dos erros e a asumir riscos, así como demorar a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

     

8.3. Elixir con criterio propio, imaxinar proxectos, e levar adiante 

as accións necesarias para desenvolver as opcións e plans persoais, 

responsabilizándose deles. 

     

8.4. Propoñerse obxectivos e planificar e levar a cabo proxectos, así 

como elaborar novas ideas, buscar solucións e levalas á práctica. 

     

8.5. Analizar posibilidades e limitacións, coñecer as fases de 

desenvolvemento dun proxecto, planificar, tomar decisións, actuar, 

avaliar o feito e autoavaliarse, extraer conclusións e valorar as 

posibilidades de mellora. 

     

8.6. Identificar e cumprir obxectivos e manter a motivación para 

lograr o éxito nas tarefas emprendidas. 

     

8.7. Poñer en relación a oferta académica, laboral ou de lecer 

dispoñíbel, coas capacidades, desexos e proxectos persoais. 
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8.8. Ter unha actitude positiva ante os cambios, comprendelos 

como oportunidades, adaptarse crítica e construtivamente a eles, 

afrontar os problemas e atopar solucións en cada un dos proxectos 

vitais que se emprenden. 

     

8.9. Dispoñer de habilidades sociais para relacionarse, cooperar e 

traballar en equipo. 

     

8.10. Desenvolver habilidades e actitudes relacionadas co liderado 

de proxectos, as habilidades para o diálogo e a cooperación, a 

organización de tempos e tarefas, a capacidade de afirmar e 

defender dereitos ou a asunción de riscos. 

     

8.11. Imaxinar, emprender, desenvolver e avaliar accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, confianza, 

responsabilidade e sentido crítico. 

     

GLOBAL      
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4. Secuenciación dos Obxectivos Xerais de Área 

 

Os dez Obxectivos Xerais de Área para English in Use ESO 4 concrétanse nas capacidades que se detallan baixo 

cada enunciado:  

 

1º- Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en situacións comunicativas variadas, 

adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación.  

 

Capacidades:  

 

 Comprender a información global e a específica de mensaxes orais emitidas polo profesor/a e polos 

compañeiros/as, relativa a situacións habituais de comunicación (como instrucións para realizar tarefas 

na aula) e aos temas incluídos neste nivel.  

 

 Comprender a información global e algúns datos relevantes de mensaxes orais gravadas e material 

semiauténtico e facer tarefas significativas graduadas ao seu nivel (conversacións telefónicas, unha 

entrevista, indicacións para chegar a un lugar, unha conversación sobre a información publicada nun 

artigo de xornal, a presentación dun traballo na clase, os plans para o futuro, unha conversación nunha 

tenda, unha conversación sobre problemas de saúde, etc).  

 

 Estruturar ou poñer en orde a información emitida na mensaxe oral.  

 

 Identificar significados apoiándose en claves non lingüísticas (o ton de voz, as ilustracións, os 

coñecementos previos sobre o tema, o contexto, etc.).  

 

 Identificar a funcionalidade da mensaxe oral (dar información persoal, falar sobre as noticias, comparar 

actividades, comparar comportamentos, describir un produto, contar o que dixo alguén, facer 

especulacións, etc.).  

 

 Verificar afirmacións sobre a mensaxe oral e o seu contido.  

 

 Organizar a mensaxe oral de xeito coherente, a través das tarefas e da reflexión (incluír todos os detalles 

que sexan pertinentes, a orde das palabras na oración, as conxuncións de finalidade, as conxuncións e 

locucións adversativas, as conxuncións copulativas, etc.). 

 

 

2º- Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación, de forma comprensíbel, 

adecuada e con certo nivel de autonomía.  

 

Capacidades:  

 

 Interaccionar de modo semicontrolado cos compañeiros/as e co profesor/a para saudar e presentarse, 

falar dos seus intereses, etc., e sobre os temas incluídos neste nivel.  

 

 Expresar a intencionalidade correspondente a cada situación comunicativa (dar información persoal, 

falar sobre as noticias, comparar actividades, comparar comportamentos, describir un produto, contar o 

que dixo alguén, facer especulacións, etc..).  

 

 Utilizar o vocabulario específico e as estruturas adecuadas á intención comunicativa das mensaxes orais.  

 

 Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia (sons consonánticos e vocálicos difíciles, a 

acentuación das palabras, etc.), o ritmo e a entoación.  

 

 Identificar estratexias lingüísticas e non lingüísticas (expresarse e demostrar comprensión por medio de 

actos non verbais, pedir que repitan, pedir aclaracións, expresar significados a través dos propios 

coñecementos culturais, etc.) para evitar que se interrompa a comunicación.  

 

 Negociar co profesor/a e cos compañeiros/as a organización da clase e as actividades (instrucións, 

obxectivos, criterios de avaliación, regras) respectando todos os puntos de vista.  
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 Producir mensaxes orais en relación directa co profesor/a e cos compañeiros/as expresando a 

intencionalidade comunicativa que requira a situación, referentes ao funcionamento da clase, dar 

información persoal, falar sobre as noticias, comparar actividades, comparar comportamentos, describir un 

produto, contar o que dixo alguén, facer especulacións, etc. 

  

Utilizar o vocabulario (perigos, cine e televisión, fenómenos naturais e sobrenaturais, interaccións sociais, 

compras, ambiente, partes do corpo, etc.) e as estruturas adecuadas á intención comunicativa das mensaxes 

orais (Present Perfect Simple / Past Simple, used to, oracións de relativo, compostos con some, any e 

no, Past Perfect Simple, o condicional, a pasiva, o estilo indirecto, os verbos modais, os xerundios e 

infinitivos.) 

 

 Participar en actividades de grupo e en parellas respectando aos compañeiros/as e colaborando con todos 

os integrantes da clase.  

 

 

3º- Ler e comprender textos diversos dun nivel adecuado 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.  

 

 

Capacidades:  

 

 Comprender a información global e a específica de mensaxes escritas en inglés relativas a situacións 

habituais de comunicación: páxinas web, entradas de blog, artigos de revistas e de xornais, infografías, 

xunto con outros textos breves sobre distintos temas.  

 

 Asociar información con imaxes e/ou personaxes.  

 

 Desenvolver estratexias adecuadas de lectura extensiva e intensiva:  

◦ Identificar o tema dun texto coa axuda das ilustracións que o acompañan.  

◦ Identificar a idea principal do texto sen necesidade de o ler todo.  

◦ Inferir polo contexto, o apoio visual e os coñecementos culturais, o significado das palabras de 

textos sobre temas e situacións de comunicación familiares.  

◦ Identificar palabras e informacións relevantes a través da reflexión, para utilizar o dicionario 

de forma correcta e non abusiva.  

◦ Predicir información e significados a partir do contexto, do apoio visual e dos coñecementos 

previos sobre o tema para facilitar a comprensión lectora.  

◦ Identificar a funcionalidade e a intencionalidade do texto escrito.  

◦ Identificar información específica facendo unha lectura selectiva (scanning).  

 

 Relacionar o tema da lectura con outras disciplinas, coas experiencias persoais e coa propia cultura.  

 

 Obter información específica da lectura seguindo unha tarefa determinada.  

 

 Mostrar unha actitude positiva e de curiosidade ante a lectura.  

 

 Reflexionar de xeito crítico sobre o tema da lectura.  

 

 

4º- Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas, utilizando recursos adecuados de 

cohesión e de coherencia.  

 

Capacidades:  

 

 Identificar a funcionalidade da mensaxe escrita (descrición dunha persoa, crítica dunha película, 

narrativa, un correo electrónico, un ensaio de opinión, unha descrición, etc.).  

 

 Organizar a mensaxe escrita de xeito coherente a través das tarefas e da reflexión (incluír todos os 

detalles que sexan pertinentes, o uso das maiúsculas, os signos de puntuación, a orde das palabras na 

oración (suxeito-verbo e adxectivos), os adxectivos e adverbios de modo e de intensidade, as conxuncións 

finais, as conxuncións e locucións adversativas, as conxuncións copulativas, etc.). 
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 Utilizar o vocabulario (perigos, cine e televisión, fenómenos naturais e sobrenaturais, interaccións 

sociais, compras, ambiente, partes do corpo, etc .) e as estruturas adecuadas á intención comunicativa das 

mensaxes escritas (Present Perfect Simple / Past Simple, used to, oracións de relativo, compostos con 

some, any e no, Past Perfect Simple, o condicional, a pasiva, o estilo indirecto, os verbos modais, os 

xerundios e infinitivos). 

 

 Recoñecer estruturas e tipos de texto para poder transferilos ás producións propias (estruturas 

gramaticais e funcionais, descricións, correos electrónicos anuncios, narracións, etc.).  

 

 

 

5º- Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da lingua 

estranxeira en contextos reais de comunicación.  

 

Capacidades: 

 

 Practicar patróns fonolóxicos para mellorar a pronuncia, o ritmo e a entoación.  

 

Identificar as categorías gramaticais e as súas características lingüísticas para facilitar a comprensión dos 

textos: Present Perfect Simple / Past Simple, used to, oracións de relativo, compostos con some, any e no, 

Past Perfect Simple, o condicional, a pasiva, o estilo indirecto, os verbos modais, os xerundios e 

infinitivos. 

 

 Aplicar técnicas para inferir significados e tempos verbais adecuados a través do contexto, do apoio 

visual e dos coñecementos culturais.  

 

 Recoñecer os esquemas de entoación correspondentes ás distintas funcións comunicativas e intentar 

utilizar os específicos das situacións de comunicación incluídas no apartado de contidos correspondentes 

a este nivel.  

 

 

 

6º- Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionar sobre os propios procesos de aprendizaxe, e transferir 

á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación adquiridas noutras linguas.  

 

Capacidades:  

 

 Planificar o tempo dedicado á materia fóra da clase.  

 

 Avaliar se o tempo dedicado foi suficiente e frutífero.  

 

 Organizar o seu caderno da materia incluíndo partes ben diferenciadas de: tarefas, vocabulario, 

autoavaliación, etc.  

 

 Completar a sección Learning Competences (Student Learning Record, My English Experience, English 

and Me, My Strategies for Progress, Self-Evaluation) do Workbook, e reflexionar sobre os seus logros e 

fracasos.  

 

 

7º- Utilizar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, incluídas as tecnoloxías da información 

e da comunicación, para obter, seleccionar e presentar información oralmente e por escrito.  

 

Capacidades:  

 

 Organizar o vocabulario construíndo mapas semánticos ou utilizando estratexias propias sempre que 

sexan produtivas para a aprendizaxe: agrupar adxectivos que denotan algo positivo ou negativo, false 

friends, palabras que habitualmente van xuntas, antónimos e sinónimos, familias de palabras, 

collocations, etc. 

 Desenvolver as seguintes estratexias de aprendizaxe autónoma:  

- Utilizar os coñecementos previos.  

- Utilizar o apoio visual para mellorar a comprensión e a expresión oral e escrita.  

- Utilizar o contexto para inferir significados e intencións comunicativas.  
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- Utilizar correctamente o dicionario.  

- Seguir o proceso adecuado na realización das audicións.  

- Atender de modo selectivo para obter información específica dun texto oral ou escrito.  

- Recorrer ás fontes de información adecuadas: dicionarios, enciclopedias, explicacións gramaticais, 

glosarios, Internet, etc.  

- Crear asociacións funcionais.  

- Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral e viceversa.  

- Deducir e inducir regras.  

- Repetir sons, palabras e oracións.  

- Repetir de modo significativo discursos contextualizados preestabelecidos.  

- Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita e viceversa.  

- Transferir os contidos estudados ás producións propias.  

- Utilizar e organizar os recursos e materiais didácticos para mellorar a produción propia (caderno, 

resumos, agrupacións léxicas, tests, etc.).  

- Utilizar a autocorrección.  

- Utilizar a autoavaliación para recoñecer a fase de aprendizaxe do momento e planificar as necesidades 

de mellora.  

- Interrelacionar os coñecementos propios doutras áreas nas prácticas de aprendizaxe do idioma.  

 

 

8º- Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e como ferramenta de aprendizaxe 

de contidos diversos.  

 

Capacidades:  

 

 Inferir e deducir regras gramaticais e de escritura a partir de exemplos presentados e transferilas ás 

producións propias.  

 

 Identificar estratexias comunicativas lingüísticas e non lingüísticas (uso do apoio visual e dos 

coñecementos culturais para expresar e inferir significados, repetición de patróns sintácticos e 

fonolóxicos, etc.) para evitar que se interrompa a comunicación, reflexionando a través das diversas 

tarefas e contrastando coa súa lingua materna.  

 

 Identificar os contrastes entre a L1 e a L2 (categorías gramaticais, o uso das maiúsculas, a posición dos 

adxectivos e adverbios na frase, a orde suxeito-verbo, a nomenclatura e os usos dos tempos verbais, as 

conxuncións e demais puntos gramaticais correspondentes a este nivel) e reflexionar sobre os mesmos 

para convertelos en estratexias de aprendizaxe autónoma.  

 

 Recoñecer a influencia dunhas linguas sobre outras: herdanzas lingüísticas, préstamos, a linguaxe 

científica e tecnolóxica, etc.  

 

 

9º- Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como medio de comunicación e entendemento entre 

persoas de procedencias, linguas e culturas diversas evitando calquera tipo de discriminación e de estereotipos 

lingüísticos e culturais.  

 

Capacidades:  

 

 Reflexionar sobre a capacidade de relacionarse con persoas de distintos países grazas ao inglés.  

 

 Identificar estilos de vida de diferentes países e valorar a riqueza cultural que supoñen.  

 

 Mostrar unha actitude de respecto ante a cultura anglosaxoa.  

 

 Identificar as normas de cortesía propias da comunicación en inglés.  

 

 Valorar e respectar culturas e formas de vida diferentes á propia, favorecendo a tolerancia e a 

convivencia.  

 

 

10º- Manifestar unha actitude receptiva e de autoconfianza na capacidade de aprendizaxe e uso da lingua 

estranxeira.  
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Capacidades:  

 Ler textos específicos sobre aspectos culturais de distintos países, para posteriormente elaborar tarefas de 

contraste coa súa propia cultura.  

 

 Reflexionar sobre a finalidade da aprendizaxe do inglés.  

 

 Fixar obxectivos persoais para a adquisición da lingua.  

 

 Mostrar unha actitude positiva cara á aprendizaxe.  

 

 Relacionar os contidos referentes aos aspectos socioculturais do inglés presentados neste nivel con 

experiencias persoais e coa cultura propia. 
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5. Contidos do cuarto curso da ESO 

 

 

Segundo a lexislación vixente, e para favorecer unha maior claridade ao ler este proxecto 

curricular, presentamos de forma individualizada os contidos de English in Use ESO 4, á 

parte da secuenciación de obxectivos xerais de área (apartado 4) e dos criterios de avaliación 

especificados en cada unidade. 
 

Os contidos preséntanse agrupados en bloques, en relación a tres eixos con características e necesidades 

específicas en canto ao proceso de ensino e aprendizaxe:  

 

As habilidades lingüísticas 

 Bloque 1. Escoitar, falar e conversar  

 Bloque 2. Ler e escribir 

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

 Bloque 3. Coñecemento da lingua 

A dimensión social e cultural da lingua estranxeira 

  Bloque 4. Aspectos socioculturais e conciencia intercultural 

 

 

Bloque 1. Escoitar, falar e conversar 

Nesta etapa dáselle unha importancia relevante á comunicación oral, por iso, o primeiro bloque céntrase en 

potenciar nos alumnos/as a capacidade para interactuar nestas situacións, incidindo na importancia de que o 

modelo lingüístico oral de referencia proveña dun variado número de falantes, co fin de recoller as variacións e 

os matices. De aí a forte presenza no currículo do uso dos medios audiovisuais convencionais e das tecnoloxías 

da información e da comunicación.  

 

Bloque 2. Ler e escribir 

Este bloque incorpora os procedementos necesarios para desenvolver a competencia discursiva no uso escrito. 

 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

Permite a elaboración dun sistema conceptual cada vez máis complexo acerca do funcionamento da lingua, a 

través da observación das manifestacións orais e escritas da lingua que se está aprendendo e do seu uso en 

situacións de comunicación. O punto de partida serán as situacións de uso que favorezan a inferencia de regras 

de funcionamento da lingua e que permitan estabelecer que elementos da lingua estranxeira se comportan como 

nas linguas que coñecen e que estratexias lles permiten progresar nas súas aprendizaxes, co obxectivo lograr 

confianza nas súas propias capacidades. 

 

Bloque 4. Aspectos socioculturais e conciencia intercultural 

Os contidos deste bloque contribúen a que o alumnado coñeza os costumes, formas de relación social, 

características e particularidades dos países nos que se fala a lingua estranxeira. 

 

 

 

BLOQUE 1. ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR 
 

 - Uso dos obxectivos da unidade para interaccionar co profesor/a e cos compañeiros/as. 

 - Comprensión de instrucións en contextos reais e simulados. 

 - Audición e comprensión de información xeral e específica de mensaxes cara a cara sobre temas concretos e 

coñecidos. 

 - Audición e comprensión de mensaxes sinxelas, a través dos materiais audiovisuais do método: Everything 

English Video, no que se inclúen 9 episodios culturais que teñen lugar en Gran Bretaña.  

 - Uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais: uso do contexto verbal e non verbal e dos 

coñecementos previos sobre a situación, identificación de palabras clave, identificación da intención do 

falante, etc.  

 - Produción oral de descricións, narracións e explicacións breves con estrutura lóxica e pronuncia adecuada. 

 - Participación en conversacións e simulacións relacionadas con conversacións telefónicas, unha entrevista, 
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indicacións para chegar a un lugar, unha conversación sobre a información publicada nun artigo de xornal, a 

presentación dun traballo na clase, os plans para o futuro, unha conversación nunha tenda ou unha 

conversación sobre problemas de saúde. 

 - Emprego de respostas espontáneas a situacións de comunicación na aula. 

 - Uso progresivamente autónomo das convencións máis habituais e propias da conversación en actividades de 

comunicación reais e simuladas. 

  

BLOQUE 2. LER E ESCRIBIR 
 

 - Identificación do contido de textos escritos sobre o paracaidismo con traxe de ás, a serie de televisión 

Xogo de tronos, os nenos verdes de Woolpit, a vida das formigas, os consumidores, a contaminación dos 

mares, a recuperación despois dun accidente de tráfico, as viaxes adaptadas para cegos, etc., todo iso co apoio 

de elementos verbais e non verbais, e utilizando diferentes estratexias de lectura. 

  Comprensión da información xeral e da específica de textos escritos, a través de exercicios de predición do 

contido, identificando uns enunciados como verdadeiros ou falsos, contestando a preguntas sobre o texto, 

identificando palabras a partir de definicións, elixindo a resposta adecuada, completando oracións, etc. 

 - Relación do vocabulario da unidade coa súa categoría correspondente. 

 - Lectura autónoma de textos relacionados cos seus intereses. 

 - Uso de distintas fontes, en soporte papel, dixital ou multimedia, para obter información, co fin de realizar 

actividades individuais ou en grupo. 

 - Produción guiada de textos sinxelos e estruturados, con algúns elementos de cohesión para marcar con 

claridade a relación entre ideas e utilizando estratexias básicas no proceso de composición escrita. Nestes 

textos terán que escribir un informe sobre unha persoa, unha crítica dunha película, unha narración, un correo 

electrónico sobre un problema, un ensaio de opinión, un post sobre viaxes, un correo electrónico informal e 

unha descrición dunha experiencia.  

 - Reflexión sobre o proceso de escritura con especial atención á revisión de borradores. 

 - Uso progresivamente autónomo do rexistro apropiado ao lector ao que vai dirixido o texto (formal e 

informal).  

 - Uso adecuado da coordinación e da subordinación, das maiúsculas e dos signos de puntuación, da orde das 

palabras en inglés, das conxuncións finais e copulativas, das conxuncións e locucións adversativas, etc. 

 - Interese pola presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital. 

 

 

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA 
 

Coñecementos lingüísticos: 
 

Léxico / Vocabulario 

 - Relacionado cos temas tratados: lugares da cidade, adxectivos relacionados coa personalidade, comida, 

animais, perigos e deportes de risco, adxectivos para describir experiencias, realeza, cine e televisión, 

misterios, fenómenos naturais e sobrenaturais, interaccións sociais, vida na cidade, mercadotecnia, compras, 

ambiente, reciclaxe, partes do corpo, problemas de saúde, os sentidos e adxectivos descritivos.  

 - Formación e uso de palabras, a través de: nomes compostos, false friends, cognates, phrasal verbs, 

prefixos, sufixos, collocations e frases feitas. 

 - Desenvolvemento de estratexias de aprendizaxe: asociar palabras e descricións cos seus debuxos ou 

fotografías e palabras e expresións coa súa definición, formar collocations, relacionar palabras co seu 

sinónimo e agrupar vocabulario en campos semánticos. 

 - Aprendizaxe e práctica de fórmulas e expresións relacionadas co vocabulario de cada unidade. 

 - Comunicación persoal con falantes da lingua estranxeira, a través de correspondencia postal ou, utilizando 

medios informáticos. 

 - Uso adecuado da coordinación e da subordinación, das maiúsculas, dos signos de puntuación, da orde das 

palabras en inglés, das conxuncións finais e copulativas, das conxuncións e locucións adversativas, etc. 

 - Interese pola presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital. 

 

Estrutura e funcións da lingua 

- Intercambio de información persoal; linguaxe da clase. Present Simple / Present Continuous, Past Simple / 

Past Continuous, will, be going to, cuantificadores e determinantes, comparativo dos adxectivos. (Getting 

Started) 

- Comentar as noticias; falar sobre o pasado e o presente; facer entrevistas. Contraste entre o Present Perfect 

Simple e o Past Simple, used to. Conxuncións causais e consecutivas. (Unidade 1) 

- Facer un quiz; facer preguntas e contestalas; falar sobre películas. As oracións de relativo; compostos con 
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some, any e no. Conxuncións adversativas. (Unidade 2) 

- Comentar actividades pasadas; contar unha historia; falar sobre fenómenos insólitos. O Past Perfect Simple e 

o contraste co Past Simple. Conectores de secuencia. (Unidade 3) 

- Comparar comportamentos; expresar pesar e pedir desculpas; falar sobre problemas e solucións. O primeiro, 

segundo e terceiro condicional. Os sinónimos. (Unidade 4) 

- Describir un produto; falar sobre o futuro; tomar decisións. A pasiva en presente, pasado e futuro. Uso de 

expresións que denotan opinión. (Unidade 5) 

- Dicir o que dixo alguén; contar unha conversación; realizar unha enquisa ou sondaxe. O estilo indirecto. As 

conxuncións copulativas. (Unidade 6) 

-  Facer especulacións; falar sobre saúde; comentar fotografías. Os verbos modais para expresar posibilidade 

(may, might), habilidade e posibilidade (can, could, be able to), dar consello (should), obrigación e 

necesidade (must, have to, need to, needn't), e prohibición (mustn't). Expresións de apertura e peche en 

escritos informais. (Unidade 7) 

- Falar sobre os sentidos; falar sobre un mesmo; comentar unha experiencia. Xerundios e infinitivos. Uso de 

adxectivos e adverbios. (Unidade 8) 

- Repaso de todas as estruturas e funcións da lingua nomeadas nas unidades anteriores. (Unidade 9) 

 

Fonética 

- Pronuncia correcta do vocabulario da unidade e do abecedario. (Getting Started) 

 - Identificación e pronuncia da forma débil e forte das palabras. Pronuncia dos sons /ɪ/ e /e/. (Unidade 1) 

 - Identificación e produción dos sons /s/, /k/ e /tʃ/. Práctica da entoación de frases en inglés. Acentuación 

correcta das preposicións en inglés ao final da frase. (Unidade 2) 

 - A pronuncia correcta dos sons /w/, /j/, /ɒ/, /əʊ/ e /ɔː/. (Unidade 3) 

 - Pronuncia da letra g en palabras como “charge” ou “big”, e da letra j en palabras como “jam”. Aprender 

palabras que conteñen letras mudas. (Unidade 4) 

 - Pronuncia do son das letras ch en palabras como “charge”, sh en palabras como 

“shopping”, e ge ou j en palabras como “range” ou “job”. Palabras que se acentúan de 

forma diferente dependendo de que sexan substantivo ou verbo. (Unidade 5) 
 - Pronuncia de th en palabras como “think” ou “they”. Pronuncia do son “u”, curto ou longo, en palabras 

como “look” ou “too”. (Unidade 6) 

 - Pronuncia do son do “i” longo en palabras como “sneeze” ou “be”. Pronuncia do son /ai/ en palabras como 

“like” ou “by”. A acentuación das palabras (dos modais, en particular) na frase. (Unidade 7) 

 - Pronuncia de sons de especial dificultade en palabras como “sudden”, “bland” e “smooth”. A acentuación 

das palabras na frase. (Unidade 8). 

 - Repaso dos sons de especial dificultade estudados até agora. (Unidade 9) 

 

Reflexión sobre a aprendizaxe: 
 

 - Aplicación de estratexias básicas para organizar, adquirir, lembrar e utilizar léxico. 

 - Organización e uso, cada vez máis autónomo, de recursos para a aprendizaxe, como glosarios, apéndices 

gramaticais e ortográficos, guía de escritura, guías de conversación, bibliotecas ou tecnoloxías da información 

e da comunicación. 

 - Análise e reflexión sobre o uso e o significado de diferentes formas gramaticais, mediante comparación e 

contraste coas linguas que coñece. 

 - Participación na avaliación da propia aprendizaxe, a través da sección Check Your Progress nas oito 

primeiras unidades do Workbook e usos de estratexias de autocorrección. 

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

 - Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e fóra da mesma. 

 - Participación activa en tarefas da clase. 

 - Confianza e iniciativa para expresarse en público e por escrito. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E CONCIENCIA INTERCULTURAL 
 

- Valoración do uso da lingua estranxeira como medio para comunicarse con persoas de 

procedencias diversas. 

Esta valoración potenciámola, a través do enfoque comunicativo do curso, que pon ao 

alumnado en situacións de comunicación significativas, tanto orais coma escritas, nas que a 

reflexión sobre diversos aspectos socioculturais é continua. 
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- Identificación de características comúns e das diferenzas máis significativas que existen 

entre os costumes, usos, actitudes e valores da sociedade cuxa lingua se estuda e a propia, e 

respecto polos mesmos. 

Introducimos aspectos socioculturais e comportamentos propios de anglofalantes nas 

distintas situacións e temas tratados, así como de culturas de fala non inglesa. 

- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situacións concretas de comunicación 

(cortesía, acordo, discrepancia...). 

Nas mensaxes orais e escritas diferéncianse estes dous usos ao incluír neles vocabulario e 

expresións que usa a xuventude de hoxe en día e ao facer que os alumnos/as se comuniquen 

en inglés, a través das situacións reais de comunicación propostas, tanto orais coma 

escritas, partindo dos modelos dados. 

Fomentamos no alumnado a capacidade de usar rexistros, variedades, fórmulas e estilos adecuados, en 

consonancia coas seguintes situacións de comunicación e funcións lingüísticas: dar información persoal, falar 

sobre as noticias, comparar actividades, comparar comportamentos, describir un produto, contar o que dixo 

alguén, facer especulacións, etc. 

 - Coñecemento dos elementos culturais máis significativos dos países onde se fala a lingua estranxeira: 

literatura, arte, música, cine, etc., obtendo a información por diferentes medios, entre eles Internet e outras 

tecnoloxías da información e da comunicación. 

 

En cada unidade hai varias actividades coa icona do globo terráqueo, nas que se presentan aspectos 

socioculturais doutros países. Ao realizar estas actividades, o alumno/a involúcrase en situacións de 

comunicación significativas nas que ten que reflexionar sobre estes aspectos. Tamén hai unha sección Culture 

magazine ao final do Student’s Book, na que se tratan temas culturais e interdisciplinares, axudándose de 

textos, preguntas de comprensión e tarefas para que o alumno/a busque información específica e desenvolva 

varias das competencias básicas. 

 

Estes coñecementos trabállanse a través dos diferentes tipos de mensaxes escritas, tales como páxinas web, 

blogs, artigos de xornal e revista, biografías, folletos informativos, artigos científicos, infografías, etc. 

 

Neste punto pretendemos que o alumnado desenvolva a capacidade de utilizar Internet e outras tecnoloxías da 

información e da comunicación, como ferramenta de aprendizaxe en calquera contexto, dentro ou fóra da 

aula, para ampliar os seus coñecementos sobre os países de fala inglesa. 

 

 - Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos con falantes ou aprendices da lingua 

estranxeira, utilizando soporte papel ou medios dixitais. 

 

Este interese fomentámolo, a través de actividades guiadas, tanto orais coma escritas, co fin de lograr que o 

alumnado poida alcanzar certa autonomía para comunicarse con outras persoas en inglés, tanto dentro coma 

fóra da aula. 

 

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

 

Neste punto preténdese desenvolver a capacidade de: mostrar aprecio polas visións culturais distintas á propia 

presentadas nas unidades; mostrar respecto cara aos valores e comportamentos dos que se ten noticia, a través 

da lectura e da audición; respectar os demais compañeiros/as e o profesorado, e mostrar respecto e interese 

polo contido das súas intervencións orais e escritas, valorando a información que dan e respectando a quenda 

de palabra estabelecida, así como as distintas normas de funcionamento do centro educativo e da clase.  

 

Esta valoración desenvolvémola de xeito implícito en todos os exercicios, sobre todo nos textos escritos, onde 

a reflexión sobre diversos aspectos socioculturais é continua. 

UNIDADE GETTING STARTED 

 

Obxectivos de aprendizaxe  

 

- Repasar o vocabulario relacionado cos lugares da cidade, os adxectivos relacionados coa personalidade e os 

adxectivos relacionados coa comida e co mundo animal. 

- Repasar os seguintes puntos gramaticais: contraste entre o Present Simple e o Present Continuous e entre o 
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Past Simple e o Past Continuous, o futuro con will e be going to, os cuantificadores e os determinantes, e a 

comparación dos adxectivos. 

- Intercambiar información persoal. 

- Utilizar a linguaxe da clase. 

- Pronuncia do vocabulario da unidade e do abecedario. 

 

Contidos 

 

BLOQUE 1. ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR 

- Comprensión da comunicación interpersoal, co fin de contestar ao momento. 

- Audición e comprensión da información xeral e dos datos máis relevantes dunha conversación sobre un 

festival de deportes de risco, en linguaxe clara e sinxela. 

- Comprensión e produción oral do vocabulario da unidade para identificar os lugares de lecer, os adxectivos 

positivos e negativos, e o vocabulario relacionado co mundo animal; relacionar descricións cos lugares da 

cidade correspondentes; identificar se unhas oracións son verdadeiras ou falsas e corrixir as frases falsas; elixir 

as opcións correctas en distintas oracións; situar correctamente as palabras en letra grosa que aparecen nas frases 

equivocadas; e relacionar o vocabulario referente ás partes do corpo dos animais coas ilustracións 

correspondentes.  

- Participación activa en conversacións e simulacións co compañeiro/a para desenvolver e practicar a 

comunicación na aula e intercambiar información persoal. 

- Emprego de respostas espontáneas e precisas a situacións de comunicación na aula. 

- Uso autónomo de estratexias de comunicación para iniciar, manter e rematar a interacción. 

 

BLOQUE 2. LER E ESCRIBIR 

 

- Comprensión escrita dun texto sobre a importancia de aprender inglés. 

- Recoñecemento dalgunhas das características e convencións da linguaxe escrita e a súa diferenciación da 

linguaxe oral, na sección Writing: organización dun texto e dos parágrafos do mesmo; recoñecemento dos 

signos de puntuación adecuados, do uso das maiúsculas ao comezo de frases, en nomes de linguas e en nomes 

de países; orde correcta das palabras: adxectivo-nome-adverbio de frecuencia-verbo. 

- Identificación da intención do emisor da mensaxe. 

- Uso de distintas fontes, en soporte papel, dixital ou multimedia, para obter información co fin de realizar 

tarefas específicas. 

- Interese por coidar a presentación dos textos escritos en soporte papel e dixital. 

 

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA 

 

Coñecementos lingüísticos: 

 

Léxico / Vocabulario 

- Os lugares da cidade. 

- Os adxectivos relacionados coa personalidade. 

- A comida. 

- Os adxectivos relacionados coa comida. 

- Os animais. 

- As partes do corpo dos animais. 

- Identificación, uso e valoración das estratexias de aprendizaxe adecuadas 

(ver obxectivo xeral de área nº 7). 

 

Estrutura e funcións da lingua 

- Diferenciación entre feitos habituais e o que ocorre no momento: o Present Simple e 

o Present Continuous. 

- Diferenciación entre feitos pasados e o que ocorre nun momento específico do 

pasado: o Past Simple e o Past Continuous. 

- O futuro con will e be going to. 

- Fórmulas lingüísticas para expresar cantidade: os cuantificadores. 

- A comparación dos adxectivos. 

- Os determinantes: a/an, some e any. 

- Fórmulas lingüísticas para intercambiar información persoal. 

- Uso da linguaxe da clase. 

 

Fonética 
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- Pronuncia correcta do vocabulario da unidade e do abecedario. 

 

Reflexión sobre a aprendizaxe: 

- Aplicación de estratexias para organizar, adquirir, lembrar e utilizar léxico. 

- Análise e reflexión sobre o uso e o significado de diferentes formas gramaticais, mediante comparación e 

contraste coas linguas que coñecen. 

- Participación na avaliación da propia aprendizaxe e uso de estratexias de autocorrección.  

- Participación activa en tarefas e traballos en grupo.  

- Indución das regras gramaticais a partir da observación. 

- Uso da terminoloxía adecuada aos contidos. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E CONCIENCIA INTERCULTURAL 

- Valoración da importancia da lingua estranxeira nas relacións internacionais. 

- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas ás situacións de comunicación traballadas na unidade: 

intercambiar información persoal e expresarse coa linguaxe que se utiliza na clase. 

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

 

Criterios de avaliación  

 

1. Comprender a información xeral e a específica, a idea principal e os detalles máis relevantes de textos orais 

emitidos en situacións de comunicación interpersoal. 

2. Participar en conversacións e simulacións cos compañeiros/as, intercambiando información persoal e 

utilizando a linguaxe da clase, aplicando estratexias adecuadas para iniciar, manter e rematar a comunicación, 

producindo un discurso comprensíbel e adaptado ás características da situación e á intención comunicativa.  

3. Comprender a información xeral e a específica de varias frases relacionadas coa linguaxe da clase. Serán 

capaces de identificar datos, opinións, argumentos, informacións implícitas e a intención comunicativa do autor. 

5. Utilizar conscientemente 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. 

7. Usar de forma guiada as tecnoloxías da información e da comunicación para buscar información, e para 

estabelecer relacións persoais escritas, mostrando interese polo seu uso. 

8. Identificar os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua estranxeira , mostrando 

unha valoración positiva dos patróns culturais distintos aos propios. 

 

Competencias básicas 

 

- Competencias en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 4-5, Language Builder, LB, páxs. 4-5: repaso de vocabulario relacionado cos lugares da 

cidade, os adxectivos relacionados coa personalidade, a comida, os adxectivos relacionados coa comida e o 

mundo animal. 

- Grammar, SB, páxs. 5-6: contraste entre o Present Simple e o Present Continuous e entre o Past Simple e o 

Past Continuous, o futuro con will e be going to, os cuantificadores, os determinantes e a comparación dos 

adxectivos. 

- Getting ready for writing, SB, páx. 7: lectura dun texto sobre a importancia de aprender inglés e 

recoñecemento das características e convencións da linguaxe escrita. 

- Speaking, SB, páx. 8: uso de fórmulas para intercambiar información persoal e linguaxe da clase de forma 

adecuada. 

 

- Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico: 

- Vocabulary, SB, páxs. 4-5: interese por coñecer información sobre lugares de interese turístico en distintas 

cidades do mundo, e sobre as comidas e o mundo animal. 

- Grammar, SB, páx. 6: interese por coñecer información variada. 

 

- Tratamento da información e competencia dixital: 

- English in Use Interactive, www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive: práctica das tarefas interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos, comprensión oral e escrita correspondentes á unidade de 

introdución. 

- Digital Teacher’s Resources: 

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

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

preguntas interculturais. 

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

http://www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive
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introdución e uso das novas ferramentas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows e Team 

Games. 

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

 

- Competencia social e cidadá: 

- Speaking, SB, páx. 8: coñecemento das formas reguladas de comunicación en inglés, para utilizalas en 

situacións de comunicación adecuadas ao contorno escolar; importancia dunha actitude respectuosa cara ao 

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

 

- Competencia cultural e artística: 

- Vocabulary, SB, páx. 4: curiosidade por coñecer información sobre lugares de interese turístico doutros países. 

- Getting ready for writing, SB, páx. 7: interese por aprender inglés para estabelecer a comunicación con xente 

doutras culturas. 

 

- Competencia para aprender a aprender: 

- Student Learning Record, WB, páx. 126; My English Experience, WB, páx. 127; English and Me ,WB, páx. 

128; My Strategies for Progress, WB, páx. 129; Self-Evaluation, WB, páxs. 130-131 e Language Builder, LB, 

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

 

- Autonomía e iniciativa persoal: 

- Speaking, SB, páx. 8: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados. 

Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Getting ready for writing, SB, páx. 7: sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Student Learning Record, WB, páx. 126: conciencia dos obxectivos de aprendizaxe e da motivación persoal 

dos alumnos/as ante a lingua. 

 

Temas interdisciplinares  

 

- Bioloxía e xeoloxía: 

- O mundo animal: os animais e as partes do corpo dos animais. 

 

- Ciencias sociais, xeografía e historia: 

- Os lugares da cidade. 

- A localización de lugares de interese turístico no mundo. 

 

- Educación ético-cívica: 

- Respecto polos demais e por si mesmos á hora de intercambiar información persoal. 

 

- Lingua e literatura: 

- Contraste entre o Present Simple e o Present Continuous. 

- Contraste entre o Past Simple e o Past Continuous. 

- O futuro con will e be going to. 

- Os cuantificadores e os determinantes. 

- A comparación dos adxectivos. 

- Os determinantes: a/an, some e any. 

- Fórmulas lingüísticas para intercambiar información persoal. 

 

- Lingua estranxeira: 

- O inglés como lingua internacional. 

UNIDADE 1: Taking Risks  

 

Obxectivos de aprendizaxe  

 

- Aprender o vocabulario relacionado cos deportes de risco e cos adxectivos que se utilizan para describir 

distintas experiencias. 

- Utilizar correctamente o Present Perfect Simple e o Past Simple, así como a estrutura  

used to. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo dunha revista sobre o paracaidismo con traxe de ás, ou 

wingsuit, e as consecuencias do mesmo; unha reportaxe sobre os perigos que supón ser correspondente de 

guerra; unhas descricións de persoas recoñecidas por practicar actividades de risco; un texto sobre a valentía 

dunha espía británica que vai a París durante a Segunda Guerra Mundial; outro sobre un médico que viaxa a 

Sudán para axudar aos habitantes da zona; un texto sobre os riscos que corren os bombeiros neoiorquinos, e 
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outro sobre os peores incendios da historia. 

- Escoitar, de modo comprensivo, unha conversación sobre un festival de deportes de risco e unha entrevista. 

- Debater sobre as noticias que se presentan nun dos exercicios da unidade; falar de tres cousas que adoitaban 

facer no pasado e que seguen facendo, e doutras tres que facían no pasado, pero que xa non fan; e facer unha 

entrevista a un compañeiro/a. 

- Escribir unha reportaxe sobre unha persoa que admiren, prestando atención aos conectores de causa e efecto na 

oración inglesa. 

- Pronunciar a forma débil e a forte das palabras e os sons /ɪ/ e /e/. 

 

Contidos 

 

BLOQUE 1. ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR 

- Predición do tema da unidade, mediante o título da mesma, o apoio visual e os coñecementos previos. 

- Comprensión do significado xeral e específico de charlas sinxelas sobre temas coñecidos (como críticas sobre 

os perigos que supoñen os deportes de risco) e presentados de forma clara e organizada. 

- Comprensión xeral dos datos máis relevantes de varios diálogos emitidos polos medios audiovisuais en 

linguaxe clara e sinxela: unha conversación sobre un festival de deportes de risco, para contestar a preguntas de 

comprensión e identificar información específica, unha entrevista para o xornal dun colexio, para completar 

frases e contestar a preguntas de comprensión, e unha reportaxe dun correspondente de guerra, para realizar 

distintas actividades. 

- Comprensión e produción oral do vocabulario da unidade para clasificalo correctamente, elixir as respostas 

adecuadas, contestar a preguntas de comprensión, facer un cuestionario, substituír as palabras en letra grosa que 

aparecen nas frases equivocadas polas correctas, nomear as palabras do vocabulario da unidade que funcionen 

como nomes e como verbos, e dicir os adxectivos que coñezan que terminen en -ous e en -al.  

 - Uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais: uso do contexto verbal e non verbal e dos 

coñecementos previos sobre a situación, identificación de palabras clave, identificación da actitude e intención 

do falante. 

- Participación activa en conversacións e simulacións co compañeiro/a, para debater sobre as noticias que se 

presentan no exercicio 8 da páxina 11 da unidade; falar de tres cousas que adoitaban facer no pasado e que 

seguen facendo, e doutras tres que facían no pasado, pero que xa non fan; e facer unha entrevista a un 

compañeiro/a . 

- Emprego de respostas espontáneas e precisas a situacións de comunicación na aula. 

- Uso autónomo de estratexias de comunicación para iniciar, manter e rematar a interacción. 

 

BLOQUE 2. LER E ESCRIBIR 

- Identificación do tema e da intención dos emisores nun artigo dunha revista sobre o paracaidismo con traxe de 

ás, ou wingsuit, e dos perigos do mesmo, unha reportaxe sobre os riscos que supón ser correspondente de 

guerra, unhas descricións de persoas recoñecidas por asumir grandes riscos, un texto sobre a valentía dunha 

espía británica que foi a París durante a Segunda Guerra Mundial e outro sobre un médico que viaxa a Sudán 

para axudar aos habitantes da zona. 

- Identificación da intención do emisor da mensaxe. 

- Comprensión xeral e específica de textos escritos para buscar datos, decidir se os enunciados dados son 

verdadeiros ou falsos, incluíndo as frases do texto que apoien as súas respostas, identificar palabras a partir de 

definicións, buscar frases que apoien as afirmacións dadas, responder correctamente ás preguntas, completar 

oracións con fragmentos do texto, dicir que tres países son os máis perigosos para os correspondentes de guerra 

de hoxe en día e expresar a opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You.  

- Lectura autónoma de textos máis extensos relacionados cos seus intereses: lectura dun texto sobre os riscos 

que corren os bombeiros de Nova York e doutro sobre os peores incendios da historia. 

- Composición guiada dunha reportaxe sobre unha persoa que admiren, utilizando o léxico adecuado ao tema e 

ao contexto, os elementos necesarios de cohesión para marcar con claridade a relación entre ideas e utilizando 

con autonomía estratexias básicas no proceso de composición escrita (planificación, textualización e revisión). 

- Uso con certa autonomía do rexistro apropiado ao lector ao que vai dirixido o texto. 

- Uso correcto de conectores de causa e efecto en inglés, tales como because, since, as, due to, as a result of, as a 

result, so e therefore. 

- Interese pola presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital. 

 

No Workbook: 

- Comprensión xeral e identificación de informacións específicas dun texto sobre as características máis 

perigosas dalgúns deportes, para a realización de distintas actividades. 

- Produción escrita dunha reportaxe sobre unha persoa, a partir dun modelo dado. 

- Realización dun ditado para consolidar o vocabulario da unidade. 

- Tradución inversa de frases que conteñen as estruturas e palabras aprendidas na unidade. 



 

430 

 

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA 

 

Coñecementos lingüísticos: 

 

Léxico / Vocabulario 

- Deportes de risco  

- Adxectivos que se utilizan para describir distintas experiencias. 

- Identificación, uso e valoración das estratexias de aprendizaxe adecuadas  

(ver obxectivo xeral de área nº 7). 

 

Estrutura e funcións da lingua 

- Fórmulas para expresar e describir feitos pasados: o Past Perfect Simple e o Past Simple. 

- Fórmulas lingüísticas para describir hábitos pasados: used to + verbo na forma base. 

- Fórmulas lingüísticas para falar sobre cousas que fixesen ou experimentasen algunha vez. 

- Fórmulas lingüísticas para debater sobre noticias. 

- Os conectores de causa e efecto: because, since, as, due to, as a result of, as a result, so e therefore. 

- Aprendizaxe dos distintos significados de since, a través da sección English in Use. 

 

Fonética 

- Identificación e pronuncia da forma débil e forte das palabras. 

- Pronuncia dos sons /ɪ/ e /e/. 

 

Reflexión sobre a aprendizaxe: 

 

- Aplicación de estratexias para organizar, adquirir, lembrar e utilizar léxico. 

- Análise e reflexión sobre o uso e o significado de diferentes formas gramaticais, mediante a comparación e o 

contraste coas linguas que coñecen. 

- Participación na avaliación da propia aprendizaxe e uso de estratexias de autocorrección. 

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

- Participación activa en tarefas e traballos en grupo.  

- Confianza e iniciativa para expresarse en público e por escrito. 

- Indución das regras gramaticais a partir da observación. 

- Uso da terminoloxía adecuada aos contidos. 

 

No Workbook: 

- Sección Check your Progress para afianzar ou ampliar os coñecementos da unidade. 

- Seccións Self-Evaluation e Learning Competences para reflexionar sobre o inglés aprendido até o momento. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E CONCIENCIA INTERCULTURAL 

 

- Valoración da importancia da lingua estranxeira nas relacións internacionais.  

- Identificación das características máis significativas da linguaxe utilizada para falar de noticias e facer 

entrevistas. 

- Identificación dos tres países máis perigosos para os reporteiros de hoxe en día e localización dos mesmos nun 

mapa. 

- Coñecemento dos elementos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua estranxeira: datos 

interesantes sobre Jonathan Florez (que bateu a marca de tempo en salto en paracaidismo de traxe con ás, ou 

wingsuit), sobre o Estado Islámico (grupo terrorista que capturou e asasinou a dous reporteiros americanos), e 

sobre o World Trade Center (complexo con 104 plantas que substitúe a outro que foi destruído tras un ataque 

terrorista), a través da sección Did You Know? 

- Comprensión do significado de diferentes sinais, a través da sección Everyday English. 

- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas para reaccionar ante noticias, das formas débiles e fortes de palabras 

tales como have e has, e de expresións que denotan sorpresa. 

- Identificación das diferenzas de significado entre tall e high e uso correcto dos distintos significados de since, a 

través da sección English inUse . 

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

 

Criterios de avaliación  

 

1. Comprender a información xeral e a específica, a idea principal e algúns detalles relevantes de textos orais, 

emitidos cara a cara ou por medios audiovisuais. 
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2. Participar en conversacións e simulacións breves cos compañeiros/as para debater sobre as noticias 

presentadas, falar de tres cousas que adoitaban facer no pasado e que seguen facendo, e doutras tres que facían 

no pasado, pero que xa non fan, e facer unha entrevista a un compañeiro/a, utilizando as convencións propias da 

conversación e as estratexias necesarias para resolver as dificultades durante a interacción. 

3. Comprender a información xeral e a específica dun artigo dunha revista sobre o paracaidismo con traxe de ás, 

ou wingsuit, e as consecuencias do mesmo, unha reportaxe sobre os perigos que supón ser correspondente de 

guerra e un texto sobre o perigo que corren os bombeiros en Nova York e os peores incendios da historia. Serán 

capaces de identificar datos, opinións, argumentos, informacións implícitas e a intención comunicativa do autor. 

4. Redactar con certa autonomía unha reportaxe sobre unha persoa que admiren, utilizando as convencións 

básicas propias de cada xénero, o léxico apropiado ao contexto e os elementos necesarios de cohesión e 

coherencia, de modo que sexan facilmente comprensíbeis para o lector. 

5. Utilizar conscientemente 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. 

6. Identificar, utilizar e explicar estratexias de aprendizaxe utilizadas, poñer exemplos doutras posíbeis e decidir 

sobre as máis adecuadas ao obxectivo de aprendizaxe, tales como a capacidade de valorar o seu progreso, a 

reflexión sobre como aprende un mesmo, a aceptación do erro, a utilización de técnicas para aprender e 

memorizar o vocabulario e o uso de apéndices gramaticais e de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada as tecnoloxías da información e da comunicación para buscar información, e para 

estabelecer relacións persoais escritas, mostrando interese polo seu uso. 

8. Identificar e describir os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua estranxeira no 

referente ás afeccións e profesións que supoñen riscos e aos atentados terroristas, mostrando unha valoración 

crítica cara aos mesmos.  

 

Competencias básicas  

 

- Competencias en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 10 e 14, Language Builder, LB, páxs. 6-7: vocabulario relacionado cos deportes de 

risco e cos adxectivos que se utilizan para describir distintas experiencias. 

- Reading, SB, páxs. 12 e 19; Vocabulary, SB, páx. 14, Putting It Together, páx. 18;  sección Culture Magazine, 

páxs. 130-131; WB, páx. 11: lectura e comprensión dun artigo dunha revista sobre o paracaidismo con traxe de 

ás, ou wingsuit, e as consecuencias do mesmo, unha reportaxe sobre os perigos que supón ser correspondente de 

guerra, unhas descricións de persoas recoñecidas por ter practicando actividades de risco, un texto sobre a 

valentía dunha espía británica que foi a París durante a Segunda Guerra Mundial e outro sobre un médico que 

viaxa a Sudán para axudar aos habitantes da zona, un texto sobre os riscos que corren os bombeiros 

neoiorquinos, e outro máis sobre os peores incendios da historia. Lectura dun texto sobre as características máis 

perigosas dalgúns deportes. 

- Grammar, SB, páxs. 11 e 13 e sección Putting It Together, páx. 18: comunicarse empregando o Present Perfect 

Simple ou o Past Simple, segundo corresponda, e a estrutura used to. 

- Listening, SB, páxs. 13-14: comprensión dunha conversación sobre un festival de deportes de risco e dunha 

entrevista.  

- Speaking, SB, páxs. 11, 13 e 15: participar en conversacións e simulacións co compañeiro/a para debater sobre 

noticias, falar de cousas que fixesen ou experimentasen algunha vez, e que fixesen de novo desde entón, ou non, 

e facer unha entrevista. 

- Pronunciation, SB, páxs. 15 e 165: pronuncia da forma débil e forte das palabras, e dos sons /ɪ/ e /e/. 

- Writing, SB, páx. 16; WB, páxs. 13 e 116 (Writing Plan): expresión escrita de reportaxes sobre persoas que 

admiren, utilizando as expresións e o vocabulario adecuados.  

 

- Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico: 

- Over to you, SB, páx. 18: indicar que tres países son os máis perigosos para os reporteiros de hoxe en día e 

sinalalos nun mapa. 

 

- Tratamento da información e competencia dixital: 

- Writing, SB, páx. 16: autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer uso da 

información e das súas fontes. 

- Reading, SB, páx. 12; CLIL Media, SB, páx. 19: a prensa como fonte de información. Actitude crítica ante a 

información presentada. 

- Speaking, páxs. 11, 13 e 15, Grammar, SB, páxs. 11 e 13: respecto polas normas de conduta na clase, en 

interaccións co profesor/a ou cos compañeiros/as, ao usar a información e as súas fontes. 

- English in Use Interactive, www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive: práctica das tarefas interactivas de 

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

- Digital Teacher’s Resources: 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive
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  + Burlington ESO Grammar Factory: práctica dos puntos gramaticais tratados nesta unidade. 

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

preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Digital Materials: práctica das tarefas interactivas correspondentes á unidade 1 e uso 

das novas ferramentas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows e Team Games. 

  + Test Factory and Other Resources: realización dos exames correspondentes á unidade 1. 

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

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

- Competencia social e cidadá: 

- Speaking, SB, páxs. 11, 13 e 15; English inUse , SB, páxs. 11, 13 e 15: actitude construtiva e solidaria ante a 

información que se presenta e ante as interaccións na aula. 

- Reading, páx. 12, 19 e 130: respecto polas profesións que supoñen  grandes perigos e polos deportes de risco. 

- Did You Know?, páxs. 12, 18 e 131: interese por coñecer datos sobre marcas relacionadas cos deportes de 

risco e sobre o terrorismo e as súas consecuencias. 

- Everyday English, SB, páx. 17: interese por aprender os significados de diferentes sinais. 

 

- Competencia cultural e artística:  

- Reading, SB, páx. 12; Vocabulary, SB, páx. 14: interese por coñecer distintos tipos de deportes de risco e 

persoas recoñecidas por facer este tipo de deportes. 

- Culture Magazine, SB, páxs. 130-131: reflexión sobre os riscos que corren os bombeiros neoiorkinos e sobre 

os peores incendios da historia. 

 

- Competencia para aprender a aprender: 

- Putting it together SB, páx. 18; Student Learning Record, WB, páx. 126; My English Experience, WB, páx. 

127; English and Me ,WB, páx. 128; My Strategies for Progress, WB, páx. 129; Self-Evaluation, WB, páxs. 

130-131 e Language Builder, LB, páxs. 6-7: conciencia do grao de coñecemento da lingua. 

 

- Autonomía e iniciativa persoal:  

- Speaking, SB, páxs. 11, 13 e 15; English inUse , SB, páxs. 11, 13 e 15; Writing, SB, páx. 16: uso da 

creatividade persoal á hora de producir textos escritos e orais a partir de modelos dados. 

- Reading, SB, páx. 12; Vocabulary, SB, páx. 14; Culture Magazine, SB, páxs. 130-131: sentido crítico ante as 

informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 16; WB, páxs. 13 e 116 (Writing Plan): capacidade de organización á hora de presentar un 

traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 15: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

 

Temas interdisciplinares 

 

- Ciencias sociais, xeografía e historia: 

- Persoas que practicaron deportes de risco ao longo dos tempos. 

- As profesións que supoñen altos riscos: os correspondentes de guerra e os bombeiros. 

- Localización nun mapa dos tres países máis perigosos para os reporteiros de hoxe en día. 

- O terrorismo e as súas consecuencias ao longo da historia. 

- Os peores incendios da historia. 

 

- Educación ético-cívica: 

- Respecto polos deportes de risco. 

- Respecto polas profesións que supoñen perigos. 

- Reflexión sobre as consecuencias dos actos terroristas. 

- Reflexión sobre a importancia de non provocar un incendio. 

- Respecto pola sinalización. 

- Respecto polas opinións dos demais. 

- Educación física: 

- Deportes de risco: o paracaidismo con traxe de ás, ou wingsuit. 

 

- Lingua e literatura: 

- Contraste entre o Present Perfect Simple e o Past Simple. 

- A estrutura used to en afirmativa, negativa e interrogativa, para expresar hábitos no pasado. 

- Fórmulas lingüísticas para falar sobre cousas que fixesen ou experimentasen algunha vez. 



 

433 

- Fórmulas lingüísticas para debater sobre noticias. 

- Os conectores de causa e efecto. 

- Lectura da prensa e artigos de revistas, para a obtención de noticias. 

- Tradución lingua propia-inglés no Workbook. 

 

- Lingua estranxeira: 

- Os distintos significados de since en inglés. 

UNIDADE 2: Kings and Queens 

 

Obxectivos de aprendizaxe  

 

- Aprender o vocabulario relacionado coa realeza, o cine e a televisión. 

- Utilizar correctamente os pronomes relativos who, which, that, where, when e whose. 

- Utilizar correctamente os compostos de some, any e no. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma unha crítica da serie de televisión Xogo de tronos, unha guía de 

televisión dun xornal, un texto sobre a serie Os Tudor, outro sobre Downton Abbey, un texto sobre mulleres que 

tiveron poder ao longo da historia e outro sobre os acordos matrimoniais nas familias reais, e outro máis sobre 

as leis sucesorias británicas. 

- Escoitar, de modo comprensivo, un debate sobre a lingua Dothraki da serie Xogo de tronos e unha crítica 

dunha película. 

- Facer un concurso de preguntas e respostas, facer preguntas sobre cousas relacionadas co cine e a televisión e 

respondelas, e falar de películas. 

- Escribir unha crítica cinematográfica, prestando atención ao uso dos conectores de contraste e á estrutura do 

texto. 

- Identificar e producir os sons /s/, /k/ e /tʃ/ e practicar a entoación de frases en inglés. 

 

Contidos 

 

BLOQUE 1. ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR 

- Predición do tema da unidade, mediante o título da mesma, o apoio visual e os coñecementos previos. 

- Audición e comprensión de mensaxes orais breves referentes a vocabulario relacionado coa realeza e coas 

guías de televisión, e cunha crítica da serie de televisión Xogo de tronos. 

- Comprensión xeral dos datos máis relevantes emitidos polos medios audiovisuais, en linguaxe clara e sinxela: 

comprensión oral dun debate sobre a lingua Dothraki da serie Xogo de tronos e dunha crítica dunha película, 

para realizar distintas actividades. 

- Comprensión e produción oral do vocabulario da unidade para facer un concurso de preguntas e respostas, 

vincular palabras de vocabulario relacionado coa realeza co seu significado, responder preguntas, unir palabras 

de vocabulario relacionado co cine e a televisión coas súas definicións, e facer unha lista dos programas de 

televisión e das películas que lembren.  

- Uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais: uso do contexto verbal e non verbal e dos 

coñecementos previos sobre a situación, identificación de palabras clave, identificación da actitude e da 

intención do falante. 

- Participación activa en conversacións e simulacións co compañeiro/a, para facer unhas preguntas relacionadas 

co cine e coa televisión e contestalas, facer un concurso de preguntas e respostas, e falar de películas. 

- Práctica de diálogos para facer plans, utilizando os modelos dados. 

- Emprego de respostas espontáneas e precisas a situacións de comunicación na aula. 

- Uso autónomo de estratexias de comunicación para iniciar, manter e rematar a interacción. 

 

BLOQUE 2. LER E ESCRIBIR 

 

- Identificación do tema dunha crítica da serie de televisión Xogo de tronos, dunha guía de televisión dun 

xornal, dun texto sobre a serie Os Tudor, doutro sobre Downton Abbey, e doutro máis sobre mulleres que 

tiveron poder ao longo da historia, apoiándose no contexto e na intención dos emisores das mensaxes. 

- Identificación da intención do emisor da mensaxe. 

- Comprensión xeral e específica de textos escritos para a realización de diferentes actividades. 

- Lectura autónoma de textos máis extensos relacionados cos seus intereses: lectura dun texto sobre os acordos 

matrimoniais nas familias reais e doutro sobre as leis sucesorias británicas. 

- Composición guiada dunha crítica cinematográfica, prestando atención ao uso dos conectores de contraste e á 

estrutura do texto. 

- Uso, con certa autonomía, do rexistro apropiado ao lector ao que vai dirixido o texto. 

- Uso correcto dos conectores de contraste. 

- Debuxar unha árbore xenealóxica con tres xeracións dalgunha familia real e escribir algo interesante sobre a 
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familia elixida. 

- Interese pola presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital. 

 

No Workbook: 

- Comprensión xeral e identificación de informacións específicas dunha crítica sobre a serie de televisión 

española Isabel, para a realización de diferentes actividades. 

- Produción escrita dunha crítica de cine a partir dun modelo dado. 

- Realización dun ditado para consolidar o vocabulario da unidade. 

- Tradución inversa de frases que conteñen as estruturas e palabras aprendidas na unidade. 

 

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA 

 

Coñecementos lingüísticos: 

 

Léxico / Vocabulario 

- Vocabulario relacionado coa realeza, o cine e a televisión. 

- Identificación, uso e valoración das estratexias de aprendizaxe adecuadas  

(ver obxectivo xeral de área nº 7). 

 

 

Estrutura e funcións da lingua 

- Os pronomes relativos: who, which, that, where, when e whose. 

- Os compostos de some, any e no. 

- Diferenzas de significado entre “kill”, “execute” e “assassinate”. 

- Uso da palabra “plot” como nome e como verbo en inglés. Diferenzas de significado. 

- Fórmulas lingüísticas para facer preguntas e respondelas. 

- Os conectores de contraste. 

 

Fonética 

- Identificación e produción dos sons /s/, /k/ e /tʃ/. 

- Práctica da entoación de frases en inglés. 

- Acentuación correcta das preposicións en inglés ao final da frase. 

 

Reflexión sobre a aprendizaxe: 

- Aplicación de estratexias para organizar, adquirir, lembrar e utilizar léxico. 

- Análise e reflexión sobre o uso e o significado de diferentes formas gramaticais, mediante comparación e 

contraste coas linguas que coñece. 

- Participación na avaliación da propia aprendizaxe e uso de estratexias de autocorrección. 

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

- Participación activa en tarefas e traballos en grupo.  

- Confianza e iniciativa para expresarse en público e por escrito. 

- Indución das regras gramaticais a partir da observación. 

- Uso da terminoloxía adecuada aos contidos. 

 

No Workbook: 

- Sección Check your Progress para afianzar ou ampliar os coñecementos da unidade. 

- Seccións Self-Evaluation e Learning Competences para reflexionar sobre o inglés aprendido até o momento. 

 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E CONCIENCIA INTERCULTURAL 

- Valoración da importancia da lingua estranxeira nas relacións internacionais. 

- Identificación das características máis significativas da linguaxe utilizada para falar do cine e da televisión 

británica e estadounidense. 

- Identificación de diferentes países que aparecen nos textos “The Tudors – A Review” e “Downton Abbey” e 

localización dos mesmos nun mapa. 

- Coñecemento dos elementos culturais máis relevantes dos países onde se fala o inglés como lingua estranxeira, 

obtendo a información por diferentes medios, entre eles Internet e outras tecnoloxías da información e da 

comunicación: uso das palabras “crown” e “throne” para referirse, tanto ao poder do monarca coma aos 

obxectos que simbolizan o seu poder, aprendizaxe do feito de que a monarca británica é xefa de estado en 16 

países, aprendizaxe de datos sobre a guerra das Dúas Rosas, coñecemento da existencia de paralelismos 

históricos en Xogo de tronos e coñecemento da expresión histórica “Then let them eat cake” de María 

Antonieta.  
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- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas para facer preguntas e respondelas. 

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

 

Criterios de avaliación  

 

1. Comprender a información xeral e a específica, a idea principal e algúns detalles relevantes de textos orais, 

emitidos cara a cara ou por medios audiovisuais. 

2. Participar en conversacións e simulacións breves cos compañeiros/as para facer un concurso de preguntas e 

respostas, facer preguntas sobre cousas relacionadas co cine e a televisión e respondelas, e falar de películas, 

utilizando as convencións propias da conversación e as estratexias necesarias para resolver as dificultades 

durante a interacción. 

3. Comprender a información xeral e a específica dunha crítica da serie de televisión Xogo de tronos, dunha 

guía de televisión dun xornal, dun texto sobre a serie Os Tudor, doutro sobre Downton Abbey, dun texto sobre 

mulleres que tiveron poder ao longo da historia e doutro sobre os acordos matrimoniais nas familias reais, e 

doutro máis sobre as leis sucesorias británicas. Serán capaces de identificar datos, opinións, argumentos, 

informacións implícitas e a intención comunicativa do autor. 

4. Redactar con certa autonomía unha crítica cinematográfica, prestando atención ao uso dos conectores de 

contraste e á estrutura do texto, e 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 comprensíbeis 

para o lector. 

5. Utilizar conscientemente 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. 

6. Identificar, utilizar e explicar estratexias de aprendizaxe utilizadas, poñer exemplos doutras posíbeis e decidir 

sobre as máis adecuadas ao obxectivo de aprendizaxe, tales como a capacidade de valorar o seu progreso, a 

reflexión sobre como aprende un mesmo, a aceptación do erro, a utilización de técnicas para aprender e 

memorizar o vocabulario e o uso de apéndices gramaticais e de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada as tecnoloxías da información e da comunicación para buscar información, e para 

estabelecer relacións persoais escritas, mostrando interese polo seu uso. 

8. Identificar os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua estranxeira , mostrando 

unha valoración positiva dos patróns culturais distintos aos propios. 

 

Competencias básicas  

 

- Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 22 e 26, Language Builder, LB, páxs. 8-9: vocabulario relacionado coa realeza, o cine e 

a televisión. 

- Reading, SB, páx. 24; Vocabulary, SB, páx. 26; Putting It Together, SB, páx. 30; CLIL History, páx. 31; 

Culture Magazine, SB, páxs. 132-133; WB, páx. 19: comprensión escrita da serie de televisión Xogo de tronos, 

dunha guía de televisión dun xornal, dun texto sobre a serie Os Tudor, doutro sobre Downton Abbey, dun texto 

sobre mulleres que tiveron poder ao longo da historia e doutro sobre os acordos matrimoniais nas familias reais, 

e doutro máis sobre as leis sucesorias británicas. Expresión escrita dunha crítica sobre a serie de televisión 

española Isabel. 

- Grammar, SB, páxs. 23 e 25; sección Putting It Together, SB, páx. 30: os pronomes relativos; os compostos de 

some, any e no. 

- Listening, SB, páxs. 25-26: comprensión oral dun debate sobre a lingua Dothraki, da serie Xogo de tronos, e 

dunha crítica dunha película.  

- Speaking, páxs. 23, 25 e 27: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a para facer un 

concurso de preguntas e respostas, facer preguntas sobre cousas relacionadas co cine e a televisión e 

respondelas, e falar de películas. 

- Pronunciation, SB, páxs. 27 e 166: identificación e produción dos sons /s/, /k/ e /tʃ/; práctica da entoación de 

frases en inglés. 

- Writing, SB, páx. 28; WB, páxs. 21 e 117: expresión escrita de críticas cinematográficas, prestando atención 

ao uso dos conectores de contraste e á estrutura do texto e utilizando as expresións e vocabulario adecuados. 

 

- Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico: 

- Vocabulary, SB, páx. 22: interese por coñecer datos sobre a realeza en España e no Reino Unido. 

- English inUse , SB, páxs. 22 e 27: coñecemento do significado das palabras “crown” e “throne”en inglés. 

Interese por acentuar correctamente as preposicións en inglés ao final da frase. 

- Did You Know?, SB, páxs. 23, 24 e 31: aprendizaxe do feito de que a monarca británica é xefa de estado en 16 

países, e coñecemento da existencia de paralelismos históricos en Xogo de tronos e da expresión histórica “Then 

let them eat cake” de María Antonieta. 
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- Grammar, SB, páxs. 23 e 25: interese por facer un uso correcto dos pronomes relativos e dos compostos de 

some, any e no. 

- Word Power, SB, páxs. 22 e 26: interese por coñecer as diferenzas de significado das palabras “kill”, 

“execute” e “assassinate”, e da palabra “plot” como nome e como verbo en inglés. 

- Everyday English, SB, páx. 29: interese por aprender as fórmulas correctas para quedar. 

- Culture Magazine, SB, páxs. 132-133: interese por coñecer os acordos matrimoniais nas familias reais e as leis 

sucesorias británicas. 

 

- Tratamento da información e competencia dixital: 

- Vocabulary, SB, páx. 26: competencia para consultar unha guía de televisión. 

- Writing, SB, páx. 28; Task, SB, páx. 133: autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e 

facer uso da información e das súas fontes. 

- Speaking, SB, páxs. 23, 25 e 27; Grammar, SB, páxs. 23 e 25: respecto polas normas de conduta na clase, en 

interaccións co profesor/a ou cos compañeiros/as, ao usar a información e as súas fontes. 

- English in Use Interactive, www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive: práctica das tarefas interactivas de 

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

- Digital Teacher’s Resources: 

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

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

preguntas interculturais. 

  + Interactive Whiteboard Digital Materials: práctica das tarefas interactivas correspondentes á unidade 2 e uso 

das novas ferramentas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows e Team Games. 

  + Test Factory and Other Resources: realización dos exames correspondentes á unidade 2. 

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

vocabulario e linguaxe funcional. 

 

- Competencia social e cidadá: 

- Listening, SB, páxs. 25-26; Speaking, SB, páxs. 23, 25 e 27: actitude construtiva e solidaria ante a información 

que se presenta e ante as interaccións na aula. 

- CLIL History, SB, páx. 31: respecto pola información sobre mulleres que tiveron poder ao longo da historia.  

- Speaking, SB, páxs. 23, 25 e 27: aprendizaxe e práctica das fórmulas utilizadas para facer un concurso de 

preguntas e respostas, facer preguntas sobre cousas relacionadas co cine e a televisión e respondelas, e falar de 

películas. 

- Did You Know?, SB, páxs. 23, 24 e 31: aprendizaxe de datos curiosos e útiles na sección Did you know? de 

cada unidade. 

 

- Competencia cultural e artística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 22 e 26: competencia para facer un concurso de preguntas e respostas e ler de forma 

crítica unha guía de televisión. 

- Did You Know?, SB, páxs. 23, 24 e 31: reflexión sobre a aprendizaxe do feito de que a monarca británica é 

xefa de estado en 16 países, e coñecemento da existencia de paralelismos históricos en Xogo de tronos e da 

expresión histórica “Then let them eat cake” de María Antonieta. 

- Grammar, SB, páx. 23: datos sobre a guerra das Dúas Rosas 

- Listening, SB, páxs. 25 e 26: competencia para aprender datos sobre distintos temas e opinar sobre eles. 

- Speaking, SB, páxs. 23, 25 e 27: competencia para abrir debates sobre temas relacionados co cine e a 

televisión e opinar sobre eles, e para facer un concurso de preguntas e respostas. 

- Culture Magazine, SB, páxs. 132-133: reflexión sobre os diferentes acordos matrimoniais que se dan nas 

familias reais e as leis sucesorias británicas. 

 

- Competencia para aprender a aprender: 

- Putting it together SB, páx. 30; Student Learning Record, WB, páx. 126; My English Experience, WB, páx. 

127; English and Me ,WB, páx. 128; My Strategies for Progress, WB, páx. 129; Self-Evaluation, WB, páxs. 

130-131 e Language Builder, LB, páxs. 8-9: conciencia do grao de coñecemento da lingua. 

 

- Autonomía e iniciativa persoal:  

- Speaking, SB, páxs. 23, 25 e 27; Grammar, SB, páxs. 23 e 25; Writing, SB, páx. 28; Task, SB, páx. 133: uso 

da creatividade persoal á hora de producir textos escritos e orais a partir de modelos dados. 

- Reading, SB, páx. 24; Vocabulary, SB, páxs. 22 e 26; Putting It Together, SB, páx. 30; CLIL History, páx. 31; 

Culture Magazine, SB, páxs. 132-133: sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 28; WB, páxs. 21 e 117 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir textos 

escritos a partir de modelos propostos. 

- Self-Evaluation, WB, páx. 23: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da unidade. 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive
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- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Temas interdisciplinares 

 

- Ciencias sociais, xeografía e historia: 

- Datos históricos sobre a realeza británica e a española. 

- A guerra das Dúas Rosas. 

- Paralelismos históricos coa serie Xogo de tronos.  

- María Antonieta e outras mulleres que tiveron poder no pasado. 

- Os acordos matrimoniais nas familias reais. 

- As leis sucesorias británicas. 

 

- Educación ético-cívica: 

- Respecto pola realeza e as leis. 

- Respecto das quendas de palabra e as opinións dos demais. 

 

- Educación plástica e visual: 

- Respecto polas diferentes obras artísticas relacionadas co cine e a televisión. 

- Composición dunha árbore xenealóxica. 

 

- Lingua e literatura: 

- Os pronomes relativos: who, which, that, where, when e whose. 

- Os compostos de some, any e no. 

- Fórmulas lingüísticas para facer preguntas e respondelas. 

- Os conectores de contraste. 

- Tradución lingua propia-inglés no Workbook. 

 

- Lingua estranxeira: 

- Diferenzas de significado entre “kill”, “execute” e “assassinate” en inglés. 

- Uso da palabra “plot” como nome e como verbo en inglés. Diferenzas de significado. 

 

-Tecnoloxía: 

- O cine e a televisión. 

- As guías de televisión. 

UNIDADE 3: It's a Mystery! 

 

Obxectivos de aprendizaxe  

 

- Aprender o vocabulario relacionado cos misterios, os fenómenos naturais e os sobrenaturais. 

- Utilizar correctamente o Past Perfect Simple. Diferenzas entre o uso do Past Perfect Simple e do Past Simple.  

- Ler de forma comprensiva e autónoma uns textos sobre misterios, un artigo sobre os nenos verdes de Woolpit, 

unhas descricións duns fenómenos naturais e sobrenaturais, un texto sobre 1986 (coñecido como “o ano sen 

verán”, debido a unha erupción volcánica en Indonesia), outro sobre o poltergeist de Mackenzie, outro máis 

sobre o misterio da expedición de Franklin e uns textos sobre desastres naturais. 

- Escoitar, de modo comprensivo, un guía turístico falando sobre un misterio e as presentacións dos traballos 

escolares de dous alumnos. 

- Falar sobre actividades que fixeron no pasado e comparalas coas que fixo o compañeiro/a, inventar unha 

historia curta cun compañeiro/a e contala, e falar sobre un fenómeno estraño. 

- Escribir unha historia, prestando atención ao uso dos conectores de secuencia. 

- Identificar e producir os sons /w/, /j/, /ɒ/, /əʊ/ e /ɔː/. 

 

Contidos 

 

BLOQUE 1. ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR 

 

- Predición do tema da unidade, mediante o título da mesma, o apoio visual e os coñecementos previos. 

- Comprensión do significado xeral e específico de charlas sinxelas sobre temas coñecidos (as vacacións e as 

compras) e presentados de forma clara e organizada. Diferenciación do inglés británico e do americano. 

- Comprensión xeral e dos datos máis relevantes emitidos polos medios audiovisuais en linguaxe clara e sinxela: 

comprensión oral dunha charla dun guía turístico sobre un misterio, para contestar a unhas preguntas de 

comprensión e completar unhas frases, e das presentacións dos traballos escolares de dous alumnos.  

- Comprensión e produción oral do vocabulario da unidade para a realización de distintas actividades. 
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- Uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais: uso do contexto verbal e non verbal e dos 

coñecementos previos sobre a situación, identificación de palabras clave, identificación da actitude e da 

intención do falante. 

- Participación activa en conversacións e simulacións co compañeiro/a para falar sobre actividades que fixeron 

no pasado e comparalas coas que fixo o compañeiro/a, inventar unha historia curta cun compañeiro/a e contala, 

e falar sobre un fenómeno estraño. 

- Interacción oral co compañeiro/a para practicar uns diálogos cambiando o léxico de inglés británico a 

americano e viceversa. 

- Emprego de respostas espontáneas e precisas a situacións de comunicación na aula. 

- Uso autónomo de estratexias de comunicación para iniciar, manter e rematar a interacción. 

 

BLOQUE 2. LER E ESCRIBIR 

 

- Identificación do tema duns textos sobre misterios, dun artigo sobre os nenos verdes de Woolpit, dunhas 

descricións duns fenómenos naturais e sobrenaturais, dun texto sobre 1986 (coñecido como “o ano sen verán”, 

debido a unha erupción volcánica en Indonesia), doutro sobre o poltergeist de Mackenzie, e doutro máis sobre o 

misterio da expedición de Franklin. 

- Identificación da intención do emisor da mensaxe. 

- Comprensión xeral e específica de textos escritos para a realización de diferentes actividades. 

- Lectura autónoma de textos máis extensos relacionados cos seus intereses: comprensión oral de textos sobre 

desastres naturais. 

- Composición guiada dunha historia, co léxico adecuado ao tema e ao contexto, cos elementos necesarios de 

cohesión para marcar con claridade a relación entre ideas e utilizando con autonomía estratexias básicas no 

proceso de composición escrita (planificación, textualización e revisión). 

- Uso con certa autonomía do rexistro apropiado ao lector ao que vai dirixido o texto. 

- Uso correcto de conectores de secuencia tales como previously, at first, in the beginning, eventually, in the end 

e finally. 

- Interese pola presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital. 

 

No Workbook: 

- Comprensión xeral e identificación de informacións específicas dun artigo sobre o misterio da estatua do 

Museo de Manchester, para a realización de distintas actividades. 

- Produción escrita dunha historia sobre un evento a partir dun modelo dado. 

- Realización dun ditado para consolidar o vocabulario da unidade. 

- Tradución inversa de frases que conteñen as estruturas e palabras aprendidas na unidade. 

 

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA 

 

Coñecementos lingüísticos: 

Léxico / Vocabulario 

- Vocabulario relacionado cos misterios, os fenómenos naturais e os sobrenaturais. 

- Phrasal verbs co verbo “look”. 

- Nomes con plurais irregulares. 

- Identificación, uso e valoración das estratexias de aprendizaxe adecuadas  

(ver obxectivo xeral de área nº 7). 

 

Estrutura e funcións da lingua 

- Expresar e describir feitos pasados: o Past Perfect Simple. 

- Contraste de uso do Past Perfect Simple co do Past Simple. 

- As expresións de tempo para aclarar a secuencia de accións: by the time, before e after. 

- Fórmulas lingüísticas para comparar e contrastar. 

- Fórmulas lingüísticas poñer énfase en algo. 

- Os conectores de secuencia. 

 

Fonética 

- A pronuncia correcta dos sons /w/, /j/, /ɒ/, /əʊ/ e /ɔː/. 

 

Reflexión sobre a aprendizaxe: 

 

- Aplicación de estratexias para organizar, adquirir, lembrar e utilizar léxico. 

- Análise e reflexión sobre o uso e o significado de diferentes formas gramaticais, mediante a comparación e o 

contraste coas linguas que coñece. 
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- Participación na avaliación da propia aprendizaxe e uso de estratexias de autocorrección. 

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

- Participación activa en tarefas e traballos en grupo.  

- Confianza e iniciativa para expresarse en público e por escrito. 

- Indución das regras gramaticais a partir da observación. 

- Uso da terminoloxía adecuada aos contidos. 

 

No Workbook: 

- Sección Check your Progress para afianzar ou ampliar os coñecementos da unidade. 

- Seccións Self-Evaluation e Learning Competences para reflexionar sobre o inglés aprendido até o momento. 

 

 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E CONCIENCIA INTERCULTURAL 

- Valoración da importancia da lingua estranxeira nas relacións internacionais.  

- Identificación das características máis significativas da linguaxe que se utiliza para falar dos fenómenos 

naturais e sobrenaturais que ocorren nos diferentes lugares do mundo (como en Escocia, EE. UU., España, 

Francia, Indonesia, etc.). 

- Identificación do océano Atlántico, o Pacífico e o Ártico nun texto, e localización dos mesmos nun mapa.  

- Coñecemento dos elementos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua estranxeira: datos 

interesantes sobre o Triángulo das Bermudas, lugar onde desaparecen barcos inexplicabelmente; a inxestión 

excesiva de cenorias, que fai que a pel se volva dunha cor alaranxada ou amarelada; o Titanic, barco que se 

afundiu tras chocar contra un iceberg; e a película O mago de Oz, cuxa protagonista foi arrastrada por un 

tornado. 

- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas para comparar as actividades pasadas que realizan persoas de 

diferentes culturas, contar historias que conteñan diferentes elementos culturais e falar de fenómenos estraños 

que ocorreron en distintos lugares do mundo. 

- Identificación das diferenzas entre o inglés británico e o americano. 

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

 

Criterios de avaliación  

 

1. Comprender a información xeral e a específica, a idea principal e algúns detalles relevantes de textos orais, 

emitidos cara a cara ou por medios audiovisuais. 

2. Participar en conversacións e simulacións breves cos compañeiros/as para falar sobre actividades que fixeron 

no pasado e comparalas coas que fixo o compañeiro/a, inventar unha historia curta cun compañeiro/a e contala, 

e falar sobre un fenómeno estraño, utilizando as convencións propias da conversación e as estratexias necesarias 

para resolver as dificultades durante a interacción. 

3. Comprender a información xeral e a específica en textos sobre misterios, un artigo sobre os nenos verdes de 

Woolpit, unhas descricións duns fenómenos naturais e sobrenaturais, un texto sobre 1986 (coñecido como “o 

ano sen verán”, debido a unha erupción volcánica en Indonesia), outro sobre o poltergeist de Mackenzie, outro 

máis sobre o misterio da expedición de Franklin e uns textos sobre sucesos estraños e inexplicábeis, e 

fenómenos naturais. Serán capaces de identificar datos, opinións, argumentos, informacións implícitas e a 

intención comunicativa do autor. 

4. Redactar con certa autonomía unha historia, 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 comprensíbeis para o lector. 

5. Utilizar conscientemente 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. 

6. Identificar, utilizar e explicar estratexias de aprendizaxe utilizadas, poñer exemplos doutras posíbeis e decidir 

sobre as máis adecuadas ao obxectivo de aprendizaxe, tales como a capacidade de valorar o seu progreso, a 

reflexión sobre como aprende un mesmo, a aceptación do erro, a utilización de técnicas para aprender e 

memorizar o vocabulario e o uso de apéndices gramaticais e de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada as tecnoloxías da información e da comunicación para buscar información, e para 

estabelecer relacións persoais escritas, mostrando interese polo seu uso. 

8. Identificar e describir os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua estranxeira no 

referente a chegar a acordos, mostrando unha valoración positiva cara aos mesmos.  

 

Competencias básicas  

 

- Competencia en comunicación lingüística: 
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- Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico: 

- CLIL History, SB, páx. 42: identificar os distintos océanos que aparecen nun texto e sinalalos nun mapa. 

 

- Tratamento da información e competencia dixital: 

 

- Competencia social e cidadá: 

 

- Competencia cultural e artística:  

 

- Competencia para aprender a aprender: 

 

- Autonomía e iniciativa persoal:  

- Self-Evaluation, WB, páx. 31: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Temas interdisciplinares 

 

- Bioloxía e xeoloxía: 

- Os cambios de cor na pel como consecuencia da alimentación excesiva de determinados alimentos. 

- Os desastres naturais. 

 

- Ciencias sociais, xeografía e historia: 

- Os desastres naturais típicos en diferentes rexións do mundo. 

- Os diferentes sucesos estraños que tiveron lugar en distintos lugares do mundo ao longo dos anos. 

- Os diferentes océanos do mundo. 

 

- Educación ético-cívica: 

- Reflexión sobre os motivos polos que se producen os diferentes fenómenos e sobre como lle afectan á 

sociedade. 

- Respecto das quendas de palabra na clase. 

- Respecto polas opinións dos demais. 

 

- Física e química: 

- Os fenómenos naturais, que se poden explicar a través da física e da química, fronte aos sobrenaturais. 

 

- Lingua e literatura: 

- O Past Perfect Simple. 

- O Past Perfect Simple en contraste co Past Simple. 

- As expresións de tempo. 

- Fórmulas lingüísticas para comparar e contrastar. 

- Fórmulas lingüísticas para poñer énfase en algo. 

- Os conectores de secuencia. 

- Tradución lingua propia-inglés no Workbook. 

 

 

- Lingua estranxeira: 

- As diferenzas entre o inglés británico e o americano.
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UNIDADE 4: Living Together 

 

Obxectivos de aprendizaxe 

 

 Aprender vocabulario relacionado coas interaccións sociais e coa vida na cidade. 

 Utilizar correctamente o primeiro, segundo e terceiro condicional. 

Ler de forma comprensiva e autónoma unha infografía sobre as formigas, e un texto sobre o goberno de 

Stalin na Unión Soviética. 

 Escoitar, de modo comprensivo, un quiz sobre animais e un programa de radio sobre varios problemas nunha 

cidade. 

 Comparar comportamentos, desculparse, falar sobre problemas e solucións. 

 Presentarse a unha entrevista para traballar como voluntario/a. 

 Escribir un correo electrónico sobre un problema, prestando atención ao uso do condicional e de sinónimos. 

 Identificar e producir o son da letra “g” en palabras como “charge” ou “big”, e da letra “j” en palabras como 

“jam”, e aprender palabras que conteñen letras mudas. 

 

Contidos 

 

BLOQUE 1. ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR 

• Predición do tema da unidade, mediante o título da mesma, o apoio visual e os coñecementos previos. 

• Audición e comprensión de información xeral e específica de mensaxes cara a cara emitidas polo profesor/a e 

polos compañeiros/as, sobre temas concretos e coñecidos relativos a situacións de comunicación e aos temas 

incluídos nesta unidade. 

• Audición, comprensión e produción oral do vocabulario da unidade para contestar a preguntas, relacionar 

frases e completalas, asignar definicións e dicir se unhas frases son verdadeiras ou falsas. 

• Uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais: uso do contexto verbal e non verbal e dos 

coñecementos previos sobre a situación, identificación de palabras clave, identificación da intención do falante, 

etc.  

• Dedución do significado dalgunhas palabras e/ou expresións, a través do contexto. 

• Audición e comprensión dun quiz sobre animais para completar frases, dun programa de radio para elixir a 

resposta correcta, e dunha entrevista de alguén que quere traballar de voluntario/a, para unir preguntas con 

respostas. 

• Participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a para comparar comportamentos, pedir 

desculpas, falar sobre problemas e solucións, e realizar unha entrevista de traballo.  

• Uso progresivamente autónomo das convencións máis habituais e propias da conversación, a través dun 

diálogo en actividades de comunicación reais e simuladas. 

• Uso progresivamente autónomo no uso de estratexias de comunicación, para resolver as dificultades durante a 

interacción, tales como respectar as quendas de palabra, uso adecuado do ritmo e da entoación, recoñecemento 

de palabras clave, uso xestual e do período de silencio, aceptación do erro como parte integrante do proceso de 

aprendizaxe, uso de coñecementos previos e expresións útiles aprendidas na unidade, etc. 

• Emprego de respostas espontáneas a situacións de comunicación na aula. 

 

 

BLOQUE 2. LER E ESCRIBIR 

• Identificación do contido dunha infografía sobre as formigas e dun texto sobre o goberno de Stalin na Unión 

Soviética, así como varios textos sobre a gastronomía e a cultura de Londres, co apoio de elementos verbais e 

non verbais. 

• Comprensión da información xeral e da específica de textos escritos, utilizando diferentes estratexias, para 

buscar datos, identificar se unhas afirmacións son verdadeiras ou falsas, incluíndo as palabras ou frases do texto 

que apoien as súas respostas, completar frases, identificar palabras a partir de definicións, contestar a preguntas, 

expresar a opinión persoal sobre o tema que trata o texto, etc., a través da sección Over to You. 

• Lectura autónoma de textos relacionados cos seus intereses. 

• Relación do vocabulario da unidade coa súa categoría correspondente. 

• Produción guiada dun correo electrónico sobre un problema a partir dun modelo, con algúns elementos de 
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cohesión e utilizando as estratexias básicas no proceso de composición escrita (planificación, textualización e 

revisión). 

• Reflexión sobre o proceso de escritura, prestando especial atención ao uso do condicional e de sinónimos. 

• Interese pola presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital. 

 

No Workbook: 

• Comprensión xeral e identificación de informacións específicas dun texto sobre vagalumes, para contestar a 

varias preguntas. 

• Produción escrita dun correo electrónico sobre un problema a partir dun modelo dado. 

• Realización dun ditado para consolidar o vocabulario da unidade. 

• Tradución inversa de frases que conteñen as estruturas e palabras aprendidas na unidade. 

 

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA 

 

Coñecementos lingüísticos: 

 

Léxico / Vocabulario 

• Vocabulario relacionado coas interaccións sociais e a vida na cidade. 

• A carta dun restaurante. 

• Word Power: uso de idioms relacionados coas interaccións sociais. 

• Word Power: familias de palabras con employ . 

• Identificación, uso e valoración das estratexias de aprendizaxe adecuadas  

(ver obxectivo xeral de área nº 7).  

 

 

Estrutura e funcións da lingua 

 Linguaxe situacional para falar sobre problemas e solucións. 

 Fórmulas lingüísticas para pedir desculpas e expresar esperanza. 

 Fórmulas lingüísticas para realizar unha entrevista de traballo. 

 

Fonética 

 Pronuncia da letra “g” en palabras como “charge” ou “big”, e da letra “j” en palabras como “jam”. 

 Aprender palabras que conteñen letras mudas. 

 

Reflexión sobre a aprendizaxe: 

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

 Organización e uso, cada vez máis autónomo, de recursos para a aprendizaxe, como glosarios, apéndices 

gramaticais e ortográficos, guía de escritura, bibliotecas ou tecnoloxías da información e da comunicación. 

 Uso da terminoloxía adecuada aos contidos. 

 Análise e reflexión sobre o uso e o significado de diferentes formas gramaticais, mediante comparación e 

contraste coas linguas que coñece. 

 Participación na avaliación da propia aprendizaxe e uso de estratexias de autocorrección. 

 Organización do traballo persoal como estratexia para progresar na aprendizaxe. 

 Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e fóra da mesma. 

 Participación activa en tarefas da clase. 

 Confianza e iniciativa para expresarse en público e por escrito. 

 

No Workbook: 

 Sección Check your Progress para afianzar ou ampliar os coñecementos da unidade. 

 Sección de Self-Evaluation . 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E CONCIENCIA INTERCULTURAL 

 Valoración do uso da lingua estranxeira como medio para comunicarse con persoas de procedencias diversas. 

 Identificación de trazos comúns e das diferenzas máis significativas no referente ás interaccións sociais e á 
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vida na cidade, e respecto polos mesmos. 

 Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas ás situacións de comunicación traballadas na unidade: 

comparar comportamentos, falar sobre problemas e solucións, pedir desculpas ou expresar esperanza.  

 Coñecemento dos elementos culturais máis significativos dos países onde se fala a lingua estranxeira, obtendo 

a información por diferentes medios, entre eles Internet e outras tecnoloxías da información e da comunicación: 

- Formas de interacción social. 

- Datos sobre a gastronomía doutras cidades. 

- A vida na cidade. 

 Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos con falantes da lingua estranxeira, 

utilizando soporte papel ou medios dixitais. 

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

 

 

Criterios de avaliación 

 

1. Comprender a información xeral e a específica, a idea principal e algúns detalles relevantes dun quiz sobre 

animais, dun programa de radio sobre os problemas dunha cidade e dunha entrevista de traballo para ser 

voluntario/a. 

2. Participar en conversacións e simulacións breves, relativas a situacións para comparar 

comportamentos, pedir desculpas e falar sobre problemas e solucións, utilizando as convencións propias da 

conversación e as estratexias necesarias para resolver as dificultades durante a interacción. 

3. Comprender a información xeral e todos os datos relevantes dunha infografía sobre as formigas e dun 

texto sobre o goberno de Stalin na Unión Soviética, así como varios textos sobre a gastronomía e a cultura de 

Londres. 

4. Redactar de forma guiada un correo electrónico sobre un problema, coidando o léxico, as estruturas, e 

algúns elementos de cohesión e coherencia para marcar a relación entre ideas e facelos comprensíbeis ao lector. 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, os coñecementos adquiridos sobre 

o uso do primeiro, segundo e terceiro condicional, como instrumento de autocorrección e de autoavaliación das 

producións propias, orais e escritas, e para comprender as producións alleas. 

6. Identificar, utilizar e explicar oralmente diferentes estratexias utilizadas para progresar na aprendizaxe, 

tales como a capacidade de valorar o seu progreso, a reflexión sobre como aprende un mesmo, a aceptación do 

erro, a utilización de técnicas para aprender e memorizar o vocabulario e o uso de apéndices gramaticais, de 

ortografía e de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada as tecnoloxías da información e da comunicación para buscar información, e para 

estabelecer relacións persoais escritas, mostrando interese polo seu uso. 

8. Identificar os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua estranxeira, no 

referente ás interaccións sociais e á vida na cidade, mostrando unha valoración positiva dos patróns culturais 

distintos aos propios. 

 

Competencias básicas 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 50, 54 e 60; Putting it together, SB, p. 58, ex. 1; Language Builder, WB, páxs. 12-13: 

vocabulario relacionado coas interaccións sociais e coa vida na cidade; Word Power, páx. 50: idioms 

relacionados coas interaccións sociais; Word Power, SB, páx. 54: familias de palabras con employ .  

- Listening, SB, páxs. 53 e 54; Everyday English, SB, páx. 57; CLIL, SB, páx. 58; Listening, WB, páx. 35, exs. 

3-4: comprensión oral dun quiz sobre animais, dun programa de radio sobre problemas na cidade, dunha 

entrevista de traballo, dun texto sobre o goberno de Stalin, e dunha conversación sobre un libro que trata de 

golfiños. 

- Grammar, SB, páxs. 51 ,53 e 60; Putting it together, SB, páx. 58, ex. 2: o primeiro, segundo e terceiro 

condicional. 

- Speaking, SB, páxs. 51, 53 e 55; Everyday English, SB, páx. 57: participación en conversacións e simulacións 

co compañeiro/a para comparar comportamentos, pedir desculpas, falar sobre problemas e solucións, e facer 

unha entrevista de traballo.  
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- Reading, SB, páx. 52; CLIL, SB, páx. 59; Culture magazine, SB, páxs. 136-137; Reading, WB, páx. 35, exs. 1-

2: comprensión escrita dunha infografía sobre as formigas, dun texto sobre o goberno de Stalin na Unión 

Soviética, duns textos sobre a gastronomía e a cultura de Londres, e dun texto sobre os vagalumes. 

- Pronunciation, SB, páx. 55: pronuncia da letra “g” en palabras como “charge” ou “big”, e da letra “j” en 

palabras como “jam”. Palabras con letras mudas. 

- Writing, SB, páx. 56; Culture magazine, SB, páx. 137, TASK; Writing, WB, páxs. 37 e 119 (Writing Plan): 

expresión escrita de dous correos electrónicos sobre algún problema e dun texto sobre algún dos teus pratos 

favoritos, utilizando as expresións e vocabulario adecuados. 

 

 Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico: 

-  Vocabulary, SB, páxs. 50, 54 e 60; Putting it together, SB, p. 58, ex. 1; Language Builder, WB, páxs. 12-13: 

vocabulario relacionado coas interaccións sociais e coa vida na cidade; Word Power, páx. 50: idioms 

relacionados coas interaccións sociais. 

- CLIL, SB, páx. 58, ex. 6: localización de países nun mapa. 

- Speaking, SB, páxs. 51, 53 e 55; Everyday English, SB, páx. 57: comparar comportamentos, pedir desculpas e 

falar sobre problemas e solucións. 

 

 Tratamento da información e competencia dixital: 

- Reading, SB, páx. 52; CLIL, SB, páx. 59; Culture magazine, SB, páxs. 136-137; Reading, WB, páx. 35, exs. 1-

2: manter unha actitude crítica e reflexiva ao valorar, seleccionar, tratar e utilizar a información e as súas fontes. 

- Speaking, SB, páxs. 51, 53 e 55; Everyday English, SB, páx. 57: respecto polas normas de conduta en 

interaccións na clase, co profesor/a ou cos compañeiros/as, ao usar a información e as súas fontes. 

- Writing, SB, páx. 56; Culture magazine, SB, páx. 137, TASK; Writing, WB, páxs. 37 e 119 (Writing Plan): 

autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer uso da información e das súas fontes. 

- Everyday English, SB, páx. 57: actitude crítica ante a información sobre como facer unha entrevista de 

traballo. 

- English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive. Práctica das tarefas interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á unidade 4. 

- Digital Teacher’s Resources: 

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

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

preguntas interculturais. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das tarefas interactivas correspondentes á unidade 4 e uso das 

novas ferramentas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows e Team Games. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización dos exames correspondentes á unidade 4. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 4. Práctica de comprensión oral, gramática, vocabulario e 

linguaxe funcional. 

 

 Competencia social e cidadá: 

- Vocabulary, SB, páx. 50: respecto polas diferentes formas de interacción social. 

- Culture magazine, SB, páxs. 136-137: respecto polos hábitos alimentarios doutras culturas. 

- English inUse , SB, páxs. 53 e 55: aprendizaxe e práctica de expresións para pedir desculpas e expresar 

esperanza. 

- Everyday English, SB, páx. 57: aprendizaxe e práctica das fórmulas para realizar unha entrevista de traballo. 

- Actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións que se dan na aula. 

 

 Competencia cultural e artística: 

- Vocabulary, páxs. 50 e 54: interese por coñecer como é a vida na cidade en diferentes países e como se 

interacciona. 

- Culture magazine, SB, páxs. 136-137: interese por coñecer datos relacionados coa gastronomía e a cultura 

doutras cidades. 

- Grammar, SB, páx. 51, exs. 6 e 7: datos interesantes sobre os “sentineleses”, unha tribo da illa Sentinel do 

Norte. 

- Reading, WB, páx. 35: forma de vida das formigas. 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive
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- Did You Know?, SB, páxs. 52, 58 e 136: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e útiles. 

 

 Competencia para aprender a aprender: 

- Putting it together, SB, páx. 58; Check Your Progress, WB, páxs. 38-39; Self-Evaluation, WB, páxs. 39 e 130; 

Language Builder, WB, páxs. 12-13: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender 

e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. 

 

 Autonomía e iniciativa persoal: 

- Speaking, SB, páxs. 51, 53 e 55; Everyday English, SB, páx. 57: uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos orais a partir de modelos dados.  

- Grammar, SB, páx. 51; Reading, SB, páx. 52; Putting it together, SB, páx. 58; CLIL, SB, páxs. 58-59; Culture 

magazine, SB, páxs. 136-137: sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 56 (Getting Ready to Write e Writing Task); Culture magazine, SB, páx. 137, TASK; 

Writing, WB, páxs. 37 e 119 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a 

partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páxs. 39 e 130: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Temas interdisciplinares 

 

 Bioloxía e xeoloxía: 

- Forma de vida das formigas e outros animais. 

 

 Ciencias sociais, xeografía e historia: 

- Os países e a súa localización no mapa. 

- A tribo dos “sentineleses”. 

 

 Educación ético-cívica: 

- Interaccións sociais e vida na cidade. 

- O voluntariado. 

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

clase. 

- Aprendizaxe e respecto das quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

 

 Educación física: 

- Importancia do deporte para ter un estilo de vida saudábel. 

 

 Informática: 

- Material dixital e interactivo para complementar o uso dos libros. 

 

 Lingua e Literatura: 

- O primeiro, segundo e terceiro condicional. 

- Os sinónimos. 

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

 

 Música: 

- Festivais de música en Londres. 

 

 Lingua estranxeira: 

- Tradución de idioms . 
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UNIDADE 5: Made for You 

 

Obxectivos de aprendizaxe 

 

 Aprender vocabulario relacionado coa mercadotecnia e coas compras. 

 Utilizar a pasiva en presente, pasado e futuro. 

Ler de forma comprensiva e autónoma unha páxina web con información para consumidores e un texto 

sobre economía. 

 Escoitar e comprender unha noticia sobre Single's Day e unha conversación nunha tenda. 

 Describir un produto, falar sobre o futuro e tomar unha decisión. 

 Falar sobre algo para comprar ou vender. 

 Escribir un artigo de opinión sobre as compras online ou na tenda, prestando atención ao uso da pasiva. 

 Identificar e producir o son das letras “ch” en palabras como “charge”, “sh” en palabras como “shopping” e 

“ge” ou “j” en palabras como “range” ou “job”. 

 

Contidos 

  

BLOQUE 1. ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR 

 Predición do tema da unidade, mediante o título da mesma, o apoio visual e os coñecementos previos. 

 Usos dos obxectivos da unidade para interaccionar co profesor/a e cos compañeiros/as. 

 Audición e comprensión de información xeral e específica de mensaxes cara a cara, emitidas polo profesor/a 

e polos compañeiros/as, sobre temas concretos e coñecidos relativos a situacións de comunicación e aos temas 

incluídos nesta unidade. 

 Audición, comprensión e produción oral do vocabulario da unidade para elixir as respostas correctas, 

contestar a preguntas, completar frases e dar exemplos. 

 Uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais: uso do contexto verbal e non verbal e dos 

coñecementos previos sobre a situación, identificación de palabras clave, identificación da intención do falante, 

etc.  

 Dedución do significado dalgunhas palabras e/ou expresións, a través do contexto. 

 Audición e comprensión dunha noticia para completar frases, dunha conversación nunha tenda para contestar 

a unhas preguntas, e dunha conversación para unir preguntas con respostas. 

 Participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a para describir un produto, falar sobre o futuro, 

tomar decisións e vender ou comprar algunha cousa. 

 Uso progresivamente autónomo das convencións máis habituais e propias da conversación, a través dun 

diálogo en actividades de comunicación reais e simuladas. 

 Uso progresivamente autónomo no uso de estratexias de comunicación para resolver as dificultades durante a 

interacción, tales como respectar as quendas de palabra, uso adecuado do ritmo e da entoación, recoñecemento 

de palabras clave, uso xestual e do período de silencio, aceptación do erro como parte integrante do proceso de 

aprendizaxe, uso de coñecementos previos e expresións útiles aprendidas na unidade, etc. 

 Emprego de respostas espontáneas a situacións de comunicación na aula. 

 

BLOQUE 2. LER E ESCRIBIR 

 Identificación do contido dunha páxina web destinada aos consumidores e dun texto sobre economía, así 

como de varios textos sobre as compras e sobre o Black Friday. 

 Comprensión da información xeral e da específica de textos escritos, utilizando diferentes estratexias, para 

contestar a preguntas, buscar datos, pescudar a que se refiren os datos facilitados, identificar se as afirmacións 

dadas son verdadeiras ou falsas, completar frases e expresar a opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a 

través da sección Over to You. 

 Lectura autónoma de textos relacionados cos seus intereses. 

 Produción guiada dun artigo de opinión con algúns elementos de cohesión e utilizando as estratexias básicas 
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no proceso de composición escrita (planificación, textualización e revisión). 

 Reflexión sobre o proceso de escritura, prestando especial atención ao uso dunha puntuación informal. 

 Interese pola presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital. 

 

No Workbook: 

 Comprensión xeral e identificación de informacións específicas dunha páxina web sobre os mercados car boot 

sale. 

 Produción escrita dun artigo de opinión sobre a venda de snacks pouco saudábeis nos supermercados, a partir 

dun modelo dado. 

 Realización dun ditado para consolidar o vocabulario da unidade. 

 Tradución inversa de frases que conteñen as estruturas e as palabras aprendidas na unidade. 

 

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA 

 

Coñecementos lingüísticos: 

 

Léxico / Vocabulario 

 Vocabulario relacionado coa mercadotecnia e coas compras. 

 English inUse : Diferenza entre as palabras ad e advert. 

 Word Power: familias de palabras con attract , product e tempt. 

 Word Power: collocations coa palabra price. 

 Identificación, uso e valoración das estratexias de aprendizaxe adecuadas  

(ver obxectivo xeral de área nº 7).  

 

Estrutura e funcións da lingua 

 A pasiva en presente, pasado e futuro. 

 Fórmulas para describir un produto, falar sobre o futuro e tomar decisións. 

 English inUse : fórmulas lingüísticas para responder a conxecturas e a agradecementos. 

 Fórmulas lingüísticas para comprar ou vender un produto. 

 

Fonética 

 Pronuncia do son das letras “ch” en palabras como “charge”, “sh” en palabras como “shopping”, e “ge” ou “j” 

en palabras como “range” ou “job”. 

 Palabras que se acentúan de forma diferente, dependendo de que sexan substantivo ou verbo. 

 

Reflexión sobre a aprendizaxe: 

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

 Organización e uso, cada vez máis autónomo, de recursos para a aprendizaxe, como glosarios, apéndices 

gramaticais e ortográficos, guía de escritura, bibliotecas ou tecnoloxías da información e da comunicación. 

 Dedución de regras gramaticais a partir da observación. 

 Uso da terminoloxía adecuada aos contidos. 

 Análise e reflexión sobre o uso e o significado de diferentes formas gramaticais, mediante comparación e 

contraste coas linguas que coñece. 

 Participación na avaliación da propia aprendizaxe e uso de estratexias de autocorrección. 

 Organización do traballo persoal como estratexia para progresar na aprendizaxe. 

 Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e fóra da mesma. 

 Participación activa en tarefas da clase e traballos en grupo. 

 Confianza e iniciativa para expresarse en público e por escrito. 

 

No Workbook: 

 Sección Check your Progress para afianzar ou ampliar os coñecementos da unidade. 

 Unha sección de Self-Evaluation . 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E CONCIENCIA INTERCULTURAL 
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 Valoración do uso da lingua inglesa e do enriquecemento persoal que supón a relación con persoas 

pertencentes a outras culturas. 

 Identificación de trazos comúns e das diferenzas máis significativas sobre as compras e a mercadotecnia e 

respecto polos mesmos. 

 Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas ás situacións de comunicación traballadas na unidade: 

describir un produto, falar sobre o futuro e tomar decisións. 

 Coñecemento dos elementos culturais máis significativos dos países onde se fala a lingua estranxeira, obtendo 

a información por diferentes medios, entre eles Internet e outras tecnoloxías da información e da comunicación: 

A publicidade e as estratexias de mercadotecnia . 

As compras online. 

Black Friday e as compras. 

 Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos con falantes da lingua estranxeira, 

utilizando soporte papel ou medios dixitais. 

 

Criterios de avaliación 

 

1. Comprender a información xeral e a específica, a idea principal e algúns detalles relevantes dunha 

noticia sobre Single's Day, unha conversación nunha tenda e un diálogo para comprar un produto.  

2. Participar en conversacións e simulacións breves, relativas á descrición dun produto, os plans de futuro 

e as decisións, utilizando as convencións propias da conversación e as estratexias necesarias para resolver as 

dificultades durante a interacción. 

3. Comprender a información xeral e todos os datos relevantes dunha páxina web con información para 

consumidores e dun texto sobre economía, así como de varios textos sobre o Black Friday e as compras. 

4. Redactar de forma guiada un artigo de opinión sobre as formas de comprar, coidando o léxico, as 

estruturas, e algúns elementos de cohesión e coherencia para marcar a relación entre ideas e facelos 

comprensíbeis ao lector. 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, os coñecementos adquiridos sobre 

o uso da pasiva en presente, pasado e futuro, como instrumento de autocorrección e de autoavaliación das 

producións propias, orais e escritas, e para comprender as producións alleas. 

6. Identificar, empregar e explicar oralmente diferentes estratexias utilizadas para progresar na 

aprendizaxe, tales como a capacidade de valorar o propio progreso, a reflexión sobre como aprende un mesmo, a 

aceptación do erro, a utilización de técnicas para aprender e memorizar o vocabulario e o uso de apéndices 

gramaticais, de ortografía e de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada as tecnoloxías da información e da comunicación para buscar información e para 

estabelecer relacións persoais escritas, mostrando interese polo seu uso. 

8. Identificar os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua estranxeira no 

referente ás compras, a publicidade e a mercadotecnia, mostrando unha valoración positiva dos patróns culturais 

distintos aos propios. 

 

 

Competencias básicas 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 62, 66 e 72; Putting it together, SB, p. 70, ex. 1; Language Builder, WB, páxs. 14-15: 

uso de vocabulario relacionado coa mercadotecnia e coas compras. English inUse , SB, páx. 62: diferenzas entre 

as palabras ad e advert. Word Power, SB, páx. 64: familias de palabras con attract , product e tempt. Word 

Power, SB, páx. 66: collocations coa palabra price. 

- Listening, SB, páxs. 65 e 66; CLIL, SB, páx. 70; Listening, WB, páx. 43, exs. 3-4: comprensión oral dunha 

noticia sobre Single's Day, unha conversación nunha tenda, outra sobre o diñeiro e un programa de radio no que 

se fala sobre como gastan o diñeiro os británicos. 

- Grammar, SB, páxs. 63, 65 e 72; Putting it together, SB, páx. 70, ex. 2: uso da pasiva en presente, pasado e 

futuro. 

- Speaking, SB, páxs. 63, 65 e 67; Everyday English, SB, páx. 69: participación en conversacións e simulacións 
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co compañeiro/a para describir un produto, falar sobre o futuro, tomar decisións e vender ou comprar un 

produto. English inUse , SB, páxs. 63 e 67: uso de frases para responder a suposicións e a agradecementos.  

- Reading, SB, páx. 64; CLIL, SB, páx. 71; Culture magazine, SB, páxs. 138-139; Reading, WB, páx. 43, exs. 1-

2: comprensión escrita dunha páxina web para consumidores, un texto sobre a economía e a historia do diñeiro, 

uns textos sobre o Black Friday e as compras, e unha páxina web sobre o tipo de mercado car boot sale. 

- Pronunciation, SB, páx. 67: pronuncia do son das letras “ch” en palabras como “charge”, “sh” en palabras 

como “shopping”, e “ge” ou “j” en palabras como “range” ou “job”. English inUse , páx. 67: diferenza de 

pronuncia dalgunhas palabras, segundo sexan substantivos ou verbos. 

- Writing, SB, páx. 68; Culture magazine, SB, páx. 139, TASK; Writing, WB, páxs. 45 e 120 (Writing Plan): 

expresión escrita dun artigo de opinión sobre as compras online e outro sobre a venda de snacks pouco 

saudábeis nos supermercados, e dun parágrafo sobre as súas preferencias á hora de comprar. 

 

 Competencia matemática: 

- CLIL, SB, páx. 71: economía e historia do diñeiro. 

 

 Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico: 

- Vocabulary, SB, páx. 62: a mercadotecnia e a publicidade, e como afectan á nosa economía. 

- Reading, SB, páx. 64: publicidade enganosa e alertas a consumidores. 

- Vocabulary, SB, páx. 66; Listening, SB, páx. 66; Everyday English, SB, páx. 69: diferentes métodos de 

compra e venda de produtos, tanto online coma na tenda. 

- Culture magazine, SB, páxs. 138-139: obsesión e mesmo adicción ás compras. 

 

 Tratamento da información e competencia dixital: 

- Speaking, SB, páxs. 63, 65 e 67; Everyday English, SB, páx. 69: respecto polas normas de conduta en 

interaccións na clase, co profesor/a ou cos compañeiros/as, ao usar a información e as súas fontes. 

- Reading, SB, páx. 64; CLIL, SB, páx. 71; Culture magazine, SB, páxs. 138-139: Reading, WB, páx. 43, exs. 1-

2: manter unha actitude crítica e reflexiva ao valorar, seleccionar, tratar e utilizar a información e as súas fontes. 

- Reading, SB, páx. 64: lectura e uso de páxinas web. 

- Writing, SB, páx. 68; Culture magazine, SB, páx. 139, TASK; Writing, WB, páxs. 45 e 120 (Writing Plan): 

autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer uso da información e das súas fontes. 

- English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive. Práctica das tarefas interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á unidade 5. 

- Digital Teacher’s Resources: 

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

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

preguntas interculturais. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das tarefas interactivas correspondentes á unidade 5 e uso das 

novas ferramentas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows e Team Games. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización dos exames correspondentes á unidade 5. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 5. Práctica de comprensión oral, gramática, vocabulario e 

linguaxe funcional. 

 

 Competencia social e cidadá: 

-Listening, SB, páxs. 63 e 66; Speaking, SB, páxs. 65 e 67; Putting it together, SB, páx. 70: tolerancia e respecto 

polas intencións e plans dos demais. 

- English inUse , SB, páxs. 63 e 65: aprendizaxe e práctica de frases  para expresar desacordo con algo concreto 

que di outra persoa e mostrar que algo lles parece aceptábel. 

- Reading, SB, páxs. 64-65: respecto por actividades propias doutras culturas ou que poidan resultar insólitas. 

- Everyday English, SB, páx. 69: aprendizaxe e práctica das fórmulas para contratar unha excursión. 

- CLIL, SB, páxs. 70-71: consideración da axuda a coidar do ambiente como unha experiencia gratificante. 

- Actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións que se dan na aula. 

 

 Competencia cultural e artística: 

- Vocabulary, SB, páx. 62; Grammar, SB, páx. 63, ex. 5: a mercadotecnia e o deseño de anuncios e de todo tipo 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive
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de publicidade. 

- CLIL, SB, páx. 71: a historia do diñeiro. 

- Culture magazine, SB, páx. 138: outras formas e costumes de consumo, como o Black Friday e os mercados 

car boot sale. 

 

 Competencia para aprender a aprender: 

- Putting it together, SB, páx. 70; Check Your Progress, WB, páxs. 46-47; Self-Evaluation, WB, páxs. 47 e 131; 

Language Builder, WB, páxs. 14-15: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender 

e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. 

 

 Autonomía e iniciativa persoal: 

- Speaking, SB, páxs. 63, 65 e 67; Everyday English, SB, páx. 69: uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos orais a partir de modelos dados.  

- Grammar, SB, páx. 63; Reading, SB, páx. 64; Putting it together, SB, páx. 70; CLIL, SB, páx. 71; Culture 

magazine, SB, páxs. 138-139: sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 68 (Getting Ready to Write e Writing Task); Culture magazine, SB, páx. 139, TASK; 

Writing, WB, páxs. 45 e 120 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a 

partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páxs. 47 e 131: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Temas interdisciplinares 

 

 Ciencias sociais, xeografía e historia: 

- Historia do diñeiro. 

 

 Educación ético-cívica: 

- A publicidade enganosa e subliminar. 

- Fórmulas adecuadas para comprar nunha tenda. 

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

clase. 

- Aprendizaxe e respecto das quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

 

 Educación plástica e visual: 

- A creación de publicidade e anuncios. 

 

 Informática: 

- Internet como ferramenta para o comercio e a mercadotecnia. 

- Material dixital e interactivo para complementar o uso dos libros. 

 

 Lingua e Literatura: 

- A pasiva en presente, pasado e futuro. 

- Diferenzas entre as palabras ad e advert. 

- Familias de palabras. 

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

 

 Matemáticas: 

- Economía e diñeiro. 

 

 Lingua estranxeira: 

- Diferenzas entre o inglés británico e o americano. 

 

 Tecnoloxía: 

- A compra e venda online, a través do ordenador ou doutros dispositivos. 
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UNIDADE 6: Saving Our Planet 

 

Obxectivos de aprendizaxe 

 

 Aprender vocabulario relacionado co ambiente e coa reciclaxe. 

Utilizar correctamente o estilo indirecto. 

Ler de forma comprensiva e autónoma un informe sobre a limpeza do mar e un texto sobre as illas 

Galápagos. 

 Escoitar e comprender unha entrevista radiofónica e unha enquisa sobre a reciclaxe. 

 Dicir o que dixo outra persoa, falar sobre unha conversación e facer unha enquisa. 

 Frases que se utilizan ao chegar a un hotel. 

 Escribir un post sobre unha viaxe, incluíndo conxuncións copulativas. 

 Identificar e producir o son de “th” en palabras como “think” ou “they”. Identificar e producir o son do “u” 

curto ou longo en palabras como “look” ou “too”. 

 

Contidos 

  

BLOQUE 1. ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR 

 Predición do tema da unidade, mediante o título da mesma, o apoio visual e os coñecementos previos. 

 Usos dos obxectivos da unidade para interaccionar co profesor/a e cos compañeiros/as. 

 Audición e comprensión de información xeral e específica de mensaxes cara a cara emitidas polo profesor/a e 

polos compañeiros/as, sobre temas concretos e coñecidos relativos a situacións de comunicación e aos temas 

incluídos nesta unidade. 

 Audición, comprensión e produción oral do vocabulario da unidade para relacionar palabras coas súas 

definicións, dicir se unhas frases son verdadeiras ou falsas, completar frases, etc. 

 Uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais: uso do contexto verbal e non verbal e dos 

coñecementos previos sobre a situación, identificación de palabras clave, identificación da intención do falante, 

etc.  

 Dedución do significado dalgunhas palabras e/ou expresións, a través do contexto. 

 Audición e comprensión dunha entrevista radiofónica para completar unhas frases, dunha enquisa para dicir 

se unhas frases son verdadeiras ou falsas, e dunha conversación sobre as illas Galápagos, para contestar a unhas 

preguntas. 

 Participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a para dicir o que alguén dixo, falar sobre unha 

conversación, realizar unha enquisa e atender a alguén que chega a un hotel. 

 Uso progresivamente autónomo das convencións máis habituais e propias da conversación, a través dun 

diálogo en actividades de comunicación reais e simuladas. 

 Uso progresivamente autónomo no uso de estratexias de comunicación para resolver as dificultades durante a 

interacción, tales como respectar as quendas de palabra, uso adecuado do ritmo e da entoación, recoñecemento 

de palabras clave, uso xestual e do período de silencio, aceptación do erro como parte integrante do proceso de 

aprendizaxe, uso de coñecementos previos e expresións útiles aprendidas na unidade, etc. 

 Emprego de respostas espontáneas a situacións de comunicación na aula. 

 

BLOQUE 2. LER E ESCRIBIR 

 Identificación do contido dun texto sobre a polución da auga e a limpeza do mar, outro sobre as illas 

Galápagos, e outros sobre as enerxías renovábeis. 

 Comprensión da información xeral e da específica de textos escritos, utilizando diferentes estratexias, para 

contestar a preguntas, completar frases, identificar se as afirmacións dadas son verdadeiras ou falsas, incluíndo 

as frases do texto que xustifiquen as súas respostas, identificar palabras a partir de definicións, buscar verbos 
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que introduzan o estilo indirecto, elixir a resposta correcta e expresar a opinión persoal sobre o tema que trata o 

texto, a través da sección Over to You. 

 Lectura autónoma de textos relacionados cos seus intereses. 

 Produción guiada dun post sobre unha viaxe utilizando as estratexias básicas no proceso de composición 

escrita (planificación, textualización e revisión). 

 Reflexión sobre o proceso de escritura, prestando especial atención ao uso do estilo indirecto. 

 Interese pola presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital. 

 

No Workbook: 

 Comprensión xeral e identificación de informacións específicas dun texto sobre a enerxía solar, para contestar 

a preguntas. 

 Produción escrita dun post sobre unha viaxe a partir dun modelo dado. 

 Realización dun ditado para consolidar o vocabulario da unidade. 

 Tradución inversa de frases que conteñen as estruturas e palabras aprendidas na unidade. 

 

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA 

 

Coñecementos lingüísticos: 

 

Léxico / Vocabulario 

 Vocabulario relacionado co ambiente e coa reciclaxe. 

 Word Power: o prefixo re- e o sufixo -able. 

 Os reporting verbs. 

 English inUse : Diferenza de significado de tin e can en inglés británico e americano.   

 Identificación, uso e valoración das estratexias de aprendizaxe adecuadas  

(ver obxectivo xeral de área nº 7).  

 

Estrutura e funcións da lingua 

 O estilo indirecto. 

 Fórmulas para dicir o que outros dixeron, falar sobre unha conversación e facer unha enquisa. 

 Fórmulas lingüísticas para a chegada a un hotel. 

 English inUse : verbos que introducen o estilo indirecto. 

 

Fonética 

 Pronuncia de “th” en palabras como “think” ou “they”. 

 Pronuncia do son “u” curto ou longo en palabras como “look” ou “too”. 

 

Reflexión sobre a aprendizaxe: 

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

 Organización e uso, cada vez máis autónomo, de recursos para a aprendizaxe, como glosarios, apéndices 

gramaticais e ortográficos, guía de escritura, bibliotecas ou tecnoloxías da información e da comunicación. 

 Dedución de regras gramaticais a partir da observación. 

 Uso da terminoloxía adecuada aos contidos. 

 Análise e reflexión sobre o uso e o significado de diferentes formas gramaticais, mediante comparación e 

contraste coas linguas que coñece. 

 Participación na avaliación da propia aprendizaxe e uso de estratexias de autocorrección. 

 Organización do traballo persoal como estratexia para progresar na aprendizaxe. 

 Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e fóra da mesma. 

 Participación activa en tarefas da clase. 

 Confianza e iniciativa para expresarse en público e por escrito. 

 

No Workbook: 

 Sección Check your Progress para afianzar ou ampliar os coñecementos da unidade. 

 Unha sección de Self-Evaluation . 
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BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E CONCIENCIA INTERCULTURAL 

 Valoración do uso da lingua inglesa e do enriquecemento persoal que supón a relación con persoas 

pertencentes a outras culturas. 

 Identificación de trazos comúns e das diferenzas máis significativas sobre a importancia da amizade en todos 

os ámbitos da vida, e respecto polos mesmos. 

 Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas ás situacións de comunicación traballadas na unidade: facer 

unha enquisa e dicir o que dixeron outras persoas. 

 Coñecemento dos elementos culturais máis significativos dos países onde se fala a lingua estranxeira, obtendo 

a información por diferentes medios, entre eles Internet e outras tecnoloxías da información e da comunicación: 

Diferentes formas de reciclaxe. 

Fórmulas lingüísticas usadas á chegada a un hotel. 

 Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos con falantes da lingua estranxeira, 

utilizando soporte papel ou medios dixitais. 

 

Criterios de avaliación 

 

1. Comprender a información xeral e a específica, a idea principal e algúns detalles relevantes dunha 

entrevista radiofónica sobre Islandia e o seu contorno, unha enquisa sobre a reciclaxe, e unha conversación 

sobre as illas Galápagos. 

2. Participar en conversacións e simulacións breves, relativas a situacións nas que se fala do que dixeron 

outras persoas, utilizando as convencións propias da conversación e as estratexias necesarias para resolver as 

dificultades durante a interacción. 

3. Comprender a información xeral e todos os datos relevantes dun informe sobre a polución da auga e a 

limpeza do mar, outro sobre as illas Galápagos, así como uns textos sobre as enerxías renovábeis e outro sobre a 

enerxía solar. 

4. Redactar de forma guiada un post sobre unha viaxe, coidando o léxico, as estruturas, e algúns 

elementos de cohesión e coherencia para marcar a relación entre ideas e facelos comprensíbeis ao lector. 

5. Utilizar o estilo indirecto de forma consciente en contextos de comunicación variados, como 

instrumento de autocorrección e de autoavaliación das producións propias, orais e escritas, e para comprender as 

producións alleas. 

6. Identificar, utilizar e explicar oralmente diferentes estratexias utilizadas para progresar na aprendizaxe, 

tales como a capacidade de valorar o seu progreso, a reflexión sobre como aprende un mesmo, a aceptación do 

erro, a utilización de técnicas para aprender e memorizar o vocabulario e o uso de apéndices gramaticais, de 

ortografía e de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada as tecnoloxías da información e da comunicación para buscar información e para 

estabelecer relacións persoais escritas, mostrando interese polo seu uso. 

8. Identificar os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua estranxeira no 

referente ás compras, a publicidade e a mercadotecnia, mostrando unha valoración positiva dos patróns culturais 

distintos aos propios. 

 

Competencias básicas 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 74, 78 e 84; Putting it together, SB, p. 82, ex. 1; Language Builder, WB, páxs. 16-17: 

vocabulario relacionado co ambiente e coa reciclaxe. 

- Listening, SB, páxs. 77 e 78; CLIL, SB, páx. 82; Listening, WB, páx. 51, exs. 3-4: comprensión oral dunha 

entrevista radiofónica sobre Islandia, dunha enquisa sobre a reciclaxe, dunha conversación sobre as illas 

Galápagos, e dunha presentación sobre os efectos do quecemento global. 

- Grammar, SB, páxs. 75, 77 e 84; Putting it together, SB, páx. 82, ex. 2: uso do estilo indirecto.  

- Speaking, SB, páxs. 75, 77 e 79; Everyday English, SB, páx. 81: participación en conversacións e simulacións 

co compañeiro/a para contar o que dixo outra persoa, falar sobre unha conversación, facer unha enquisa e 

interaccionar cando se chega a un hotel. English inUse , SB, páxs. 77 e 79: uso de palabras ou expresións para 

organizar o discurso nunha secuencia de feitos e para valorar as nosas accións. 
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- Reading, SB, páx. 76; CLIL, SB, páx. 83; Culture magazine, SB, páxs. 140-141; Reading, WB, páx. 51, exs. 1-

2: comprensión escrita dun informe sobre a polución da auga e a limpeza do mar, dun texto sobre as illas 

Galápagos, duns textos sobre as enerxías renovábeis, e dunha entrada de blog sobre a enerxía solar. 

- Pronunciation, SB, páx. 79: a pronuncia de “th” en palabras como “think” ou “they”; pronunciación do son “u” 

curto ou longo en palabras como “look” ou “too”. 

- Writing, SB, páx. 80; Culture magazine, SB, páx. 141, TASK; Writing, WB, páxs. 53 e 121 (Writing Plan): 

expresión escrita dun post sobre unha viaxe, dun parágrafo sobre un tipo de enerxía renovábel, e dun post sobre 

unha viaxe a Berlín. 

 

 Competencia matemática: 

- Grammar, SB, páx. 75, ex. 7: reconto e análise das respostas dadas nunha enquisa ou sondaxe. 

 

 Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico: 

- Vocabulary, SB, páx. 74; Reading, SB, páx. 76; Putting it Together, SB, páx. 82; CLIL, SB, páx. 83: o 

ambiente e o seu coidado. 

- Vocabulary, SB, páx. 78; Speaking, SB, páx. 79: importancia da reciclaxe. 

- Culture magazine, SB, páxs. 140-141: as enerxías renovábeis. 

 

 Tratamento da información e competencia dixital: 

- Reading, SB, páx. 76; CLIL, SB, páx. 83; Culture magazine, SB, páxs. 140-141, Reading, WB, páx. 51, exs. 1-

2: manter unha actitude crítica e reflexiva ao valorar, seleccionar, tratar e utilizar a información e as súas fontes. 

- Speaking, SB, páxs. 75, 77 e 79; Everyday English, SB, páx. 81: respecto polas normas de conduta en 

interaccións na clase, co profesor/a ou cos compañeiros/as, ao usar a información e as súas fontes. 

- Writing, SB, páx. 80; Culture magazine, SB, páx. 141, TASK; Writing, WB, páxs. 53 e 121 (Writing Plan): 

autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer uso da información e das súas fontes. 

- English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive. Práctica das tarefas interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á unidade 6. 

- Digital Teacher’s Resources: 

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

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

preguntas interculturais. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das tarefas interactivas correspondentes á unidade 6 e uso das 

novas ferramentas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows e Team Games. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización dos exames correspondentes á unidade 6. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 6. Práctica de comprensión oral, gramática, vocabulario e 

linguaxe funcional. 

 

 Competencia social e cidadá: 

- Vocabulary, SB, páxs. 74 e 78; Grammar, SB, páx. 75; Reading, SB, páx. 76; Putting it together, SB, páx. 82; 

CLIL, SB, páx. 83: reflexión sobre a importancia de coidar o ambiente e de reciclar. 

- English inUse , SB, páxs. 77 e 79: aprendizaxe e práctica de palabras ou expresións para organizar varios 

feitos nunha secuencia e para valorar as nosas accións. 

- Everyday English, SB, páx. 81: aprendizaxe e práctica de fórmulas utilizadas cando se chega a un hotel. 

- Actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións que se dan na aula. 

 

 Competencia cultural e artística: 

- Writing, SB, páx. 80: interese por coñecer información sobre outros países. 

- Did You Know?, SB, páxs. 76 e 141: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e útiles. 

 

 Competencia para aprender a aprender: 

- Putting it together, SB, páx. 82; Check Your Progress, WB, páxs. 54-55; Self-Evaluation, WB, páxs. 55 e 131; 

Language Builder, WB, páxs. 16-17: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender 

e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. 

 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive
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 Autonomía e iniciativa persoal: 

- Speaking, SB, páxs. 75, 77 e 79; Everyday English, SB, páx. 81: uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos orais a partir de modelos dados.  

- Reading, SB, páx. 76; Grammar, SB, páx. 77; Putting it together, SB, páx. 82; CLIL, SB, páx. 83; Culture 

magazine, SB, páxs. 140-141: sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 80 (Getting Ready to Write e Writing Task); Culture magazine, SB, páx. 141, TASK; 

Writing, WB, páxs. 53 e 121 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a 

partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páxs. 55 e 131: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Temas interdisciplinares 

 

 Bioloxía e xeoloxía: 

- O ambiente. 

- A contaminación. 

- A reciclaxe. 

- O quecemento global. 

- As enerxías renovábeis. 

 

 Ciencias sociais, xeografía e historia: 

- Os océanos e o seu coidado. 

- Islandia. 

- As illas Galápagos. 

- Os países e a súa localización no mapa. 

 

 Educación ético-cívica: 

- Celebración do Earth Day. 

- Coidado do ambiente. 

- Formulación e resolución de problemas ambientais. 

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

clase. 

- Aprendizaxe e respecto das quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

 

 Física e química: 

- As enerxías renovábeis. 

 

 Informática: 

- Material dixital e interactivo para complementar o uso dos libros. 

 

 Lingua e Literatura: 

- O estilo indirecto. 

- Prefixos: re-. 

- Sufixos: -able. 

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

 

 Matemáticas: 

- Reconto de respostas nunha enquisa ou sondaxe. 

 

 Lingua estranxeira: 

- Diferenzas de significado entre algunhas palabras en inglés británico e americano. 

 

 Tecnoloxía: 

- Uso dos blogs para atopar ou compartir información sobre viaxes. 
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UNIDADE 7: Be Healthy! 

 

Obxectivos de aprendizaxe 

 

 Aprender vocabulario relacionado coas partes do corpo e cos problemas de saúde. 

Utilizar correctamente os verbos modais. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo online sobre un mozo que quedou en coma tras un accidente 

de tráfico e un texto sobre as fobias. 

 Escoitar e comprender unha conversación sobre tres atletas, outra sobre problemas de saúde, e outra sobre as 

fobias. 

 Especular, falar sobre a saúde e sobre imaxes. 

 Falar co médico. 

 Escribir un correo electrónico informal, prestando atención ás fórmulas ou expresións de apertura e de peche. 

 Identificar e producir o son do “i” longo en palabras como “sneeze” ou “be”, e do son /ai/ en palabras como 

“like” ou “by”. A acentuación das palabras na frase. 

 

Contidos 

  

BLOQUE 1. ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR 

 Predición do tema da unidade, mediante o título da mesma, o apoio visual e os coñecementos previos. 

 Usos dos obxectivos da unidade para interaccionar co profesor/a e cos compañeiros/as. 

 Audición e comprensión de información xeral e específica de mensaxes cara a cara emitidas polo profesor/a e 

polos compañeiros/as, sobre temas concretos e coñecidos relativos a situacións de comunicación e aos temas 

incluídos nesta unidade. 

 Audición, comprensión e produción oral do vocabulario da unidade para relacionar frases, completar outras, 

colocar unhas palabras nas frases correctas e contestar a preguntas. 

 Uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais: uso do contexto verbal e non verbal e dos 

coñecementos previos sobre a situación, identificación de palabras clave, identificación da intención do falante, 

etc.  

 Dedución do significado dalgunhas palabras e/ou expresións, a través do contexto. 

 Audición e comprensión dunha conversación sobre tres atletas para completar un texto, dunha conversación 

sobre saúde para dicir se unhas frases son verdadeiras ou falsas, e dunha conversación sobre fobias. 

 Participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a para facer especulacións, falar sobre saúde e 

sobre fotografías, así como para falar cun médico. 

 Uso progresivamente autónomo das convencións máis habituais e propias da conversación, a través dun 

diálogo en actividades de comunicación reais e simuladas. 

 Uso progresivamente autónomo no uso de estratexias de comunicación para resolver as dificultades durante a 

interacción, tales como respectar as quendas de palabra, uso adecuado do ritmo e da entoación, recoñecemento 

de palabras clave, uso xestual e do período de silencio, aceptación do erro como parte integrante do proceso de 

aprendizaxe, uso de coñecementos previos e expresións útiles aprendidas na unidade, etc. 

 Emprego de respostas espontáneas a situacións de comunicación na aula. 

 

BLOQUE 2. LER E ESCRIBIR 

 Identificación do contido dun artigo online sobre a recuperación dun mozo tras sufrir un accidente de tráfico, 

dun texto sobre as fobias, dun texto sobre as terapias con animais, e doutro sobre a homeopatía. 

 Comprensión da información xeral e da específica de textos escritos, utilizando diferentes estratexias, para 

contestar a preguntas, completar frases, identificar palabras a partir de definicións, identificar se as afirmacións 

dadas son verdadeiras ou falsas e corrixir as que sexan falsas, expresar a opinión persoal sobre o tema que trata 

o texto, a través da sección Over to You e elixir a resposta correcta. 

 Lectura autónoma de textos relacionados cos seus intereses. 

 Produción guiada dun correo electrónico informal, utilizando as estratexias básicas no proceso de 

composición escrita (planificación, textualización e revisión). 
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 Reflexión sobre o proceso de escritura prestando especial atención ás fórmulas e expresións de apertura e 

peche. 

 Interese pola presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital. 

 

No Workbook: 

 Comprensión xeral e identificación de informacións específicas dun texto sobre a homeopatía e a ciencia, 

para identificar se as afirmacións dadas son verdadeiras ou falsas e completar frases. 

 Produción escrita dun correo electrónico para un amigo/a contándolle a visita ao médico por unha picadura de 

abella. 

 Realización dun ditado para consolidar o vocabulario da unidade. 

 Tradución inversa de frases que conteñen as estruturas e palabras aprendidas na unidade. 

 

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA 

 

Coñecementos lingüísticos: 

 

Léxico / Vocabulario 

 Vocabulario relacionado coas partes do corpo. 

 Vocabulario relacionado cos problemas de saúde. 

 Word Power: idioms relacionados con partes do corpo. 

 Word Power: collocations co verbo face. 

 Diferenzas entre o inglés americano e o británico á hora de nomear algunhas doenzas. 

 Identificación, uso e valoración das estratexias de aprendizaxe adecuadas  

(ver obxectivo xeral de área nº 7).  

 

Estrutura e funcións da lingua 

 Uso dos verbos modais para expresar posibilidade (may, might), habilidade e posibilidade (can, could, be able 

to), dar consello (should), obrigación e necesidade (must, have to, need to, needn't), e prohibición (mustn't) 

 English inUse : uso do auxiliar did + o verbo en forma base, para salientar que unha acción se fixo a pesar de 

que se esperaba o contrario. 

 Fórmulas lingüísticas para falar co médico. 

 English inUse : uso de frases e expresións para mostrar preocupación e tamén acordo ou desacordo. 

 

Fonética 

 Pronuncia do son do “i” longo en palabras como “sneeze” ou “be”. 

 Pronuncia do son /ai/ en palabras como “like” ou “by”. 

 A acentuación das palabras (dos modais, en particular) na frase. 

 

Reflexión sobre a aprendizaxe: 

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

 Organización e uso, cada vez máis autónomo, de recursos para a aprendizaxe, como glosarios, apéndices 

gramaticais e ortográficos, guía de escritura, bibliotecas ou tecnoloxías da información e da comunicación. 

 Dedución de regras gramaticais a partir da observación. 

 Uso da terminoloxía adecuada aos contidos. 

 Análise e reflexión sobre o uso e o significado de diferentes formas gramaticais, mediante comparación e 

contraste coas linguas que coñece. 

 Participación na avaliación da propia aprendizaxe e uso de estratexias de autocorrección. 

 Organización do traballo persoal como estratexia para progresar na aprendizaxe. 

 Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e fóra da mesma. 

 Participación activa en tarefas da clase. 

 Confianza e iniciativa para expresarse en público e por escrito. 

 

No Workbook: 

 Sección Check your Progress para afianzar ou ampliar os coñecementos da unidade. 
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 Unha sección de Self-Evaluation . 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E CONCIENCIA INTERCULTURAL 

 Valoración do uso da lingua inglesa e do enriquecemento persoal que supón a relación con persoas 

pertencentes a outras culturas. 

 Identificación de trazos comúns e das diferenzas máis significativas sobre o uso da  tecnoloxía nos 

tratamentos de enfermidades e lesións, e respecto polos mesmos. 

 Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas ás situacións de comunicación traballadas na unidade: facer 

especulacións, falar sobre a saúde e sobre fotografías. 

 Coñecemento dos elementos culturais máis significativos dos países onde se fala a lingua estranxeira, obtendo 

a información por diferentes medios, entre eles Internet e outras tecnoloxías da información e da comunicación. 

 Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos con falantes da lingua estranxeira, 

utilizando soporte papel ou medios dixitais. 

 

Criterios de avaliación 

 

1. Comprender a información xeral e a específica, a idea principal e algúns detalles relevantes dunha 

conversación sobre tres atletas, outra conversación sobre problemas de saúde, e unha máis sobre fobias. 

2. Participar en conversacións e simulacións breves, relativas a situacións para facer especulacións, falar 

sobre saúde e sobre fotografías, utilizando as convencións propias da conversación e as estratexias necesarias 

para resolver as dificultades durante a interacción. 

3. Comprender a información xeral e todos os datos relevantes dun artigo online sobre a recuperación dun 

mozo tras sufrir un accidente de tráfico, dun texto sobre as fobias, duns textos sobre as terapias con animais, e 

dun artigo sobre a homeopatía e a ciencia. 

4. Redactar de forma guiada un correo electrónico informal, coidando o léxico, as estruturas, e algúns 

elementos de cohesión e coherencia para marcar a relación entre ideas e facelos comprensíbeis ao lector. 

5. Utilizar de forma consciente, en contextos de comunicación variados, os coñecementos adquiridos 

sobre o uso dos modais, como instrumento de autocorrección e de autoavaliación das producións propias, orais e 

escritas, e para comprender as producións alleas. 

6. Identificar, utilizar e explicar oralmente diferentes estratexias utilizadas para progresar na aprendizaxe, 

tales como a capacidade de valorar o seu progreso, a reflexión sobre como aprende un mesmo, a aceptación do 

erro, a utilización de técnicas para aprender e memorizar o vocabulario e o uso de apéndices gramaticais, de 

ortografía e de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada as tecnoloxías da información e da comunicación para buscar información, e para 

estabelecer relacións persoais escritas, mostrando interese polo seu uso. 

8. Identificar os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua estranxeira no 

referente ao uso da tecnoloxía para o tratamento de enfermidades, mostrando unha valoración positiva dos 

patróns culturais distintos aos propios. 

 

Competencias básicas 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páxs. 90, 94 e 100; Putting it together, SB, p. 98, ex. 1; Language Builder, WB, páxs. 18-19: 

vocabulario relacionado coas partes do corpo e os problemas de saúde. 

- Listening, SB, páxs. 90 e 94; CLIL, SB, páx. 98; Listening, WB, páx. 59, exs. 3-4: comprensión oral dunha 

conversación sobre tres atletas, outra sobre problemas de saúde, unha máis sobre fobias, e outra sobre a 

medicina tradicional chinesa. 

- Grammar, SB, páxs. 91, 93 e 100; Putting it together, SB, páx. 98, ex. 2: os verbos modais may, might, can, 

could, be able to, should, must / have to / need to e mustn't. 

- Speaking, SB, páxs. 91, 93 e 95; Everyday English, SB, páx. 97: participación en conversacións e simulacións 

co compañeiro/a para facer especulacións, falar sobre a saúde, comentar fotografías e falar na consulta do 

médico. English inUse , SB, páxs. 93 e 95: uso de expresións para mostrar preocupación e para mostrar acordo 

ou desacordo. 

- Reading, SB, páx. 92; CLIL, SB, páxs. 98-99; Culture magazine, SB, páxs. 142-143; Reading, WB, páx. 59, 
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exs. 1-2: comprensión escrita dun artigo online sobre a recuperación dun mozo tras un accidente de tráfico, dun 

texto sobre fobias, duns textos sobre as terapias con animais, e dun artigo sobre a homeopatía e a ciencia. 

- Pronunciation, SB, páx. 95: pronuncia do son do “i” longo en palabras como “sneeze” ou “be”. Pronuncia do 

son /ai/ en palabras como “like” ou “by”. A acentuación das palabras (e dos modais, en particular) na frase. 

- Writing, SB, páx. 96; Culture magazine, SB, páx. 143, TASK; Writing, WB, páxs. 61 e 122 (Writing Plan): 

expresión escrita dun correo electrónico a un amigo/a para contarlle algunha novidade, dun parágrafo sobre as 

terapias con cabalos, e dun correo electrónico a un amigo/a para contarlle a túa visita ao médico, utilizando as 

expresións e vocabulario adecuados. 

 

 Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico: 

- Vocabulary, SB, páxs. 90 e 94: coñecemento das partes do corpo e dos problemas de saúde. 

- Speaking, SB, páxs. 91 e 93; English inUse , SB, páx. 93: aprendizaxe de fórmulas e expresións para facer 

especulacións sobre posíbeis problemas de saúde, preocuparse por eles e dar consellos para mellorar. 

- Everyday English, SB, páx. 97: frases útiles que se usan nas visitas ao médico. 

- Reading, SB, páx. 99: interese por coñecer algunhas fobias. 

- Culture magazine, SB, páxs. 142-143: interese por coñecer as terapias con animais. 

 

 Tratamento da información e competencia dixital: 

- Reading, SB, páx. 92; CLIL, SB, páxs. 98-99; Culture magazine, SB, páxs. 142-143, Reading, WB, páx. 59, 

exs. 1-2: manter unha actitude crítica e reflexiva ao valorar, seleccionar, tratar e utilizar a información e as súas 

fontes. 

- Speaking, SB, páxs. 91, 93 e 95; Everyday English, SB, páx. 97: respecto polas normas de conduta en 

interaccións na clase, co profesor/a ou cos compañeiros/as, ao usar a información e as súas fontes. 

- Writing, SB, páx. 96; Culture magazine, SB, páx. 143, TASK; Writing, WB, páxs. 61 e 122 (Writing Plan): 

autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer uso da información e das súas fontes. 

- Reading, SB, páx. 92: uso responsábel e seguro de Internet á hora de ler artigos e buscar informacións. 

- English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive. Práctica das tarefas interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á unidade 7. 

- Digital Teacher’s Resources: 

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

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

preguntas interculturais. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das tarefas interactivas correspondentes á unidade 7 e uso das 

novas ferramentas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows e Team Games. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización dos exames correspondentes á unidade 7. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 7. Práctica de comprensión oral, gramática, vocabulario e 

linguaxe funcional. 

 

 Competencia social e cidadá: 

- Vocabulary, SB, páx. 94; Listening, SB, páx. 94: responsabilidade á hora de coidar da propia saúde, por un 

mesmo e tamén polos demais. 

- English inUse , páxs. 93 e 95: aprendizaxe e práctica de expresións para mostrar preocupación e tamén acordo 

ou desacordo. 

- Everyday English, SB, páx. 97: aprendizaxe e práctica de fórmulas que se usan na visita ao médico. 

- CLIL, SB, páxs. 98-99: respecto polas fobias e polas persoas que as sofren. 

- Actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións que se dan na aula. 

 

 Competencia cultural e artística: 

- Listening, SB, páx. 90: curiosidade por coñecer información sobre varios atletas. 

- Reading, SB, páx. 92: importancia da música como terapia alternativa para recuperarse tras un coma. 

- Did You Know?, SB, páxs. 92, 99 e 143: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e útiles. 

 

 Competencia para aprender a aprender: 

- Putting it together, SB, páx. 98; Check Your Progress, WB, páxs. 62-63; Self-Evaluation, WB, páxs. 63 e 131; 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive
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Language Builder, WB, páxs. 18-19: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender 

e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. 

 

 Autonomía e iniciativa persoal: 

- Speaking, SB, páxs. 91, 93 e 95; Everyday English, SB, páx. 97: uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos orais a partir de modelos dados.  

- Vocabulary, SB, páxs. 90 e 94; Reading, SB, páx. 92; Putting it together, SB, páx. 98; CLIL, SB, páxs. 98-99; 

Culture magazine, SB, páxs. 142-143: sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 96 (Getting Ready to Write e Writing Task); Culture magazine, SB, páx. 143, TASK; 

Writing, WB, páxs. 61 e 122 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a 

partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páxs. 63 e 131: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Temas interdisciplinares 

 

 Bioloxía e xeoloxía: 

- As partes do corpo. 

- A saúde. 

 

 Educación ético-cívica: 

- A importancia de coidar a saúde propia. 

- A doazón de órganos. 

- As terapias alternativas (música, animais…). 

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

clase. 

- Aprendizaxe e respecto das quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

 

 Educación física: 

- Atletas que se recuperaron dalgún problema de saúde. 

 

 Informática: 

- Uso das novas tecnoloxías para facer tratamentos de saúde. 

- Material dixital e interactivo para complementar o uso dos libros. 

 

 Lingua e Literatura: 

- Os verbos modais: may, might, can, could, be able to, should, must / have to / need to e mustn't. 

- Idioms relacionados coas partes do corpo. 

- Collocations coa palabra face. 

- Uso do verbo auxiliar did para salientar unha acción. 

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

 

 Música: 

- A música como terapia para recuperarse dun coma. 

 

 Lingua estranxeira: 

- Diferenza de significado dalgunhas expresións en inglés británico e americano. 

 

 Tecnoloxía: 

- Envío de correos electrónicos informais. 

- Lectura de artigos online.



 

Memoria de   

 

 

Asignatura / módulo Curso académico Páxina  de 618 

 

461 

UNIDADE 8: Making Sense 

 

Obxectivos de aprendizaxe 

 

 Aprender vocabulario relacionado cos sentidos e cos adxectivos descritivos. 

 O uso do xerundio e do infinitivo.  

Ler de forma comprensiva e autónoma unha entrada de blog sobre viaxes especiais que se organizan para 

persoas cegas e un texto sobre a importancia do sentido do tacto no deporte. 

 Escoitar, de modo comprensivo, unha conversación sobre un experimento e un diálogo sobre unha 

experiencia. 

 Falar sobre os sentidos, sobre un mesmo e comentar unha experiencia. 

 Pedir indicacións no metro. 

 Escribir unha descrición sobre unha experiencia, prestando atención ao uso de adxectivos e adverbios. 

 Identificar e producir sons de especial dificultade en palabras como “sudden”, “bland” e “smooth”. A 

acentuación das palabras na frase. 

 

Contidos 

 

BLOQUE 1. ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR 

• Predición do tema da unidade, mediante o título da mesma, o apoio visual e os coñecementos previos. 

• Audición e comprensión de información xeral e específica de mensaxes cara a cara emitidas polo profesor/a e 

polos compañeiros/as, sobre temas concretos e coñecidos, relativos a situacións de comunicación e aos temas 

incluídos nesta unidade. 

• Audición, comprensión e produción oral do vocabulario da unidade para relacionar, completar e corrixir frases, 

elaborar listas e relacionar adxectivos cos seus significados.  

• Uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais: uso do contexto verbal e non verbal e dos 

coñecementos previos sobre a situación, identificación de palabras clave, identificación da intención do falante, 

etc.  

• Audición e comprensión dunha conversación sobre un experimento para contestar a unhas preguntas, dun 

diálogo sobre unha experiencia para dicir se unhas frases son verdadeiras ou falsas, e dunha conversación sobre 

as diferentes formas de “chocar os cinco”. 

• Participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a para falar sobre os sentidos, sobre un mesmo e 

comentar unha experiencia. 

• Uso progresivamente autónomo das convencións máis habituais e propias da conversación, a través dun 

diálogo en actividades de comunicación reais e simuladas. 

• Uso progresivamente autónomo no uso de estratexias de comunicación para resolver as dificultades durante a 

interacción, tales como respectar as quendas de palabra, uso adecuado do ritmo e da entoación, recoñecemento 

de palabras clave, uso xestual e do período de silencio, aceptación do erro como parte integrante do proceso de 

aprendizaxe, uso de coñecementos previos e de expresións útiles aprendidas na unidade, etc. 

• Emprego de respostas espontáneas a situacións de comunicación na aula. 

 

 

BLOQUE 2. LER E ESCRIBIR 

• Identificación do contido dun artigo de blog sobre viaxes para persoas invidentes, dun texto sobre o efecto do 

contacto nas relacións con outras persoas e duns parágrafos sobre o gusto, a vista e o olfacto. 

• Comprensión da información xeral e da específica de textos escritos, utilizando diferentes estratexias, para 

contestar a preguntas, completar frases, identificar palabras a partir de definicións, identificar se unhas 

afirmacións son verdadeiras ou falsas, e expresar a opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da 

sección Over to You. 

• Lectura autónoma de textos relacionados cos seus intereses. 

• Produción guiada da descrición dunha experiencia a partir dun modelo, con algúns elementos de cohesión e 

utilizando adxectivos e adverbios, así como as estratexias básicas no proceso de composición escrita 

(planificación, textualización e revisión). 

• Interese pola presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital. 

 

No Workbook: 

• Comprensión xeral e identificación de informacións específicas dunha páxina web para completar frases e 

contestar a preguntas. 

• Produción escrita da descrición dunha experiencia a partir dun modelo dado. 

• Realización dun ditado para consolidar o vocabulario da unidade. 

• Tradución inversa de frases que conteñan as estruturas e palabras aprendidas na unidade. 

 



 

Memoria de   

 

 

Asignatura / módulo Curso académico Páxina  de 618 

 

462 

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA 

 

Coñecementos lingüísticos: 

 

Léxico / Vocabulario 

• Vocabulario relacionado cos sentidos. 

• Os adxectivos e os adverbios. 

• Os xerundios e os infinitivos. 

• Word Power: expresións coa palabra sight. 

• Word Power: palabras que se adoitan confundir, como loose / lose, desert / dessert, etc. 

• Identificación, uso e valoración das estratexias de aprendizaxe adecuadas  

(ver obxectivo xeral de área nº 7).  

 

Estrutura e funcións da lingua 

 Uso do xerundio e do infinitivo. 

 Fórmulas lingüísticas para para pedir aclaracións e para reaccionar ante algo que che contan. 

 Fórmulas lingüísticas para pedir indicacións no metro. 

 

Fonética 

 Pronuncia de sons de especial dificultade en palabras como “sudden”, “bland” e “smooth”. 

 A acentuación das palabras na frase. 

 

Reflexión sobre a aprendizaxe: 

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

 Organización e uso, cada vez máis autónomo, de recursos para a aprendizaxe, como glosarios, apéndices 

gramaticais e ortográficos, guía de escritura, bibliotecas ou tecnoloxías da información e da comunicación. 

 Uso da terminoloxía adecuada aos contidos. 

 Análise e reflexión sobre o uso e o significado de diferentes formas gramaticais, mediante comparación e 

contraste coas linguas que coñece. 

 Participación na avaliación da propia aprendizaxe e uso de estratexias de autocorrección. 

 Organización do traballo persoal como estratexia para progresar na aprendizaxe. 

 Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e fóra da mesma. 

 Participación activa en tarefas da clase. 

 Confianza e iniciativa para expresarse en público e por escrito. 

 

No Workbook: 

 Sección Check your Progress para afianzar ou ampliar os coñecementos da unidade. 

 Unha sección de Self-Evaluation . 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E CONCIENCIA INTERCULTURAL 

 Valoración do uso da lingua estranxeira como medio para comunicarse con persoas de procedencias diversas. 

 Identificación de trazos comúns e das diferenzas máis significativas sobre a organización de viaxes para xente 

invidente, as diferentes maneiras de saudarse e a diferenza entre culturas en relación á puntualidade, e respecto 

polos mesmos. 

 Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas ás situacións de comunicación traballadas na unidade: falar 

sobre os sentidos, sobre un mesmo e comentar unha experiencia.  

 Coñecemento dos elementos culturais máis significativos dos países onde se fala a lingua estranxeira, obtendo 

a información por diferentes medios, entre eles Internet e outras tecnoloxías da información e da comunicación. 

 Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos con falantes da lingua estranxeira, 

utilizando soporte papel ou medios dixitais. 

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

 

 

Criterios de avaliación 

 

1. Comprender a información xeral e a específica, a idea principal e algúns detalles relevantes dunha 

conversación sobre un experimento, un diálogo sobre unha experiencia e unha conversación sobre as diferentes 

formas de dicir “chocar os cinco”. 

2. Participar en conversacións e simulacións breves, relativas a situacións para falar sobre os sentidos, 

sobre un mesmo e para falar dunha experiencia, utilizando as convencións propias da conversación e as 

estratexias necesarias para resolver as dificultades durante a interacción. 

3. Comprender a información xeral e todos os datos relevantes dunha entrada de blog sobre viaxes 
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especiais para invidentes, dun texto sobre o contacto nas relacións sociais e duns parágrafos sobre os sentidos. 

4. Redactar de forma guiada unha descrición dunha experiencia coidando o léxico, as estruturas e o uso de 

adxectivos e adverbios, e algúns elementos de cohesión e coherencia para marcar a relación entre ideas e facelos 

comprensíbeis ao lector. 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, os coñecementos adquiridos sobre 

o uso do infinitivo e do xerundio, como instrumento de autocorrección e de autoavaliación das producións 

propias, orais e escritas, e para comprender as producións alleas. 

6. Identificar, utilizar e explicar oralmente diferentes estratexias utilizadas para progresar na aprendizaxe, 

tales como a capacidade de valorar o seu progreso, a reflexión sobre como aprende un mesmo, a aceptación do 

erro, a utilización de técnicas para aprender e memorizar o vocabulario e o uso de apéndices gramaticais, de 

ortografía e de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada as tecnoloxías da información e da comunicación para buscar información, e para 

estabelecer relacións persoais escritas, mostrando interese polo seu uso. 

8. Identificar os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua estranxeira mostrando 

unha valoración positiva dos patróns culturais distintos aos propios. 

 

Competencias básicas 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, páx. 102, 106 e 112; Putting it together, SB, p. 110, ex. 1; Language Builder, WB, páxs. 20-

21: vocabulario relacionado cos sentidos e cos adxectivos descritivos. Word Power, SB, páx. 102: expresións 

coa palabra sight. English inUse , SB, páx. 103: verbos que poden ir seguidos tanto de xerundio coma de 

infinitivo. Word Power, SB, páx. 106: palabras que se confunden con facilidade. 

- Listening, SB, páxs. 105 e 106; CLIL, SB, páx. 110; Listening, WB, páx. 67, exs. 3-4: comprensión oral dunha 

conversación sobre un experimento, un diálogo sobre unha experiencia, unha conversación sobre as formas de 

dicir “chocar os cinco”, e unha entrevista radiofónica sobre a discoteca Sencity.  

- Grammar, SB, páxs. 103, 105 e 112; Putting it together, SB, páx. 110, ex. 2: uso do xerundio e do infinitivo. 

- Speaking, SB, páxs. 103, 105 e 107: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a para para 

falar sobre os sentidos, sobre un mesmo, e comentar unha experiencia. English inUse , SB, páxs. 103 e 105: 

frases para pedir aclaracións e para reaccionar ante algo que se di. Everyday English, SB, páx. 109: fórmulas 

lingüísticas para pedir indicacións no metro. 

- Reading, SB, páx. 104; CLIL, SB, páx. 111; Culture magazine, SB, páxs. 144-145; Reading, WB, páx. 67, exs. 

1-2: comprensión escrita dunha entrada de blog sobre viaxes especiais para invidentes, dun texto sobre o 

contacto nas relacións sociais, duns parágrafos sobre o gusto, a vista e o olfacto, e dunha páxina web con 

comentarios de usuarios. 

- Pronunciation, SB, páx. 107: pronuncia de sons de especial dificultade en palabras como “sudden”, “bland” e 

“smooth”. A acentuación das palabras na frase.  

- Writing, SB, páx. 108; Culture magazine, SB, páx. 145, TASK; Writing, WB, páxs. 69 e 123 (Writing Plan): 

expresión escrita dunha descrición sobre unha experiencia, dun parágrafo sobre os cheiros ou sabores preferidos, 

e doutra descrición sobre unha experiencia no propio país. 

 

 Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico: 

- Vocabulary, SB, páx. 102; Speaking, SB, páx. 103; Culture magazine, SB, páxs. 144-145: os sentidos. 

- Reading, SB, páx. 104; Reading, WB, páx. 67: percepción do mundo para as persoas ás que lles falta algún 

sentido. 

- CLIL, SB, páx. 111: interese por coñecer datos sobre a importancia do contacto nas relacións sociais. 

- Everyday English, SB, páx. 109: uso de fórmulas lingüísticas para pedir indicacións no metro. 

 

 Tratamento da información e competencia dixital: 

- Reading, SB, páx. 104; Reading, WB, páx. 67: os blogs e as páxinas web. 

- Speaking, SB, páxs. 103, 105 e 107: respecto polas normas de conduta en interaccións na clase, co profesor/a 

ou cos compañeiros/as, ao usar a información e as súas fontes. 

- Writing, SB, páx. 108; Culture magazine, SB, páx. 145, TASK; Writing, WB, páxs. 69 e 123  (Writing Plan): 

autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer uso da información e das súas fontes. 

- Everyday English, SB, páx. 109: actitude crítica ante a información sobre como pedir indicacións no metro. 

- English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive. Práctica das tarefas interactivas de 

vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión oral e escrita correspondentes á unidade 8. 

- Digital Teacher’s Resources: 

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

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

preguntas interculturais. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das tarefas interactivas correspondentes á unidade 8 e uso das 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu4interactive
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novas ferramentas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows e Team Games. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización dos exames correspondentes á unidade 8. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 8. Práctica de comprensión oral, gramática, vocabulario e 

linguaxe funcional. 

 

 Competencia social e cidadá: 

- Reading, SB, páxs. 104; Reading, WB, páx. 67: respecto polas minusvalías das persoas. 

- English inUse , SB, páxs. 103 e 105: aprendizaxe e práctica de frases para pedir aclaracións sobre o que se 

dixo e para reaccionar ante unha información recibida.  

- Speaking, SB, páx. 107: falar sobre experiencias, considerando as dos demais, e respectando as quendas de 

palabra. 

- Actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións que se dan na aula. 

 

 Competencia cultural e artística: 

- Vocabulary, SB, páx. 102: actividades diversas para persoas con algunha discapacidade. 

- Reading, SB, páx. 104: viaxes organizadas para persoas invidentes. 

- Everyday English, SB, páx. 109: o uso do metro noutras cidades e como pedir indicacións. 

- Writing, SB, páx. 108: un mercado de comida en Beijing. 

- Culture magazine, SB, páxs. 144-145: interese por coñecer datos sobre os sentidos. 

- Grammar, WB, páx. 65, ex. 3: a linguaxe de signos. 

 

 Competencia para aprender a aprender: 

- Putting it together, SB, páx. 110; Check Your Progress, WB, páxs. 70-71; Self-Evaluation, WB, páxs. 71 e 

131; Language Builder, WB, páxs. 20-21: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para 

aprender e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. 

 

 Autonomía e iniciativa persoal: 

- Speaking, SB, páxs. 103, 105 e 107: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de 

modelos dados.  

- Listening, SB, páxs. 105 e 106; Reading, SB, páx. 104; Grammar, SB, páx. 105; Vocabulary, SB, páxs. 102 e 

106; Putting it together, SB, páx. 110; CLIL, SB, páx. 111; Culture magazine, SB, páxs. 144-145: sentido crítico 

ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páx. 108 (Getting Ready to Write e Writing Task); Culture magazine, SB, páx. 145, TASK; 

Writing, WB, páxs. 69 e 123 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a 

partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Self-Evaluation, WB, páxs. 71 e 131: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Temas interdisciplinares 

 

 Bioloxía e xeoloxía: 

- Os sentidos. 

- As discapacidades. 

 

 Ciencias sociais, xeografía e historia: 

- As viaxes e actividades especiais para persoas con algunha minusvalía. 

- Diferenzas culturais e sociais relativas aos sentidos. 

- As viaxes. 

 

 Educación ético-cívica: 

- Fórmulas adecuadas para pedir indicacións no metro. 

- Respecto polas persoas que teñen algunha minusvalía. 

- Respecto polas experiencias particulares de cada quen. 

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

clase. 

- Aprendizaxe e respecto das quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

 

 Informática: 

- O uso de Internet para comunicarse e solicitar información. 

- Material dixital e interactivo para complementar o uso dos libros. 

 

 Lingua e Literatura: 
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- Os xerundios e os infinitivos. 

- Os adxectivos descritivos. 

- Os adverbios. 

- Palabras que se confunden con facilidade en inglés. 

- Expresións con sight . 

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

 

 Tecnoloxía: 

- O blog e a páxina web. 

 

 

UNIDADE 9: Bridge to the Future 

 

Obxectivos de aprendizaxe 

 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo sobre o estrés escolar, repasando todas as estratexias de 

lectura aprendidas durante o curso. 

 Revisar todas as técnicas de word building traballadas en todas as unidades do libro: as collocations, os 

phrasal verbs, os sufixos e prefixos, as familias de palabras en inglés, sinónimos e antónimos. 

Repasar a gramática aprendida: o Present Perfect Simple, o Past Perfect Simple, os verbos modais, os 

infinitivos e xerundios, as oracións de relativo, o condicional, a pasiva e o estilo indirecto. 

 Escoitar, de modo comprensivo, unha gravación sobre tres alumnos/as de diferentes partes do mundo que 

falan sobre os seus colexios. 

 Repasar oralmente as fórmulas traballadas na sección Speaking de todas as unidades. 

 Describir ilustracións e dar consellos. 

 Escribir unha redacción sobre si mesmo e sobre o que espera facer no futuro, revisando todas as regras 

ortográficas e de escritura traballadas até agora. 

 

Contidos 

 

BLOQUE 1. ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR 

• Audición e comprensión de información xeral e específica de mensaxes cara a cara emitidas polo profesor/a e 

polos compañeiros/as, sobre temas concretos e coñecidos relativos a situacións de comunicación e aos temas 

incluídos nesta unidade. 

• Audición, comprensión e produción oral do vocabulario relacionado coas técnicas de word building. 

• Uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais: uso do contexto verbal e non verbal e dos 

coñecementos previos sobre a situación, identificación de palabras clave, identificación da intención do falante, 

etc.  

• Audición e comprensión dunha gravación sobre tres alumnos/as falando dos seus colexios, para contestar a 

preguntas. 

• Participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a para describir imaxes e para dar consellos. 

• Uso progresivamente autónomo das convencións máis habituais e propias da conversación, a través dun 

diálogo en actividades de comunicación reais e simuladas. 

• Uso progresivamente autónomo no uso de estratexias de comunicación para resolver as dificultades durante a 

interacción, tales como respectar as quendas de palabra, uso adecuado do ritmo e da entoación, recoñecemento 

de palabras clave, uso xestual e do período de silencio, aceptación do erro como parte integrante do proceso de 

aprendizaxe, uso de coñecementos previos e expresións útiles aprendidas na unidade, etc. 

• Emprego de respostas espontáneas a situacións de comunicación na aula. 

 

 

BLOQUE 2. LER E ESCRIBIR 

• Identificación do contido dun texto sobre o estrés escolar, co apoio de elementos verbais e non verbais, 

repasando todas as estratexias de lectura aprendidas durante o curso. 

• Comprensión da información xeral e da específica de textos escritos, utilizando diferentes estratexias, para 

contestar a preguntas, identificar se unhas afirmacións son verdadeiras ou falsas, completar frases, identificar 

palabras a partir de definicións, elixir a resposta correcta e expresar a opinión persoal sobre o tema que trata o 

texto, a través da sección Over to You. 

• Produción guiada dunha redacción sobre si mesmo e o que espera facer no futuro, con algúns elementos de 

cohesión e utilizando todas as estratexias no proceso de composición escrita aprendidas no curso. 

• Interese pola presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital. 

 

No Workbook: 
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• Comprensión xeral e identificación de informacións específicas dun artigo sobre as clases, a través de 

videoconferencia, para contestar a preguntas. 

• Produción escrita dunha redacción sobre un amigo/a e os seus plans de futuro. 

• Realización dun ditado para consolidar o vocabulario da unidade. 

 

 

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA 

 

Coñecementos lingüísticos: 

 

Léxico / Vocabulario 

• Familias de palabras. 

• Os prefixos e os sufixos en inglés. 

• Collocations con take , get e make. 

• Phrasal verbs con look  e give. 

• Identificación, uso e valoración das estratexias de aprendizaxe adecuadas  

(ver obxectivo xeral de área nº 7).  

 

Estrutura e funcións da lingua 

 Repaso da gramática que se estudou nas unidades anteriores: 

  - O Present Perfect Simple. 

  - O Past Perfect Simple. 

  - Os verbos modais. 

  - Os xerundios. 

  - As oracións de relativo. 

  - O primeiro, segundo e terceiro condicional. 

  - A pasiva en presente, pasado e futuro. 

  - O estilo indirecto. 

 Fórmulas lingüísticas para falar sobre o futuro e dar consellos. 

 

Fonética 

 Repaso dos sons de especial dificultade estudados até agora. 

 

Reflexión sobre a aprendizaxe: 

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

 Organización e uso, cada vez máis autónomo, de recursos para a aprendizaxe, como glosarios, apéndices 

gramaticais e ortográficos, guía de escritura, bibliotecas ou tecnoloxías da información e da comunicación. 

 Uso da terminoloxía adecuada aos contidos. 

 Análise e reflexión sobre o uso e o significado de diferentes formas gramaticais, mediante comparación e 

contraste coas linguas que coñece. 

 Participación na avaliación da propia aprendizaxe e uso de estratexias de autocorrección. 

 Organización do traballo persoal como estratexia para progresar na aprendizaxe. 

 Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e fóra da mesma. 

 Participación activa en tarefas da clase. 

 Confianza e iniciativa para expresarse en público e por escrito. 

 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E CONCIENCIA INTERCULTURAL 

 Valoración do uso da lingua estranxeira como medio para comunicarse con persoas de procedencias diversas. 

 Identificación de trazos comúns e das diferenzas máis significativas sobre o nivel de tensión dos estudantes de 

diferentes partes do mundo. 

 Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas ás situacións de comunicación traballadas na unidade: falar 

sobre plans de futuro e dar consellos. 

 Coñecemento dos elementos culturais máis significativos dos países onde se fala a lingua estranxeira, obtendo 

a información por diferentes medios, entre eles Internet e outras tecnoloxías da información e da comunicación: 

- Idade legal para deixar os estudos. 

- Niveis de absentismo escolar. 

 Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos con falantes da lingua estranxeira, 

utilizando soporte papel ou medios dixitais. 

 Valoración do enriquecemento persoal que supón a relación con persoas pertencentes a outras culturas. 
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Criterios de avaliación 

 

1. Comprender a información xeral e a específica, a idea principal e algúns detalles relevantes dunha gravación 

de tres estudantes de diferentes partes do mundo falando sobre os seus colexios e plans. 

2. Participar en conversacións e simulacións breves, relativas a situacións para falar sobre plans de futuro 

e dar consellos, utilizando as convencións propias da conversación e as estratexias necesarias para resolver as 

dificultades durante a interacción. 

3. Comprender a información xeral e todos os datos relevantes dun texto sobre o estrés escolar. 

4. Redactar de forma guiada unha redacción sobre si mesmo e os plans de futuro, coidando o léxico, as 

estruturas, e algúns elementos de cohesión e coherencia para marcar a relación entre ideas e facelos 

comprensíbeis ao lector. 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, os coñecementos adquiridos sobre 

a gramática estudada en unidades anteriores, como instrumento de autocorrección e de autoavaliación das 

producións propias, orais e escritas, e para comprender as producións alleas. 

6. Identificar, utilizar e explicar oralmente diferentes estratexias utilizadas para progresar na aprendizaxe, 

tales como a capacidade de valorar o seu progreso, a reflexión sobre como aprende un mesmo, a aceptación do 

erro, a utilización de técnicas para aprender e memorizar o vocabulario e o uso de apéndices gramaticais, de 

ortografía e de escritura, etc. 

7. Usar de forma guiada as tecnoloxías da información e da comunicación para buscar información, e para 

estabelecer relacións persoais escritas, mostrando interese polo seu uso. 

8. Identificar os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua estranxeira no 

referente aos inventos e ás tecnoloxías, mostrando unha valoración positiva dos patróns culturais distintos aos 

propios. 

 

Competencias básicas 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

- Reading, SB, páxs. 114-115: comprensión escrita dun texto sobre o estrés escolar. 

- Vocabulary, SB, páxs. 116-117: prefixos, sufixos, familias de palabras, collocations, phrasal verbs, sinónimos 

e antónimos. 

- Grammar, SB, páxs. 118-119: repaso de todos os tempos verbais e estruturas gramaticais vistos ao longo do 

curso (Present Perfect Simple, Past Perfect Simple, verbos modais, infinitivos e xerundios, oracións de relativo, 

o condicional, a pasiva e o estilo indirecto). 

- Listening, SB, páx. 120; Listening, WB, páx. 78, exs. 6-7: comprensión oral dunha gravación sobre tres 

alumnos de diferentes partes do mundo que falan sobre os seus colexios, e dunha conversación sobre plans de 

futuro. 

- Speaking, SB, páx. 121; Everyday English, SB, páx. 124: participación en conversacións e simulacións co 

compañeiro/a para describir imaxes, falar sobre plans de futuro e dar consellos. 

- Writing, SB, páxs. 122-123; Writing, WB, páxs. 79 e 124 (Writing Plan): expresión escrita dunha redacción 

sobre si mesmo e os plans de futuro, e outra sobre algún amigo/a, utilizando as expresións e o vocabulario 

adecuados. 

 

 Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico: 

- Reading, SB, páxs.114-115: interese por coñecer información sobre a situación de varios estudantes de 

diversas partes do mundo en canto ao traballo e ao estrés. 

- Putting it together, SB, páx. 117: interese por coñecer o programa de voluntariado GLA para estudantes de 

secundaria. 

 

 Tratamento da información e competencia dixital: 

- Reading, SB, páxs. 114-115; Reading, WB, páx. 77: manter unha actitude crítica e reflexiva ao valorar, 

seleccionar, tratar e utilizar a información e as súas fontes. 

- Speaking, SB, páx. 121; Everyday English, SB, páx. 124: respecto polas normas de conduta en interaccións na 

clase, co profesor/a ou cos compañeiros/as, ao usar a información e as súas fontes. 

- Writing, SB, páx. 122; Writing, WB, páxs. 79 e 124  (Writing Plan): autonomía, eficacia, responsabilidade e 

reflexión ao seleccionar e facer uso da información e das súas fontes. 

- Digital Teacher’s Resources: 

   + Burlington ESO Grammar Factory. Repaso de todos os puntos gramaticais. 

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

preguntas interculturais. 

   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica das tarefas interactivas correspondentes á unidade 9 e uso das 

novas ferramentas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows e Team Games. 

   + Test Factory and Other Resources. Realización dos exames correspondentes á unidade 9. 



 

Memoria de   

 

 

Asignatura / módulo Curso académico Páxina  de 618 

 

468 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 9. Práctica de comprensión oral, gramática, vocabulario e 

linguaxe funcional. 

 

 Competencia social e cidadá: 

- Everyday English, SB, páx. 124: aprendizaxe e práctica de fórmulas para falar sobre plans de futuro e dar 

consellos. 

- Putting it together, SB, páx. 117: o voluntariado. 

- Speaking, SB, páx. 121: falar sobre plans e dar opinións. 

- Actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións que se dan na aula. 

 

 Competencia cultural e artística: 

- Reading, SB, páxs. 114-115: informacións sobre o estrés escolar. 

- Listening, SB, páx. 120: información sobre a vida escolar de tres estudantes de distintas partes do mundo. 

- Reading, WB, páx. 77: clases, a través de videoconferencia. 

 

 Competencia para aprender a aprender: 

- Putting it together, SB, páx. 119: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e 

ser consciente das propias capacidades e coñecementos. 

 

 Autonomía e iniciativa persoal: 

- Speaking, SB, páx. 121; Everyday English, SB, páx. 124: uso da creatividade persoal á hora de producir textos 

orais a partir de modelos dados.  

- Listening, SB, páx. 120; Reading, SB, páxs. 114-115; Putting it together, SB, páx. 117; Reading, WB, páx. 77: 

sentido crítico ante as informacións culturais que se presentan. 

- Writing, SB, páxs. 122-123 (Getting Ready to Write e Writing Task); Writing, WB, páxs. 79 e 124 (Writing 

Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade 

de organización para presentar un traballo escrito. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Temas interdisciplinares 

 

 Ciencias sociais, xeografía e historia: 

- O estrés escolar. 

- Os países e a súa localización no mapa. 

 

 Educación ético-cívica: 

- Fórmulas para dar consellos. 

- Respecto polas opcións e plans de futuro doutras persoas. 

- O traballo de voluntario/a. 

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

clase. 

- Aprendizaxe e respecto das quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

 

 Informática: 

- Material dixital e interactivo para complementar o uso dos libros. 

 

 Lingua e Literatura: 

- Os prefixos e sufixos en inglés. 

- Familias de palabras. 

- Collocations con take, get e make. 

- Phrasal verbs con look e give. 

- O Present Perfect Simple. 

- O Past Perfect Simple. 

- Os verbos modais. 

- Os infinitivos e xerundios. 

- As oracións de relativo. 

- O primeiro, segundo e terceiro condicional. 

- A pasiva en presente, pasado e futuro. 

- O estilo indirecto. 

 

 Lingua estranxeira: 

- O proxecto “cloud grandmother” para axudar aos estudantes a practicaren inglés. 
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 Tecnoloxía: 

- O proxecto “cloud grandmother”. 

- As clases, a través de videoconferencia. 

 

 

Os estilos de aprendizaxe  

 

Existen moitos tipos de investigacións sobre os diversos estilos de aprendizaxe á hora de estudar un idioma.  

 

Como é ben sabido, os alumnos/as poden ser impulsivos ou reflexivos cando se enfrontan ás súas tarefas 

escolares. Algúns alumnos poden reaccionar moi rapidamente e non obstante necesitar varios intentos para 

asimilaren unha idea, mentres que outros poden traballar máis a conciencia e aprender máis amodo, conseguindo 

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

estruturas gramaticais incluíronse no Student's Book breves explicacións e exemplos coa estrutura gramatical 

concreta, seguidos de exercicios, para poñer en práctica a gramática aprendida. Isto vai completado con táboas 

gramaticais na sección Grammar Charts and Basics (ao final do Student's Book) e no apéndice gramatical do 

Workbook, que axudan a aprender e a repasar o estudado, paso a paso, en especial para aqueles alumnos/as que 

non usen tanto o estilo sintético ao aprenderen. Xa que logo, á hora de presentar as estruturas e as funcións, 

foron tidos en conta os distintos modos de aprendizaxe, en todas as unidades. 

 

Tamén se prestou unha atención especial á “modalidade sensorial preferente” dos alumnos/as (visual, auditiva 

ou quinesiolóxica), é dicir, ás posíbeis formas de levar á práctica o aprendido.  
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8. Avaliación e promoción 

 

A avaliación será continua e diferenciada segundo as distintas materias do currículo.  

 

Os criterios de avaliación das materias serán referente fundamental para valorar tanto o grao de adquisición das 

competencias básicas coma o de consecución dos obxectivos.  

 

Serán promovidos ao curso seguinte cando se superaron os obxectivos das materias cursadas ou se teña 

avaliación negativa en dúas materias como máximo e repetirase curso con avaliación negativa en tres ou máis 

materias.  

 

Co fin de facilitarlle ao alumnado a recuperación das materias con avaliación negativa, organizaranse probas 

extraordinarias en cada un dos cursos.  

 

O alumno poderá repetir o mesmo curso unha soa vez e dúas veces como máximo dentro da etapa.  

 

 

a) Criterios de avaliación  

 

1. Comprender a idea xeral e as informacións específicas máis relevantes de textos orais, emitidos cara a cara ou 

por medios audiovisuais sobre asuntos cotiáns, se se fala amodo e con claridade.  

 

A través deste criterio apreciarase a capacidade do alumnado para comprender o esencial de diálogos emitidos 

cara a cara ou por medios audiovisuais, aínda que non se comprenda a súa totalidade. Trátase de avaliar 

esencialmente se se identifica o significado de instrucións, comentarios, preguntas e respostas, diálogos curtos, 

descricións e narracións breves.  

 

2. Comunicarse oralmente participando en conversacións e en simulacións sobre temas coñecidos ou traballados 

previamente, utilizando as estratexias adecuadas para facilitar a continuidade da comunicación e producindo un 

discurso comprensíbel e adecuado á intención da comunicación.  

 

Este criterio avalía a capacidade de comunicarse oralmente participando en conversacións, reais ou simuladas, 

sobre temas coñecidos. Consistirán esencialmente en expoñer e contestar preguntas, intercambiar ideas e 

información, relatar experiencias sobre temas familiares en situacións predicíbeis, utilizando os recursos 

lingüísticos e as estratexias que aseguren a comunicación. As producións poderán ter algunhas incorreccións 

léxicas, morfosintácticas ou fonéticas que non dificulten a comunicación.  

 

3. Recoñecer a idea xeral e extraer información específica de textos escritos adecuados á idade, con apoio de 

elementos textuais e non textuais, sobre temas variados e outros relacionados con algunhas 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 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 textos breves en diferentes soportes utilizando as estruturas, as funcións e o léxico adecuados, así 

como algúns elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, e respectando as regras elementais de 

ortografía e de puntuación.  

 

Este criterio avalía a capacidade para redactar, aínda que de forma elemental, notas, descricións, 

correspondencia postal ou electrónica, ou mensaxes. Os textos conterán as palabras de uso habitual, oracións 

simples e conectores básicos. Valorarase tamén a presentación clara, limpa e ordenada, en soporte papel ou 

dixital.  

 

5. Utilizar o coñecemento dalgúns aspectos formais do código da lingua estranxeira (morfoloxía, sintaxe e 

fonoloxía), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaxe e de autocorrección 

das producións propias e para comprender mellor as alleas.  

 

A través deste criterio apreciarase a capacidade do alumnado para aplicar os seus coñecementos sobre o sistema 

lingüístico, ao usar os aspectos sonoros, de ritmo, entoación e organización da lingua en actividades diversas, e 
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para reflexionar sobre a necesidade da corrección formal que fai posíbel a comprensión tanto das súas propias 

producións coma das alleas.  

 

6. Identificar, utilizar e poñer exemplos dalgunhas estratexias utilizadas para progresar na aprendizaxe.  

 

Este criterio pretende avaliar se se utilizan as estratexias básicas que favorecen o proceso de aprendizaxe como: 

a capacidade de ir valorando os progresos, a reflexión sobre como aprende un mesmo máis e mellor, a 

incorporación e 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 adecuada ao 

contexto; o uso de recursos bibliográficos, informáticos e dixitais para solicitar información, ampliar ou revisar 

aspectos traballados na aula, etc.  

 

7. Usar de forma guiada as tecnoloxías da información e da comunicación para buscar información, producir 

mensaxes a partir de modelos e para estabelecer relacións persoais, mostrando interese polo seu uso.  

 

Trátase de valorar con este criterio a capacidade de utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación 

como ferramenta de comunicación e de aprendizaxe, en actividades habituais da aula e para estabelecer 

relacións persoais. As comunicacións que se estabelezan versarán sobre temas familiares previamente 

traballados e realizaranse a partir de modelos. Tamén se terá en conta a actitude cara á lingua estranxeira, os 

intentos por utilizala e a valoración da diversidade lingüística como elemento enriquecedor.  

 

8. Identificar algúns elementos culturais ou xeográficos propios dos países e culturas onde se fala a lingua 

estranxeira e mostrar interese por coñecelos.  

Este criterio pretende comprobar que se coñecen algunhas características importantes do contexto sociocultural 

e xeográfico dos países onde se fala a lingua estranxeira e que se mostra interese e aprecio por hábitos culturais 

distintos aos propios e actitudes de respecto cara aos valores e comportamentos doutros pobos.  

b) Procedementos e sistemas de avaliación  

  

 

- Sistemas de avaliación  

 

É necesario levar a cabo varios tipos de avaliación: individual, formativa, sumativa, autoavaliación, etc. Para a 

avaliación formativa e sumativa incluímos dúas follas fotocopiábeis ao final desta sección. Para as demais 

avaliacións, incluímos no Workbook a sección Learning Competences para que os alumnos se autoavalíen: 

Student Learning Record, My English Experience, English and Me, My Strategies for Progress e Self-

Evaluation.  

 

A avaliación individual permite constatar os coñecementos de inglés que teñen os alumnos/as. Faise un test de 

diagnóstico ao comezo do curso e utilízanse as follas de autoavaliación para seguir o progreso de cada quen na 

lingua, o modo en que aprendeu, a súa experiencia anterior, etc.  

 

Se se teñen demasiados alumnos/as, en lugar de recoller as follas English and Me (páxina 128 do Workbook) e 

de as ler unha por unha, pódeselles pedir que comparen as súas respostas en pequenos grupos, para 

posteriormente preguntar por elas a man alzada. Deste xeito poderemos ter unha visión xeral da clase.  

 

A avaliación dos coñecementos previos pódese realizar antes de comezar cada unidade, pedíndolles aos 

alumnos/as que adiviñen do que tratan, a partir do título e mirando os obxectivos primordiais detallados ao 

principio de cada unidade, aos que os debemos remitir cando vaian repasar para un exame.  

 

Tamén se debe avaliar o progreso dos alumnos/as nun período de tempo, é dicir, facer unha avaliación 

formativa. Se un alumno/a que ten un nivel baixo ve como progresa e que o seu esforzo é tido en conta a pesar 

de non chegar ao aprobado, sentirase máis motivado a continuar traballando para tratar de conseguilo. Isto faise 

aínda máis patente na clases heteroxéneas onde os alumnos/as de máis baixo nivel sempre obteñen notas baixas, 

especialmente se son comparados constantemente con alumnos/as máis avantaxados. Se a nota final inclúe un 

compoñente de progreso, será un factor especialmente motivador.  

 

As ferramentas de avaliación formativa poden ser as tarefas, a participación, o comportamento e a actitude en 

xeral, o traballo en parellas e en grupos, o caderno e o progreso en listening, speaking, reading e writing. 

Recoméndase comparar os resultados da avaliación formativa coa autoavaliación que os alumnos/as fixeron nas 

follas de English and Me antes de cubrir a folla de avaliación sumativa de cada un, para rexistrar como 

progresaron durante o ano.  
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Tamén podemos facer uso dos exames de cada unidade (incluídos no Teacher´s All-in-One Pack) para observar 

como progresan entre unha unidade e a seguinte e tamén para avaliar a súa actitude cara á lingua. Sempre se 

debe dicir canto e de que xeito vai contar nas súas notas cada criterio de avaliación.  

 

Para recoller as notas que obteñen en cada unidade e ademais avaliar a súa actitude cara á lingua e así ver a súa 

evolución, pódese utilizar a folla de avaliación formativa, ao final desta sección.  

 

A autoavaliación é un bo modo de que o alumno/a sexa consciente tanto do seu progreso coma das súas 

carencias ou necesidades, contribuíndo así a desenvolver a súa autonomía e a responsabilidade da súa 

aprendizaxe. En English in Use ESO 4  incluímos no Workbook exercicios para que poñan en práctica as 

destrezas de escritura (sección de Writing), para traducir do inglés á lingua propia, e para ter a oportunidade de 

avaliar o seu progreso (Self-Evaluation, ao final das oito primeiras unidades e páxs. 130-131). Así mesmo, no 

Student’s Book hai unha sección Review ao final de cada trimestre para que os alumnos/as practiquen o 

vocabulario e a gramática aprendidos nas unidades anteriores. 

Tamén é aconsellábel que se autoavalíen noutros aspectos importantes da súa aprendizaxe como son as 

actividades de comprensión oral, o seu grao de cumprimento das normas e calquera outro aspecto que se 

considere importante.  

 

Hoxe en día téndese cada vez máis a animar aos alumnos/as a que preparen un “portfolio” do seu traballo, un 

documento no que se recollen o seu estilo de aprendizaxe, os seus obxectivos para mellorar, as probas dos seus 

progresos e un rexistro dos seus contactos con falantes nativos ou os seus intercambios culturais. Con este fin, o 

noso proxecto tomou como referencia un documento promovido polo Consello de Europa chamado Portfolio 

Europeo das Linguas, no que os alumnos/as poden rexistrar as súas experiencias de aprendizaxe da lingua e da 

cultura inglesa e reflexionar sobre as mesmas. O marco de referencia europeo proporciona unha base común 

para a aprendizaxe, o ensino e a avaliación de linguas en toda Europa, e sobre todo mellorará a capacidade de 

autoavaliación do alumnado.  

 

O alumno/a, de forma autónoma, poderá non só repasar ou reforzar os coñecementos que vaia adquirindo en 

cada unidade a través das actividades da páxina web, www.burlingtonbooks.es/englishinuse4, senón tamén 

mellorar a súa comprensión oral cos textos e diálogos incluídos nela, así como practicar a expresión oral. Con 

iso tamén se pretende que teña a posibilidade de estar en contacto coa lingua inglesa en calquera momento e que 

non se vexa limitado ás horas escolares para a súa aprendizaxe.  

 

 

 

http://www.burlingtonbooks.es/englishinuse4
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26.3Contidos mínimos esixibles 

 

 -Habilidades comunicativas:Speaking, Listening, Reading, Writing. 

- Revisión de todo o terceiro curso. 

- Verbos: used to 

- Pronomes relativos. 

- Verbos modais: may/might. 

- Condicionais . primeiro e segundo tipo 

- Estilo indirecto: presente e pasado,afirmaciones, preguntas, suxerencias. 

- Pasiva: presente, pasado, futuro. 

. 

   

26.4 Metodoloxía didáctica 

 

 Será a mesma que en terceiro da E.S.O ampliando os contidos e procurando que os alumnos 

adquiran máis AUTONOMIA na súa aprendizaxe . O profesor actuará máis de guía na acquisición 

dos coñecementos, animando e alentando ao alumno a seguir avanzando na busca de respostas. 

O dicionario será de uso habitual en clase e na casa, axudando ao alumno a traballar 

individualmente. 

O libro de lectura ou libros de LECTURA serán dun nivel máis avanzado , procurando que sirvan de 

estímulo para seguir lendo con entusiasmo. Igual que nos outros cursos no PROXECTO  LECTOR 

adicarase un día de lectura en público no Paraninfo do Instituto para que os alumnos perdan o medo 

a leer diante dos compañeiros. A lectura pode ser do libro ou de outros libros que eles elixan. 

Título do libro de lectura: "Great Mysteries of our world". Ed. Vicens Vives. 

 

26.5 Procedementos de avaliación  

 

Os procedementos de avaliación serán similares aos que utilizamos a partir do primeiro curso, tendo 

en conta sempre que a nota final será a suma do comportamento, os traballos en clase e exames, 

practicando as catro destrezas (speaking, listening, writing, reading). 

Porcentaxe numérico: 

Comportamento na clase e cos compañeiros: 10% 

Libro de traballo e outras tarefas: 10% 

Exames , controles orales e escritos: 80%. 

En cada avaliación entrarán tres ou catro unidades, dependendo do tempo do que se dispoña e 

atendendo sempre as necesidades dos alumnos. E dicir,se os alumnos teñen un bo nivel  e siguen o 

ritmo das explicacións, se explicarán o maior número de unidades, para avanzar nos contidos, pero 

si o nivel é baixo, reduciranse as unidades e se farán as que o profesor considere que os alumnos 

poden estudar. Nunca se deixarán contidos sen explicar. Se as unidades non se explican na 

avaliación presente, pasarán a seguinte. 

A avaliación final será a da nota final. Se recuperará automáticamente aprobando a anterior. En 

algún casos, cando o alumno teña unha nota de catro e pico, aprobando as anteriores, o profesor 

poderá aprobalo , tendo en conta o seu progreso ata ese momento. No caso contrario, se o alumno 

ten suspensas as anteriores e na última ten unha nota dun catro e medio, o profesor decidirá se o 

alumno aproba dependendo das obtidas nas anteriores.  

O exame final non será obrigatorio. Cando o profesor considere que algúns alumnos poderían ter 

unha oportunidade máis, ten a opción de facer un exame xeral de contidos xerais, pero somentes si o 

profesor pensa que merece a pena. 
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A proba de setembro será de coñecementos xerais de todo o curso. Constará dos contidos mínimos 

e básicos e alguna pregunta algo máis compricada para obter unha nota máis alta. 

A asignatura pendente terá  dos exames de contidos similares ós de setembro en xaneiro e maio. 

Cada exame será independente, e se se aproba, a asignatura quedará aprobada se se aproba un 

deles. 

 

 

26.6 Actividades de recuperación e reforzo para alumnos/as coa materia ou módulo pendente 

 

 Haberá una hora de clase todas as semanas nas que o profesor resolverá dudas e repasará os 

contidos da asgnatura, facendo exercicios na aula e tamen para facelos na casa. Como nos outros 

curssos nos meses de Xaneiro e Maio os alumnos podrán aprobar a asignatura  nestas probas, 

tendo en conta a súa asistencia as clases durante o ano. 

26.7 Materiais e recursos didácticos 

 

  Utilizaranse máis ou menos os mesmas materiais: libros de texto, de traballo, CDs etc 

Este ano procuraremos aprender mellor o uso de canón e os ordenadores cos cales os alumnos xa 

están familiarizados e resústalles moi motivador. 

26.8 Temas transversais 

 

 A educación para a igualdade de oportunidades de ambos sexos, A educación para a paz, A 

educación para o consumidor, A educación para a paz, A educación moral e cívica, A educación do 

consumidor, A educación ambiental( Arrefriado e quentamento do planeta ), A educación para a 

saúde, A educación , 

26.9Actividades complementarias e extraescolares previstas 

 

Serán  as  mesmas que nos outros grupos, obras de teatro en Inglés con actores nativos ou  

españois. Si se dispón de tempo, sería recomendable que os alumnos fixeran os seus propios 

sketches o u obras sinxelas 

Participación no concurso THE BIG CHALLENGE no que xa participamos dende fai tres anos, e no 

que tivemos resultados moi satisfactorios.. 

26.10 Medidas de atención á diversidade 

Serán as mesmas que nos outros grupos. O profesor prepará exercicios adaptados ao nivel dos 

alumnos máis avanzados e dos máis atrasados. 

 

 

1º BACHARELATO 

 

ASIGNATURA/MÓDULO 

 

 

INGLÉS 

  

 

CURSO E GRUPO 

 

 

1ºA,B,C,D,E,F 

 

PROFESOR/A (ES/AS) 

 

ELBA NIEVES, BEGOÑA MARTÍN, 

 

 

LIBRO DE TEXTO 

Editorial  BURLINGTON   LIVING ENGLISH                                                               

Autor  Elizabeth Grant, Kaitlin Edwards 
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Data  de Autorización 

 

 

2015 

 

 

27.1 Obxectivos xerais do curso 

 

Seguindo as recomendacións do Marco Común Europeo de Referencia (MCER), 

 

 Un alumno/a que estude 1º bach. será competente na maior parte de capacidades 

lingüísticas expresadas no nivel B2, é dicir, un usuario independente qu é quen de 

entender as ideas principais de textos complexos que traten de temas tanto concretos 

coma abstractos, mesmo se son de carácter técnico, sempre que estean dentro do seu 

campo de especialización; 

 pode relacionarse con falantes nativos, cun grao suficiente de fluidez e naturalidade, 

de modo que a comunicación se realice sen esforzo por parte dos interlocutores; 

 pode producir textos claros e detaLlados sobre temas diversos, así como defender un 

pu.to de vista sobre temas xerais, indicando os pros e os contras das distintas opcións. 

 

No que se refire á comprensión de mensaxes orais e escritas, en Bacharelato o alumnado debe 

ser capaz de comprender a información transmitida polo seu interlocutor/a, independentemente do 

acento que este teña. 

 

No caso das emisións transmitidAs por medios de comunicación ou reprodución mecánica, 

preténdese que comprendan a información global e a específica das mensaxes, que interpreten 

aLgunhas das ideas principais transmitidas nelas e que sexan capaces de realizar certos tipos de 

abstracción dentro do campo de interese xeral do alumno/a. 

Os temas e situacións de comunicación amplían o coñecemento do mundo e as experiencias 

persoais do alumnado, ademais de permitirlle tomar conciencia do valor da lingua inglesa como 

vehículo de comunicación internacional e da súa importancia na sociedade e no mercado laboral 

actual. 

 

A secuenciación das habilidades comunicativas receptivas non dá por feito que o alumnado non as 

adquirise na Educación Secundaria Obrigatoria; o que tratamos de conseguir é a automatización do 

seu uso en Bacharelato grazas ao repaso e á práctica continua que se fai delas ao longo das 

unidades didácticas. 

Polo que respecta á produción oral, en Bacharelato os interlocutores/as continúan sendo –o mesmo 

que na ESO– profesores/as, compañeiros/as e falantes da lingua inglesa. Os alumnos/as participan 

en conversacións nas que hai que narrar, describir, informar e transmitir ideas e opinións de 

maneira clara e ordenada, utilizando estratexias de comunicación e compensación que aprenderon 

na ESO, e tamén repasan, amplían e profundan nas funcións comunicativas da lingua estudadas en 

cursos precedentes 

En canto á produción escrita, a complexidade estará non só na extensión e nos conceptos 

expresados, senón tamén nas habilidades comunicativas utilizadas. Xa que logo, en Bacharelato os 

textos terán un carácter cada vez máis complexo, aínda que sempre dentro da realidade persoal 

e académica do alumnado. As producións incluirán desde cartas ou correos electrónicos informais, 

até textos narrativos, de opinión, argumentativos, informativos e descritivos, biografías e cartas ou 

correos electrónicos formais 

 

Os alumnos/as deberán progresar na utilización das estruturas gramaticais, mostrando así un grao 

de madurez sintáctica maior que na ESO. Esta madurez leva aparellado o uso correcto dalgunhas 

oracións subordinadas e marcadores do discurso, a ampliación do léxico receptivo e 

produtivo, e o desenvolvemento de procesos de autocorrección 
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No referente á lectura comprensiva e autónoma de textos de temática xeral e/ou adecuados aos 

seus intereses, o alumnado utilizará técnicas de aprendizaxe que desenvolvan a súa autonomía na 

lectura comprensiva e no uso dos procedementos adquiridos de modo sistemático. Os tipos de texto 

máis usuais son artigos de revistas, textos informativos, narrativos e culturais, extractos de libros, 

poemas e historias breves. As estratexias de lectura centradas en desenvolver a súa autonomía, 

tales como a utilización de dicionarios (seleccionar o adecuado, detectar e buscar as palabras 

esenciais para a comprensión, identificar a acepción apropiada, etc.), o uso de gramáticas e libros de 

referencia, e o uso de recursos lingüísticos tales como a formación de palabras, as categorías 

gramaticais, a identificación de false friends, sinónimos, etc., requiren unha práctica sistemática para 

alcanzar a automatización no desenvolvemento da lectura comprensiva. Os textos iranse 

especializando pouco a pouco, con temas de interese e actividades de dificultade adecuada ao seu 

nivel, co obxectivo de fomentar nos alumnos/as o aprecio da lectura como fonte de información, 

pracer, lecer e acceso a outras culturas e formas de vida. Tamén se pretende fomentar unha actitude 

receptiva e respectuosa, e ao mesmo tempo crítica, cara á información que transmiten os devanditos 

textos. 

A actitude do alumno/a cara á aprendizaxe da lingua estranxeira é esencial para que recoñeza e 

aprecie o valor comunicativo da devandita lingua e a súa propia capacidade de aprender. A reflexión 

sobre a lingua e a súa aprendizaxe inclúe a consideración da finalidade que ten para cada estudante, 

base fundamental para que recoñezan a súa capacidade persoal de aprender e progresar e para que 

adopten as destrezas de estudo necesarias que poderán utilizar ao longo da súa vida. 

 EnBacharelato facemos uso dos elementos socioculturais que achega a lingua estranxeira e 

promovemos a súa interpretación e valoración. Con isto preténdese facilitarlle ao alumnado a 

comprensión da cultura anglosaxoa, presentándolle os seus elementos máis significativos, 

valores, normas e estereotipos, resaltando sempre o contraste e a relativización coa propia cultura, e 

buscando os valores comúns que ambas as dúas supoñen. 

 

Por suposto, o alumnado debe ser consciente da importancia que ten o inglés nas relacións 

internacionais, unha realidade que eles verán patente no panorama social e laboral actual e a cuxa 

comprensión contribuímos desde a nosa área. 

As estratexias son elementos cruciais para a aprendizaxe e é necesario utilizalas constantemente até 

chegar á súa total automatización, sen necesidade de reflexión. Por iso, en Bacharelato, primeiro 

identificamos as necesidades da aprendizaxe e despois, en consonancia con elas, seleccionamos as 

actividades, os materiais e os modos de traballo apropiados para alcanzar o obxectivo específico que 

nos marcamos.  

As estratexias de aprendizaxe servirán tamén para mellorar o desenvolvemento dos procesos 

mentais necesarios para realizar as actividades. Estas son as que desenvolvemos en cada destreza 

comunicativa: 

 

• Reading (comprensión escrita): predición do contido do texto a partir do título, subtítulo e 

ilustracións; lectura da primeira oración de cada parágrafo para atopar a idea central; identificación 

da finalidade do texto (informar, entreter, etc.); procura de información específica (scanning); 

identificación das palabras clave nun texto; inferencia de significados non explícitos (ler entre 

liñas); dedución do significado daspalabras polo contexto. 

 

• Listening (comprensión oral): comprensión de enunciados; anticipación de contidos; atención 

selectiva; identificación de información específica; inferencia de significados; toma de notas; 

seguimento de instrucións; identificación do tema principal; secuenciación de información; 

recoñecemento da pronuncia; distinción de diferentes matices de significado segundo o ritmo e a 

entoación; audición comprensiva de mensaxes emitidas por falantes con distintos acentos, etc. 

 

• Speaking (produción oral): estratexias de elaboración que facilitan a interacción na aula, tales 
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como organizar as ideas antes de falar e basear a exposición oral nun guión que dea mostras de 

claridade e de estrutura lóxica; estratexias de compensación, clarificación e comprobación; 

estratexias para a práctica como a repetición, a imitación, a aplicación de regras, etc.; estratexias 

de autocorrección como a identificación de problemas e a súa solución, buscando sempre mellorar 

a pronuncia, o ritmo e a entoación nas producións orais. 

 

Writing (expresión escrita): á marxe das estratexias comentadas no apartado anterior, inclúense 

tamén as de transferencia, elaboración e autocorrección; o desenvolvemento da imaxinación e da 

creatividade, e a procura da información en diversas fontes. O estudante deberá atender tanto ao 

proceso de escritura coma ao produto, tendo en conta as características propias do tipo de texto, 

utilizando o rexistro idóneo, os marcadores do discurso e os signos de puntuación adecuados, 

ordenando frases e parágrafos en textos coherentes mediante o uso de adxectivos, adverbios, 

expresións temporais, conxuncións e conectores e respectando á vez a estrutura dos mesmos. 

A Interactive Whiteboard ofrécelle ao profesorado unhas ferramentas excelentes para mellorar a 

aprendizaxe e a motivación dos alumnos/as. O contido pódese visualizar mellor e explicar de 

maneira máis clara coa tecnoloxía dos encerados dixitais. O uso de son, combinado con efectos 

visuais impactantes, permítelle ao profesor mostrar a materia de xeito máis real. Os fragmentos de 

vídeos e películas, e as entrevistas, pódense presentar en calquera momento da clase a través de 

ligazóns a Internet. 

 

Sen dúbida, a tecnoloxía dos encerados dixitais capta a atención dos alumnos/as durante máis 

tempo e implícaos no proceso de ensino-aprendizaxe de maneira máis activa, facendo que 

respondan e estean implicados na clase constantemente, xa que o encerado dixital interactivo pode 

proporcionar información de forma inmediata. 

 

Este compoñente resulta particularmente útil á hora de comprobar as respostas que deron os 

alumnos/as nas actividades. Ademais, dá a opción de visualizar as respostas unha por unha, para 

dar explicacións máis detalladas, ou ben todas á vez, para unha maior eficiencia. 

 

Outra vantaxe importante que ofrecen os encerados dixitais é que permiten gardar todo o material 

que se xera nunha clase e dan a opción de volver ao mesmo para practicalo máis adiante. Pódese 

acceder a todos os contidos (textos, listas de vocabulario, actividades de gramática, gravacións, 

vídeos de Internet, achegas do alumno/a, etc.) cun só clic. 

 

Os compoñentes interactivos máis novos dos encerados dixitais son: 

- Wordlists and Dictations, unha útil ferramenta para practicar e revisar o vocabulario con listas 

e gravacións do mesmo, traducións como axuda para practicalo e ortografía. 

- Web links que inclúen ligazóns a páxinas web, vídeos, entrevistas reais, textos extra para practicar 

a comprensión escrita, etc. A maioría destas ligazóns inclúe preguntas de comprensión para que os 

alumnos/as poidan practicar a comprensión oral e escrita de información clave. Outras ligazóns 

ofrecen simplemente o mero pracer da aprendizaxe de algo novo. 

 

27.2 METODOLOXIA 

 

• Ensinar a lingua estranxeira co fin de que o alumno/a logre comunicarse e desenvolverse con éxito 

no plano oral e no escrito, de modo natural. 

 

• Profundar no desenvolvemento das estratexias de aprendizaxe para que poida enfrontarse con éxito a 

situacións reais de comunicación. 

 

• Conseguir que entenda o funcionamento do sistema lingüístico e reflexione sobre o mesmo, 

comparándoo coa súa lingua materna, para alcanzar un bo nivel de comunicación. 

 

• Profundar no sistema fonético, as funcións gramaticais e o vocabulario, de modo que poida 
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recoñecelos e empregalos en situacións reais de comunicación. 

 

• Fomentar a expresión das ideas e puntos de vista persoais do alumno para crear unha comunicación 

real. 

 

• Desenvolver e dominar de forma integrada as catro destrezas básicas: listening, speaking, reading e 

writing. 

 

• Ofrecerlle todas as facilidades posíbeis para que amplíe os seus coñecementos sobre os aspectos 

socioculturais da lingua inglesa e asimile a cultura da que forma parte, evitando así que exprese os seus 

logros só en termos morfosintácticos e funcionais. 

 

• Espertar no alumnado a responsabilidade de conseguir a autonomía na súa aprendizaxe, 

recoñecendo os métodos de estudo e o tipo de organización que máis lle conveña. 

 

• Motivalo con temas de interese e ofrecerlle unhas metas claras ao longo do curso. 

 

• Fomentar a autoavaliación como ferramenta imprescindíbel para conseguir un progreso eficaz na 

aprendizaxe. 

 

27.3. Competencias clave 

 

As orientacións da Unión Europea insisten na necesidade da adquisición das competencias clave 

por parte da cidadanía, como condición indispensábel para lograr que os individuos alcancen un 

pleno desenvolvemento persoal, social e profesional que se axuste ás demandas dun mundo 

globalizado e faga posíbel o desenvolvemento económico, vinculado ao coñecemento. 

As competencias clave son esenciais para o benestar das sociedades europeas, o crecemento 

económico e a innovación, e descríbense os coñecementos, as capacidades e as actitudes esenciais 

vinculadas a cada unha delas. 

 

A proposta de aprendizaxe por competencias favorecerá, por tanto, a vinculación entre a formación e 

o desenvolvemento profesional e ademais facilitará a mobilidade de estudantes e profesionais. 

 

As competencias clave no Sistema Educativo Español son as seguintes: 

 

 Competencia en comunicación lingüística 

Con distinto nivel de dominio e formalización -especialmente en lingua escrita-, esta competencia 

significa, no caso das linguas estranxeiras, poder comunicarse nalgunhas delas e, con iso, 

enriquecer as relacións sociais e desenvolverse en contextos distintos ao propio. Así mesmo, 

favorécese o acceso a máis e diversas fontes de información, comunicación e aprendizaxe. 

En resumo, para o adecuado desenvolvemento desta competencia resulta necesario abordar a 

análise e a consideración dos distintos aspectos que interveñen nela, debido á súa complexidade. 

Para iso, débese atender aos cinco compoñentes que a constitúen e ás dimensións nas que se 

concretan: 

 

– O compoñente lingüístico comprende diversas dimensións: a léxica, a gramatical, a 

semántica, a fonolóxica, a ortográfica e a ortoépica (a articulación correcta do son a 

partir da representación gráfica da lingua). 

– O compoñente pragmático-discursivo contempla tres dimensións: a sociolingüística 

(vinculada coa adecuada produción e recepción de mensaxes en diferentes contextos 

sociais); a pragmática (que inclúe as microfuncións comunicativas e os esquemas de 

interacción); e a discursiva (que inclúe as macrofuncións textuais e as cuestións relacionadas 

cos xéneros discursivos). 

– O compoñente sociocultural inclúe dúas dimensións: a que se refire ao coñecemento do 
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mundo e a dimensión intercultural. 

– O compoñente estratéxico permítelle 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, a audición e a conversación, coma 

destrezas vinculadas co tratamento da información, a lectura multimodal e a produción de 

textos electrónicos en diferentes formatos; tamén forman parte deste compoñente as 

estratexias xerais de carácter cognitivo, metacognitivo e socioafectivas que o individuo utiliza 

para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentais na aprendizaxe das linguas 

estranxeiras. 

– O compoñente persoal intervén na interacción comunicativa en tres dimensións: a 

actitude, a motivación e os trazos de personalidade. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

 

A competencia matemática implica a aplicación do razoamento matemático e as súas ferramentas 

para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. 

Esta competencia require coñecementos sobre os números, as medidas e as estruturas, as 

operacións e as representacións matemáticas, e a comprensión dos termos e conceptos 

matemáticos. 

O uso de ferramentas matemáticas implica unha serie de destrezas que requiren a aplicación dos 

principios e procesos matemáticos en distintos contextos 

Trátase da importancia das matemáticas no mundo e de utilizar os conceptos, procedementos e 

ferramentas para aplicalos na resolución dos problemas que poidan xurdir nunha situación 

determinada ao longo da vida.  

A competencia matemática inclúe unha serie de actitudes e valores que se basean no rigor, o 

respecto aos datos e a veracidade. 

Xa que logo, para o adecuado desenvolvemento da competencia matemática resulta necesario 

abordar catro áreas relativas aos números, a álxebra, a xeometría e a estatística, interrelacionadas 

de formas diversas, a través da cantidade, o espazo e a forma, o cambio e as relacións, e a 

incerteza e os datos. 

 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un achegamento 

ao mundo físico e á interacción responsábel con el para a conservación e mellora do medio natural,  

a protección e mantemento da calidade de vida e o progreso dos pobos. Estas competencias 

contribúen ao desenvolvemento do pensamento científico e capacitan a cidadáns responsábeis  e 

respectuosos que desenvolven xuízos críticos sobre os feitos científicos e tecnolóxicos que 

se suceden ao longo dos tempos, pasados e actuais. Estas competencias han de capacitar para 

identificar, expor e resolver situacións da vida cotiá, igual que se actúa fronte aos retos e problemas 

propios das actividades científicas e tecnolóxicas. 

Para o adecuado desenvolvemento das competencias en ciencia e tecnoloxía resultan necesarios 

coñecementos científicos relativos á física, a química, a bioloxía, a xeoloxía, as matemáticas e a 

tecnoloxía. Así mesmo, hanse de fomentar as destrezas para utilizar e manipular ferramentas e 

máquinas tecnolóxicas, e utilizar datos e procesos científicos para alcanzar un obxectivo. 

Hanse de incluír actitudes e valores relacionados coa asunción de criterios éticos asociados á 

ciencia e á tecnoloxía, o interese pola ciencia, o apoio á investigación científica, a valoración do 

coñecemento científico, e o sentido da responsabilidade en relación á conservación dos recursos 

naturais, ás cuestións ambientais e á adopción dunha actitude adecuada para lograr unha vida 

física e mental saudábel nun contorno natural e social. 

 

Os ámbitos que se deben abordar para a adquisición das competencias en ciencias e tecnoloxía son  

os sistemas físicos, os sistemas biolóxicos, os sistemas da Terra e do Espazo, e os sistemas 

tecnolóxicos. 

Por último, a adquisición das competencias en ciencia e tecnoloxía require a formación e práctica na 

investigación científica e na comunicación da ciencia. 
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 Competencia dixital 

 

Esta competencia consiste en dispor de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar 

información, e para transformala en coñecemento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde o 

acceso á información até a súa transmisión en distintos soportes unha vez tratada, incluíndo a 

utilización das tecnoloxías da información e da comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse.   

 

Implica ser unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica e reflexiva ao seleccionar, tratar e 

utilizar a información e as súas fontes, así como as distintas ferramentas tecnolóxicas; tamén, ter 

unha actitude critica e reflexiva na valoración da información dispoñíbel, contrastándoa cando é 

necesario, e respectar as normas de conduta socialmente acordadas para regular o uso da 

información e as súas fontes nos distintos soportes. 

 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia dixital resulta necesario abordar a información, a 

análise e a interpretación da mesma, a comunicación, a creación de contidos, a seguridade e a 

resolución de problemas, tanto teóricos coma técnicos. 

 

 Aprender a aprender 

 

Aprender a aprender supón dispor de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e ser capaz de 

continuar aprendendo de maneira cada vez máis eficaz e autónoma, de acordo aos propios 

obxectivos e necesidades. 

 

Aprender a aprender implica a conciencia, xestión e control das propias capacidades e 

coñecementos desde un sentimento de competencia ou eficacia persoal, e inclúe tanto o 

pensamento estratéxico como a capacidade de cooperar, de se autoavaliar, e o manexo eficiente 

dun conxunto de recursos e técnicas de traballo intelectual. Todo iso desenvólvese, a través de 

experiencias de aprendizaxe conscientes e gratificantes, tanto individuais coma colectivas. 

 

 Competencias sociais e cívicas 

 

Estas competencias implican a habilidade e a capacidade para utilizar os coñecementos e actitudes 

sobre a sociedade, interpretar fenómenos e problemas sociais en contextos cada vez máis 

diversificados, elaborar respostas, tomar decisións e resolver conflitos, así como para interactuar con 

outras persoas e grupos, conforme a normas baseadas no respecto mutuo e en conviccións 

democráticas. 

 

En concreto, a competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo. Os elementos 

fundamentais desta competencia inclúen o desenvolvemento de certas destrezas como a capacidade 

de se comunicar dunha maneira construtiva en distintos contornos sociais e culturais, mostrar 

tolerancia, expresar e comprender puntos de vista diferentes, negociar sabendo inspirar confianza e 

sentir empatía. 

 

Así mesmo, esta competencia inclúe actitudes e valores como unha forma de colaboración, a 

seguridade nun mesmo e a integridade e honestidade. 

 

A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, 

igualdade, cidadanía e dereitos humanos e civís, así como da súa formulación na Constitución 

española, a Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea e en declaracións internacionais, e 

da súa aplicación por parte de diversas institucións a escala local, rexional, nacional, europea e 

internacional. 
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As actitudes e valores inherentes a esta competencia son aqueles que se dirixen ao pleno respecto 

dos dereitos humanos e á vontade de participar na toma de decisións democráticas a todos os niveis, 

e implica manifestar o sentido da responsabilidade e mostrar comprensión e respecto dos valores 

compartidos, que son necesarios para garantir a cohesión da comunidade, baseándose no respecto 

dos principios democráticos. 

 

Por tanto, para o adecuado desenvolvemento destas competencias é necesario comprender o 

mundo no que se vive, en todos os aspectos sociais, culturais e humanos do mesmo. Pero tamén 

incorporan formas de comportamento individual que capacitan ás persoas para convivir en 

sociedade. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 

A competencia “sentido de iniciativa e espírito emprendedor” implica a capacidade de transformar 

as ideas en actos. Iso significa adquirir conciencia da situación a intervir ou resolver, e saber elixir, 

planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e actitudes necesarios con 

criterio propio, co fin de alcanzar o obxectivo previsto. 

 

A adquisición desta competencia é determinante na formación de futuros cidadáns 

emprendedores, contribuíndo así á cultura do emprendemento. 

 

Entre os coñecementos que require a competencia “sentido de iniciativa e espírito emprendedor” 

inclúese a capacidade de recoñecer as oportunidades existentes para as actividades persoais, 

profesionais e comerciais. 

 

Para o adecuado desenvolvemento desta competencia, resulta necesario abordar a capacidade 

creadora e de innovación, a capacidade proactiva para xestionar proxectos, a capacidade de 

asunción e xestión de riscos e manexo da incerteza, as calidades de liderado e traballo individual e 

en equipo, e por último, o sentido crítico e da responsabilidade. 

 

 Conciencia e expresións culturais  

 

Esta competencia implica coñecer, comprender, apreciar e valorar con espírito crítico, cunha 

actitude aberta e respectuosa, as diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como 

fonte de enriquecemento e goce persoal e consideralas como parte da riqueza e patrimonio dos 

pobos. 

 

Incorpora tamén un compoñente expresivo referido á propia capacidade estética e creadora e ao 

dominio daquelas capacidades relacionadas cos diferentes códigos artísticos e culturais, para poder 

utilizalas como medio de comunicación e expresión persoal. Implica igualmente manifestar interese 

pola participación na vida cultural e por contribuír á conservación do patrimonio cultural e 

artístico, tanto da propia comunidade coma doutras comunidades. 

 

Por tanto, require de coñecementos que permitan acceder ás distintas manifestacións sobre a 

herdanza cultural a escala local, nacional e europea e o seu lugar no mundo. Comprende a 

concreción da cultura en diferentes autores e obras, xéneros e estilos, tanto das belas artes coma 

doutras manifestacións artístico-culturais da vida cotiá. 

 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia para a conciencia e expresión cultural resulta 

necesario abordar o coñecemento, estudo e comprensión de distintos estilos e xéneros artísticos e 

das principais obras e producións culturais e artísticas; a aprendizaxe das técnicas e recursos; o 

desenvolvemento da capacidade e intención de expresarse e comunicar ideas, experiencias e 

emocións propias; a potenciación da iniciativa, a creatividade e a imaxinación propias de cada 

individuo de face á expresión das propias ideas e sentimentos; o interese, aprecio, respecto, goce e 
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valoración crítica das obras artísticas e culturais; a promoción da participación na vida e a actividade 

cultural da sociedade na que se vive; e por último, o desenvolvemento da capacidade de esforzo, 

constancia e disciplina para a creación de calquera produción artística de calidade. 

 

A continuación, incluímos unha táboa de equivalencias para consultar os niveis de adquisición de 

cada un dos estándares de aprendizaxe de cada bloque lingüístico. 

 

27.4. TÁBOA DE CONSULTA DE NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 

Conségueo Non o consegue totalmente Conségueo con dificultade Non o consegue 

Comprende correctamente 

instrucións técnicas dadas 

cara a cara ou por outros 

medios, relativas á 

realización de actividades e 

normas de seguridade.  

Comprende case ao 

completo as instrucións 

técnicas dadas cara a cara 

ou por outros medios, 

relativas á realización de 

actividades e normas de 

seguridade.  

Comprende parcialmente e 

con problemas as 

instrucións técnicas dadas 

cara a cara ou por outros 

medios, relativas á 

realización de actividades e 

normas de seguridade.  

Non comprende as 

instrucións técnicas 

dadas cara a cara ou 

por outros medios, 

relativas á realización 

de actividades e 

normas de seguridade.  

Entende perfectamente, en 

transaccións e xestións 

cotiás e menos habituais, a 

exposición dun problema 

ou a solicitude de 

información respecto da 

mesma. 

Entende case ao completo, 

en transaccións e xestións 

cotiás e menos habituais, a 

exposición dun problema ou 

a solicitude de información 

respecto da mesma. 

Entende parcialmente e con 

problemas, en transaccións 

e xestións cotiás e menos 

habituais, a exposición dun 

problema ou a solicitude de 

información respecto da 

mesma. 

Non entende, en 

transaccións e 

xestións cotiás e 

menos habituais, a 

exposición dun 

problema nin a 

solicitude de 

información respecto 

da mesma. 

Identifica correctamente os 

puntos principais e detalles 

relevantes dunha 

conversación formal ou 

informal de certa duración.  

Identifica case todos os 

puntos principais e detalles 

relevantes dunha 

conversación formal ou 

informal de certa duración.  

Cústalle identificar os puntos 

principais e detalles 

relevantes dunha 

conversación formal ou 

informal de certa duración.  

Non identifica os 

puntos principais nin 

os detalles relevantes 

dunha conversación 

formal ou informal de 

certa duración.  

Comprende perfectamente, 

nunha conversación 

informal ou nunha discusión 

na que participa, tanto de 

viva voz coma por medios 

técnicos, información 

específica relevante sobre 

temas xerais ou do seu 

interese, e capta 

sentimentos como a 

sorpresa, o interese ou a 

indiferenza.  

Comprende, nunha 

conversación informal ou 

nunha discusión na que 

participa, tanto de viva voz 

coma por medios técnicos, 

case toda a información 

específica relevante sobre 

temas xerais ou do seu 

interese, e capta 

sentimentos como a 

sorpresa, o interese ou a 

indiferenza.  

Comprende con dificultade, 

nunha conversación informal 

ou nunha discusión na que 

participa, tanto de viva voz 

coma por medios técnicos, a 

información específica 

relevante sobre temas 

xerais ou do seu interese, e 

capta sentimentos como a 

sorpresa, o interese ou a 

indiferenza.  

Non comprende, 

nunha conversación 

informal ou nunha 

discusión na que 

participa, tanto de viva 

voz coma por medios 

técnicos, información 

específica relevante 

sobre temas xerais ou 

do seu interese, e 

capta sentimentos 

como a sorpresa, o 

interese ou a 

indiferenza. 

Comprende, nunha 

conversación formal na que 

Comprende, nunha 

conversación formal na que 

Comprende con dificultade, 

nunha conversación formal 

Non comprende, 

nunha conversación 
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participa, no ámbito 

académico ou ocupacional, 

toda a información 

detallada e todos os puntos 

de vista e opinións sobre 

temas da súa especialidade 

e relativos a actividades e 

procedementos cotiáns e 

menos habituais.  

participa, no ámbito 

académico ou ocupacional, 

case toda a información 

detallada e case todos os 

puntos de vista e opinións 

sobre temas da súa 

especialidade e relativos a 

actividades e procedementos 

cotiáns e menos habituais. 

na que participa, no ámbito 

académico ou ocupacional, 

información detallada e os 

puntos de vista e opinións 

sobre temas da súa 

especialidade e relativos a 

actividades e 

procedementos cotiáns e 

menos habituais. 

formal na que 

participa, no ámbito 

académico ou 

ocupacional, 

información detallada 

nin os puntos de vista 

e opinións sobre 

temas da súa 

especialidade e 

relativos a actividades 

e procedementos 

cotiáns e menos 

habituais. 

Comprende perfectamente 

todas as ideas principais e 

todos os detalles relevantes 

dunha presentación, charla 

ou conferencia que verse 

sobre temas do seu 

interese ou da súa 

especialidade.  

Comprende case todas as 

ideas principais e case todos 

os detalles relevantes dunha 

presentación, charla ou 

conferencia que verse sobre 

temas do seu interese ou da 

súa especialidade.  

Cústalle comprender as 

ideas principais e os detalles 

rele6antes duNha 

presentación, charla ou 

conferencia que verse sobre 

temas do seu interese ou 

da súa especialidade.  

Non comprende as 

ideas principais nin os 

detalles relevantes 

dunHa presentación, 

charla ou conferencia 

que verse sobre temas 

do SeU interese ou da 

súa especialidade.  

Comprende perfectamente 

todos os punTos principais 

e detalles relevantes na 

maioría de programas de 

radio e televisión relativos a 

temas de interese persoal 

ou da súa especialidade. 

Comprende case todos os 

puntos principais e detalles 

relevantes na maioría de 

programas de radio e 

televisión relativos a temas 

de interese persoal ou da 

súa especialidade. 

Cústalle comprender case 

todos os puntos principais e 

detalles relevantes na 

maioría de programas de 

radio e televisión relativos a 

temas de interese persoal 

ou da súa especialidade. 

Non comprende os 

puntos principais nin 

os detalles relevantes 

na maioría de 

programas de radio e 

televisión relativos a 

temas de interese 

persoal ou da súa 

especialidade. 

 

 

 

 

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 

Conségueo Non o consegue totalmente Conségueo con dificultade Non o consegue 

Fai correctamente 

presentacións ben 

estruturadas e de certa 

duración sobre un tema 

académico, coa suficiente 

claridade como para que se 

poida seguir sen dificultade 

a maior parte do tempo e 

cuxas ideas principais 

estean explicadas cunha 

razoábel precisión, e 

responde sen problemas 

preguntas complementarias 

da audiencia formuladas 

con claridade e a 

Fai presentacións máis ou 

menos estruturadas e de 

certa duración sobre un tema 

académico, coa suficiente 

claridade como para que se 

poida seguir boa parte do 

tempo e cuxas ideas 

principais estean explicadas 

con certa precisión, e 

responde preguntas 

complementarias da 

audiencia formuladas con 

claridade e a velocidade 

normal. 

Fai presentacións 

estruturadas con dificultade 

e de certa duración sobre un 

tema académico, con pouca 

claridade como para que se 

poida seguir e cuxas ideas 

principais estean explicadas 

con pouca precisión, e non é 

de todo capaz de responder 

preguntas complementarias 

da audiencia formuladas con 

claridade e a velocidade 

normal. 

Non é capaz de facer 

presentacións ben 

estruturadas e de 

certa duración sobre 

un tema académico, 

coa suficiente 

claridade como para 

que se poida seguir 

sen dificultade a maior 

parte do tempo e 

cuxas ideas principais 

estean explicadas 

cunha razoábel 

precisión, e non é 

capaz de responder 
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velocidade normal.  preguntas 

complementarias da 

audiencia formuladas 

con claridade e a 

velocidade normal.  

Desenvólvese 

correctamente e con 

eficacia en transaccións e 

xestións que xorden 

mentres viaxa, organiza a 

viaxe ou trata coas 

autoridades, así como en 

situacións menos habituais 

en hoteis, tendas, axencias 

de viaxes, centros de 

saúde, estudo ou traballo, 

expoñendo os seus 

razoamentos e puntos de 

vista con claridade e 

seguindo as convencións 

socioculturais que demanda 

o contexto específico.  

Desenvólvese con certa 

eficacia en transaccións e 

xestións que xorden mentres 

viaxa, organiza a viaxe ou 

trata coas autoridades, así 

como en situacións menos 

habituais en hoteis, tendas, 

axencias de viaxes, centros 

de saúde, estudo ou traballo, 

expoñendo os seus 

razoamentos e puntos de 

vista con suficiente claridade 

e seguindo máis ou menos 

as convencións 

socioculturais que demanda 

o contexto específico.  

Desenvólvese con 

dificultade en transaccións e 

xestións que xorden 

mentres viaxa, organiza a 

viaxe ou trata coas 

autoridades, así como en 

situacións menos habituais 

en hoteis, tendas, axencias 

de viaxes, centros de saúde, 

estudo ou traballo, 

expoñendo os seus 

razoamentos e puntos de 

vista con pouca claridade e 

seguindo con dificultade as 

convencións socioculturais 

que demanda o contexto 

específico.  

Non se desenvolve en 

transaccións e 

xestións que xorden 

mentres viaxa, 

organiza a viaxe ou 

trata coas autoridades, 

nin en situacións 

menos habituais en 

hoteis, tendas, 

axencias de viaxes, 

centros de saúde, 

estudo ou traballo, sen 

ser capaz de expoñer 

os seus razoamentos 

e puntos de vista con 

claridade 

Nin Seguindo as 

coNvencións 

socioculturais que 

demanda o contexto 

específico.  

ParticIpa actiVamente e 

con eficacia en 

conversacións informais 

cara a cara ou por teléfono 

ou outros medios técnicos, 

nas que DEscribe con certo 

detalle feitos, 

Experiencias Sentimentos 

e reaccións, soñoS, 

espeRanzas e ambicións, e 

respOnDe adecuadamente 

a sentimentos como a 

sorpresa, o interese ou a 

IndiferenzA; conta 

historias, así como o 

argumento de libros e 

películas, indicando as 

súas reaccións; dá opinións 

e solicita as dos demais 

sobre temas do seu 

interese; fai comprensíbeis  

as súas opinións ou 

reaccións respecto das 

solucións posíbeis  de 

problemas ou cuestións 

prácticas; expresa con 

Participa case sen dificultade 

en conversacións informais 

cara a cara ou por teléfono 

ou outros medios técnicos, 

nas que describe con algún 

detalle feitos, experiencias, 

sentimentos e reaccións, 

soños, esperanzas e 

ambicións, e responde a 

sentimentos como a 

sorpresa, o interese ou a 

indiferenza; conta historias, 

así como o argumento de 

libros e películas, indicando 

as súas reaccións; dá 

opinións e solicita as dos 

demais sobre temas do seu 

interese; fai comprensíbeis  

con algunha dificultade as 

súas opinións ou reaccións 

respecto das solucións 

posíbeis  de problemas ou 

cuestións prácticas; expresa 

con amabilidade crenzas, 

acordos e desacordos, e 

explica e xustifica as súas 

Participa con dificultade en 

cOnversacións informais 

cara a cara ou por teléfono 

ou outros medios técnicos, 

nas que describe con po5co 

detalle feitos, expe2iencias, 

sentimentos e reaccións, 

soños, esperanzas e 

ambicións, e non é capaz de 

todo de rEsponder a 

sentimentos como a 

sorpresa, o interesE oU a 

indiferenza� apenas é 

capaz de contar historiAs, 

así cOmo o argumenTo de 

libros e películas, indicando 

as súas reaccións; cústalle 

facer ofrecementos e 

preguntar pOr opinións 

persoais sobre temas do 

seu interese; ten dificultade 

para facer comprensíbeis  

as súas opinións e 

reaccións respecto das 

solucións posíbeis  de 

problemas ou cuestións 

Non é capaz de 

participar  con eficacia 

en conversacións 

informais cara a cara 

ou por teléfono ou 

outros medios 

técnicos, nas que 

describe con certo 

detalle feitos, 

experiencias, 

sentimentos e 

reaccións, soños, 

esperanzas e 

ambicións, e non 

responde 

adecuadamente a 

sentimentos como a 

sorpresa, o interese ou 

a indiferenza; non 

conta historias, nin o 

argumento de libros e 

películas, indicando as 

súas reaccións; non 

pode dar nin preguntar 

por opinións persoais 

sobre temas do seu 
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amabilidade crenzas, 

acordos e desacordos, e 

explica e xustifica as súas 

opinións e proxectos.  

opinións e proxec4os.  prácticas; cústalle expresar 

con amabilidade crenzas, 

acordos e desacordos, e 

explicar e xustificar as súas 

opinións e proxectos.  

interese; non é capaz 

de facer 

comprensíbeis  as 

súas opinións ou 

reaccións respecto 

das solucións posíbeis  

de problemas ou 

cuestións prácticas; 

non expresa con 

amabilidade crenzas, 

acordos e desacordos, 

e non explica e 

xustifica as súas 

opinións e proxectos.  

Participa adecuadamente, 

aínda que ás veces teña 

que pedir que lle repitan ou 

aclaren algunha dúbida, en 

conversacións formais, 

entrevistas e reunións de 

carácter académico ou 

ocupacional, 

intercambiando información 

relevante sobre aspectos, 

tanto abstractos coma 

concretos, de temas cotiáns 

e menos habituais nestes 

contextos, pedindo e dando 

instrucións ou solucións a 

problemas prácticos, 

expoñendo os seus puntos 

de vista con claridade, e 

xustificando con certo 

detalle e de modo 

coherente as súas opinións, 

plans e suxestións sobre 

futuras actuacións. 

Participa, aínda que a miúdo 

teña que pedir que lle repitan 

ou aclaren algunha dúbida, 

en conversacións formais, 

entrevistas e reunións de 

carácter académico ou 

ocupacional, intercambiando 

información relevante sobre 

aspectos, tanto abstractos 

coma concretos, de temas 

cotiáns e menos habituais 

nestes contextos, pedindo e 

dando instrucións ou 

solucións a problemas 

prácticos, expoñendo os 

seus puntos de vista, e 

xustificando con algo de 

detalle e de modo máis ou 

menos coherente as súas 

opinións, plans e suxestións 

sobre futuras actuacións. 

Cústalle participar, e ten que 

pedir case constantemente 

que lle repitan ou aclaren 

algunha dúbida, en 

conversacións formais, 

entrevistas e reunións de 

carácter académico ou 

ocupacional, intercambiando 

información relevante sobre 

aspectos, tanto abstractos 

coma concretos, de temas 

cotiáns e menos habituais 

nestes contextos, pedindo e 

dando instrucións ou 

solucións a problemas 

prácticos, expoñendo os 

seus puntos de vista con 

pouca claridade, e 

xustificando con pouco 

detalle e de modo pouco 

coherente as súas opinións, 

plans e suxestións sobre 

futuras actuacións. 

Non é capaz de 

participar,en 

conversacións formais, 

entrevistas e reunións 

de carácter académico 

ou ocupacional, 

intercambiando 

información relevante 

sobre aspectos, tanto 

abstractos coma 

concretos, de temas 

cotiáns e menos 

habituais nestes 

contextos, etc. 

 

 

 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Conségueo Non o consegue totalmente Conségueo con dificultade Non o consegue 

Comprende perfectamente 

instrucións dunha certa 

extensión e complexidade 

dentro da súa área de 

interese ou da súa 

especialidade.  

Comprende case sen 

problemas instrucións dunha 

certa extensión e 

complexidade dentro da súa 

área de interese ou da súa 

especialidade.  

Cústalle comprender 

instrucións dunha certa 

extensión e complexidade 

dentro da súa área de 

interese ou da súa 

especialidade.  

Non comprende 

instrucións dunha 

certa extensión e 

complexidade dentro 

da súa área de 

interese ou da súa 

especialidade. 

Entende perfectamente Entende case todos os Entende con dificultade os Non entende os 
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todos os detalles relevantes 

e implicacións de anuncios 

e material de carácter 

publicitario sobre asuntos 

do seu interese persoal e 

académico.  

detalles relevantes e 

implicacións de anuncios e 

material de carácter 

publicitario sobre asuntos do 

seu interese persoal e 

académico.  

detalles relevantes e 

implicacións de anuncios e 

material de carácter 

publicitario sobre asuntos do 

seu interese persoal e 

académico.  

detalles relevantes nin 

as implicacións de 

anuncios e material de 

carácter publicitario 

sobre asuntos do seu 

interese persoal e 

académico.  

Comprende perfectamente 

correspondencia persoal en 

calquera soporte, e 

mensaxes en foros e blogs, 

nos que se transmite 

información e ideas; faise 

preguntas sobre problemas 

e explícase con bastante 

precisión; describe de 

modo claro e detallado, 

experiencias, sentimentos, 

reaccións, feitos, plans e 

aspectos, tanto abstractos 

coma concretos, de temas 

do seu interese.  

Comprende case sen 

problemas correspondencia 

persoal en calquera soporte, 

e mensaxes en foros e 

blogs, nos que se transmite 

información e ideas; faise 

preguntas sobre problemas e 

explícase con razoábel 

precisión; e describe de 

modo bastante claro e 

detallado, experiencias, 

sentimentos, reaccións, 

feitos, plans e aspectos, 

tanto abstractos coma 

concretos, de temas do seu 

interese. 

Cústalle comprender 

correspondencia persoal en 

calquera soporte, e 

mensaxes en foros e blogs, 

nos que se transmiten 

información e ideas; faise 

preguntas sobre problemas 

e explícase con pouca 

precisión; e describe de 

modo pouco claro e 

detallado, experiencias, 

sentimentos, reaccións, 

feitos, plans e aspectos 

tanto abstractos coma 

concretos de temas do seu 

interese. 

Non comprende 

correspondencia 

persoal en ningún 

soporte, nin mensaxes 

en foros e blogs, nos 

que se transmite 

información e ideas; 

non se pregunta sobre 

problemas e non é 

capaz de explicalos 

con precisión,  nin se 

describen  

experiencias, 

sentimentos, 

reaccións, feitos, plans 

e aspectos tanto 

abstractos coma 

concretos de temas do 

seu interese. 

Comprende perfectamente 

información relevante en 

correspondencia formal de 

institucións públicas ou 

entidades privadas. 

Comprende case toda a 

información relevante en 

correspondencia formal de 

institucións públicas ou 

entidades privadas. 

Comprende con bastante 

dificultade a información 

relevante en 

correspondencia formal de 

institucións públicas ou 

entidades privadas. 

Non comprende a 

información relevante 

en correspondencia 

formal de institucións 

públicas ou entidades 

privadas. 

Comprende perfectamente 

o sentido xeral, os puntos 

principais e os detalles 

máis relevantes en noticias 

e artigos xornalísticos nos 

que se adoptan puntos de 

vista concretos sobre temas 

de actualidade ou do seu 

interese e redactados 

nunha variante estándar da 

lingua.  

Comprende case ao 

completo o sentido xeral, os 

puntos principais e os 

detalles máis relevantes en 

noticias e artigos 

xornalísticos nos que se 

adoptan puntos de vista 

concretos sobre temas de 

actualidade ou do seu 

interese e redactados nunha 

variante estándar da lingua.  

Cústalle comprender o 

sentido xeral, os puntos 

principais e os detalles máis 

relevantes en noticias e 

artigos xornalísticos nos que 

se adoptan puntos de vista 

concretos sobre temas de 

actualidade ou do seu 

interese e redactados nunha 

variante estándar da lingua.  

Non comprende o 

sentido xeral, os 

puntos principais nin 

os detalles máis 

relevantes en noticias 

e artigos xornalísticos 

nos que se adoptan 

puntos de vista 

concretos sobre temas 

de actualidade ou do 

seu interese e 

redactados nunha 

variante estándar da 

lingua.  

Entende perfectamente a 

información concreta para a 

resolución de tarefas da 

clase ou traballos de 

investigación relacionados 

con temas da súa 

Entende case sen problemas 

a información concreta para 

a resolución de tarefas da 

clase ou traballos de 

investigación relacionados 

con temas da súa 

Ten dificultade para 

entender a información 

concreta para a resolución 

de tarefas da clase ou 

traballos de investigación 

relacionados con temas da 

Non entende a 

información concreta 

para a resolución de 

tarefas da clase ou 

traballos de 

investigación 
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especialidade, así como 

información concreta 

relacionada con cuestións 

prácticas ou con temas do 

seu interese académico ou 

ocupacional en diferentes 

formatos. 

especialidade, así como 

información concreta 

relacionada con cuestións 

prácticas ou con temas do 

seu interese académico ou 

ocupacional en diferentes 

formatos. 

súa especialidade, así como 

información concreta 

relacionada con cuestións 

prácticas ou con temas do 

seu interese académico ou 

ocupacional en diferentes 

formatos. 

relacionados con 

temas da súa 

especialidade, nin a 

información concreta 

relacionada con 

cuestións prácticas ou 

con temas do seu 

interese académico ou 

ocupacional en 

diferentes formatos. 

Segue moi ben a liña 

argumental de historias de 

ficción e de novelas curtas 

claramente estruturadas, de 

linguaxe sinxela e directa, 

nunha variedade estándar 

da lingua, e comprende o 

carácter dos distintos 

personaxes e as súas 

relacións, cando uns e 

outras están descritos 

claramente e co suficiente 

detalle. 

Segue sen moita dificultade 

a liña argumental de 

historias de ficción e de 

novelas curtas claramente 

estruturadas, de linguaxe 

sinxela e directa, nunha 

variedade estándar da 

lingua, e comprende case na 

súa totalidade o carácter dos 

distintos personaxes e as 

súas relacións, cando uns e 

outras están descritos 

claramente e co suficiente 

detalle. 

Segue con dificultade a liña 

argumental de historias de 

ficción e de novelas curtas 

claramente estruturadas, de 

linguaxe sinxela e directa, 

nunha variedade estándar 

da lingua, e cústalle 

comprender o carácter dos 

distintos personaxes e as 

súas relacións, aínda que 

uns e outras estean 

descritos claramente e co 

suficiente detalle. 

Non segue a liña 

argumental de 

historias de ficción e 

de novelas curtas 

claramente 

estruturadas, de 

linguaxe sinxela e 

directa, nunha 

variedade estándar da 

lingua, e non é capaz 

de comprender o 

carácter dos distintos 

personaxes nin as 

súas relacións, aínda 

que uns e outras 

estean descritos 

claramente e co 

suficiente detalle. 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Conségueo Non o consegue totalmente Conségueo con dificultade Non o consegue 

Completa correctamente un 

cuestionario detallado con 

información persoal, 

académica ou laboral.  

Completa con algúns erros 

un cuestionario detallado con 

información persoal, 

académica ou laboral.  

Completa con dificultade un 

cuestionario detallado con 

información persoal, 

académica ou laboral.  

Non é capaz de 

completar un 

cuestionario detallado 

con información 

persoal, académica ou 

laboral.  

Escribe correctamente, nun 

formato convencional e en 

calquera soporte, un 

currículo, detallando e 

ampliando a información 

que considera relevante en 

relación co propósito e 

destinatario específicos.  

Escribe con algúns erros, 

nun formato convencional e 

en calquera soporte, un 

currículo, detallando e 

ampliando a información que 

considera relevante en 

relación co propósito e 

destinatario específicos. 

Escribe con bastantes erros, 

nun formato convencional e 

en calquera soporte, un 

currículo, detallando e 

ampliando a información 

que considera relevante en 

relación co propósito e 

destinatario específicos. 

Non é capaz de 

escribir, nun formato 

convencional e en 

calquera soporte, un 

currículo, detallando e 

ampliando a 

información que 

considera relevante en 

relación co propósito e 
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destinatario 

específicos. 

Toma notas correctamente, 

facendo unha lista dos 

aspectos importantes, 

durante unha conferencia 

sinxela, e redacta 

perfectamente un breve 

resumo coa información 

esencial.  

Toma notas con algúns 

erros, facendo unha lista dos 

aspectos importantes, 

durante unha conferencia 

sinxela, e redacta tamén con 

erros un breve resumo coa 

información esencial.  

Toma notas con bastantes 

erros, facendo unha lista 

dos aspectos importantes, 

durante unha conferencia 

sinxela, e redacta tamén con 

bastantes erros un breve 

resumo coa información 

esencial. 

Non é capaz de tomar 

notas, facendo unha 

lista dos aspectos 

importantes, durante 

unha conferencia 

sinxela, nin redacta un 

breve resumo coa 

información esencial.  

Escribe perfectamente 

notas, anuncios, mensaxes 

e comentarios, en calquera 

soporte, nos que transmite 

e solicita información 

relevante e opinións sobre 

aspectos persoais, 

académicos ou 

ocupacionais, respectando 

as convencións e normas 

de cortesía e de etiqueta.  

Escribe con algúns erros 

notas, anuncios, mensaxes e 

comentarios, en calquera 

soporte, nos que transmite e 

solicita información relevante 

e opinións sobre aspectos 

persoais, académicos ou 

ocupacionais, respectando 

as convencións e normas de 

cortesía e de etiqueta.  

Escribe con bastantes erros 

notas, anuncios, mensaxes 

e comentarios, en calquera 

soporte, nos que transmite e 

solicita información 

relevante e opinións sobre 

aspectos persoais, 

académicos ou 

ocupacionais, respectando 

as convencións e normas de 

cortesía e de etiqueta.  

Non é capaz de 

escribir notas, 

anuncios, mensaxes 

nin comentarios, en 

ningún soporte, nos 

que se pretende 

transmitir e solicitar 

información relevante 

e opinións sobre 

aspectos persoais, 

académicos ou 

ocupacionais, 

respectando as 

convencións e normas 

de cortesía e de 

etiqueta.  

Escribe perfectamente, nun 

formato convencional, 

informes breves nos que dá 

información pertinente 

sobre un tema académico, 

ocupacional, ou menos 

habitual, describindo co 

detalle suficiente situacións, 

persoas, obxectos e 

lugares; narrando 

acontecementos nunha 

secuencia coherente; 

explicando os motivos de 

certas accións, e ofrecendo 

opinións e suxestións 

breves e xustificadas sobre 

o asunto e sobre futuras 

liñas de actuación.  

Escribe con algúns erros, 

nun formato convencional, 

informes breves nos que dá 

información pertinente sobre 

un tema académico, 

ocupacional, ou menos 

habitual, describindo con 

certo detalle situacións, 

persoas, obxectos e lugares; 

narrando acontecementos 

nunha secuencia coherente; 

explicando os motivos de 

certas accións, e ofrecendo 

opinións e suxestións breves 

e xustificadas sobre o asunto 

e sobre futuras liñas de 

actuación.  

Escribe con bastantes erros, 

nun formato convencional, 

informes breves nos que dá 

información sobre un tema 

académico, ocupacional, ou 

menos habitual, tratando de 

describir situacións, 

persoas, obxectos e lugares; 

narrando acontecementos 

nunha secuencia pouco 

coherente; explicando máis 

ou menos os motivos de 

certas accións, e ofrecendo 

de forma pouco clara 

opinións e suxestións 

breves e xustificadas sobre 

o asunto e sobre futuras 

liñas de actuación.  

Non é capaz de 

escribir, nun formato 

convencional, informes 

breves para dar 

información sobre un 

tema académico, 

ocupacional, ou 

menos habitual, 

tratando de describir 

situacións, persoas, 

obxectos e lugares; 

narrando 

acontecementos 

nunha secuencia 

pouco coherente, etc.  

Escribe correctamente 

correspondencia persoal e 

participa activamente en 

foros e blogs nos que 

transmite información e 

ideas sobre temas 

abstractos e concretos, 

comproba información, 

Escribe con algúns erros 

correspondencia persoal e 

participa sen demasiados 

problemas en foros e blogs 

nos que transmite 

información e ideas sobre 

temas abstractos e 

concretos, comproba 

Escribe con bastantes erros 

correspondencia persoal e 

cústalle participar en foros e 

blogs nos que transmite 

información e ideas sobre 

temas abstractos e 

concretos; non é capaz de 

comprobar toda a 

Non é capaz de 

escribir 

correspondencia 

persoal nin de 

participar en foros e 

blogs nos que ten que 

transmitir información 

e ideas sobre temas 
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pregunta sobre problemas 

e explícaos con razoábel 

precisión, e describe, de 

maneira detallada, 

experiencias, sentimentos, 

reaccións, feitos, plans e 

unha serie de temas 

concretos relacionados cos 

seus intereses ou a súa 

especialidade.  

información, pregunta sobre 

problemas e explícaos con 

certa precisión, e describe, 

de maneira máis ou menos 

detallada, experiencias, 

sentimentos, reaccións, 

feitos, plans e unha serie de 

temas concretos 

relacionados cos seus 

intereses ou a súa 

especialidade. 

información nin de preguntar 

sobre problemas, nin 

describe de todo 

experiencias, sentimentos, 

reaccións, feitos, plans nin 

temas concretos 

relacionados cos seus 

intereses ou a súa 

especialidade. 

abstractos e 

concretos, e tampouco 

é capaz de comprobar 

toda a información nin 

de preguntar sobre 

problemas, nin de 

describir experiencias, 

sentimentos, 

reaccións, feitos, plans 

nin temas concretos 

relacionados cos seus 

intereses ou a súa 

especialidade. 

Escribe correctamente, en 

calquera soporte, cartas 

formais dirixidas a 

institucións públicas ou 

privadas e a empresas, nas 

que dá e solicita 

información relevante, e 

expresa puntos de vista 

pertinentes sobre a 

situación obxecto da 

correspondencia, no ámbito 

público, académico ou 

laboral, respectando as 

convencións formais e de 

cortesía propias deste tipo 

de textos. 

Escribe con algúns erros, en 

calquera soporte, cartas 

formais dirixidas a 

institucións públicas ou 

privadas e a empresas, nas 

que dá e solicita información 

relevante, e expresa puntos 

de vista pertinentes sobre a 

situación obxecto da 

correspondencia, no ámbito 

público, académico ou 

laboral, respectando as 

convencións formais e de 

cortesía propias deste tipo 

de textos. 

Escribe con bastantes erros, 

en calquera soporte, cartas 

formais dirixidas a 

institucións públicas ou 

privadas e a empresas, nas 

que trata de dar e solicitar 

información relevante, e 

apenas é quen de expresar 

puntos de vista pertinentes 

sobre a situación obxecto da 

correspondencia, no ámbito 

público, académico ou 

laboral, sendo apenas capaz 

de respectar as convencións 

formais e de cortesía 

propias deste tipo de textos. 

Non é capaz de 

escribir, en calquera 

soporte, cartas formais 

dirixidas a institucións 

públicas ou privadas e 

a empresas, nas que 

trata de dar e solicitar 

información relevante, 

e non é quen de 

expresar puntos de 

vista pertinentes sobre 

a situación obxecto da 

correspondencia, no 

ámbito público, 

académico ou laboral, 

non sendo capaz de 

respectar as 

convencións formais e 

de cortesía propias 

deste tipo de textos. 

27.5 . Atención á diversidade 
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Como punto de partida tomamos en conta catro ámbitos de diversidade:  

 

. A capacidade para aprender  

 

Cada alumno/a ten o seu propio ritmo de aprendizaxe. Partimos da base de que todos son capaces 

de alcanzar un nivel mínimo, sempre que sigan un ritmo sostido de traballo, que pode ser diferente 

para cada un. Consideramos este aspecto tanto na investigación inicial coma en todo o 

desenvolvemento do curso, segundo se manifesta nas actividades do Student’s Book e do Workbook 

ao incluír un repaso continuo de estruturas e de vocabulario. Ambos os dous ofrecen tarefas con 

diferentes niveis de dificultade para poder integrar aos distintos tipos de alumnos/as. Por outra 

banda, o Teacher’s All-in-One Pack inclúe amplas oportunidades de reforzo para os alumnos/as 

con capacidades menos desenvolvidas e á vez, material de ampliación para os de nivel máis 

avanzado. Con este conxunto de material fotocopiábel ao seu alcance, o profesorado pode elixir e 

adecuar as tarefas ao nivel concreto de cada alumno/a.  

 

. A motivación para aprender  

 

A motivación do alumno/a para aprender é moi diversa, sobre todo cando se trata dun idioma, xa que 

depende moito do historial de éxito ou de fracaso que tivese ata ese momento. En moitas ocasións, a 

motivación está directamente condicionada polo ambiente e polo contexto no que os alumnos se 

desenvolven. 

 

.Seleccionáronse temas que fan posíbel a implicación emocional dos alumnos/as, dado o noso 

convencemento de que cando se apela ao que directamente lles afecta e lles interesa, a resposta 

ante o estimulo está asegurada. 

 

27.6. Os estilos de aprendizaxe  

 

Ao longo dos últimos anos leváronse a cabo toda clase de análises sobre os diversos estilos de 

aprendizaxe á hora de estudar un idioma. Como é ben sabido, o alumno/a pode ser reflexivo ou 

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

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

poden traballar máis a conciencia e aprender máis amodo conseguindo o mesmo resultado. Este 

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

incluíronse táboas e exercicios para aprender e repasar a gramática punto por punto, e tamén unha 

ampla repetición e práctica en distintas situacións para aqueles alumnos/as que non usen tanto o 

estilo analítico cando aprenden.  

 

Pensando nos diferentes estilos e niveis de desenvolvemento das capacidades de aprendizaxe 

deseñáronse varios tipos de actividades que dan cabida aos distintos estilos de aprendizaxe, 

enmarcadas nunha secuencia de estratexias para que desenvolvan a súa autonomía en cada 

destreza comunicativa. Por iso desde a primeira unidade fomentamos a reflexión dos alumnos/as 

sobre a súa propia aprendizaxe, para que sexan conscientes do seu progreso e tamén aprendan de 

xeito máis efectivo; isto implica unha maior motivación e responsabilidade por parte do alumnado.  

 

. Os intereses dos alumnos/as  

 

Está comprobado que os intereses dos alumnos/as se diversifican moito máis en Bacharelato. O seu 

interese por aprender un idioma varía moito dependendo da súa motivación e/ou necesidade de 

facelo. Por iso incluímos unha gran variedade de temas, intentando que sexan de interese para a 

maioría.  

 

Ademais, levouse a cabo unha coidadosa selección de funcións co fin de que as poidan poñer en 

práctica nun futuro próximo, tales como as necesarias para responder un test de cultura xeral, manter 
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conversacións informais entre a mocidade, escribir correos electrónicos, entender a xente da súa 

idade doutros países, etc.  

 

        ACTIVIDADES A DESENVOLVER POLO PROFESOR 

 un pre-test para diagnosticar as necesidades dos alumnos/as e cinco páxinas con exercicios 

de repaso para poder elixir o material fotocopiábel adecuado a cada un  

 un test por cada unidade, outro por cada trimestre e dous finais 

 listening test, ao estilo do FCE 

      speaking test, ao estilo do FCE 

        exames extra como práctica para o exame final 

 trinta e dúas páxinas de mestura de capacidades, en dous niveis de dificultade 

 oito páxinas de listening, ao estilo do FCE 

  speaking, para que practiquen a expresión writing para que repasen e practiquen vocabulario, 

as estruturas e a redacción dos tipos de texto que aprenderon ao longo do curso 

 

 

 Test Factory and Other Resources en formato Word editábel: contén todos os exames e o resto 

de materiais incluídos no Teacher’s All-in-One Pack. Tamén contén todos os textos e os scripts 

dos listenings do Student’s Book. 

 Burlington PAU Examination Builder: proporciona dez exames listos usar, segundo as distintas 

comunidades autónomas, e exames para facer un mesmo/a, baseados en textos con versión 

longa e curta. Todos os exames poden ser editados doadamente e gardados para o futuro.  

 Interactive Whiteboard: co Student’s Book en versión dixital interactiva, o Workbook en versión 

dixital, análises dos textos e capturas de fotos para realizar actividades de expresión oral. 

Tamén proporciona listas de vocabulario, gravacións e traducións do mesmo e enlaces a 

páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión. 

 

 

27.7 . Avaliación e promoción 

 

 

Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o éxito dos 

obxectivos da etapa, nas avaliacións continua e final das materias dos bloques de materias troncais e 

específicas, serán os criterios De avaliación e estándares de aprendizaxe avaliábeis que figuran 

nos cadros incluídos no punto 5 desta prograMación, de acordo co real decreto 1105/2014. 

 

A avaliación será: 

 

- Continua, xa que cando o progreso dun alumno ou alumna non sexa o adecuado, estabeleceranse 

medidas de reforzo educativo. Estas medidas adOptaranse en calquera momento do curso, axIñA 

que se deTEcteN as dificult!Des, e estarán dirixidas a garantir a adquisición das competencias 

imprescindíbeis para continuar o proceso educativo. 

 

- Formativa, polo que será un instrumento para a mellora, tanto dos procesos de ensino coma dos 

procesos de aprendizaxe. 

 

O alumno/a pasará de primeiro a segundo curso de Bacharelato cando supere as materias cursadas 

ou teña avaliación negativa en dúas materias como máximo. 

 

Co fin de facilitarlle ao alumnado a recuperación das materias con avaliación negativa, organizaranse 

probas extraordinarias e programas individualizados en cada un dos cursos. 

 

Poderase repetir cada un dos cursos de Bacharelato unha soa vez como máximo, salvo excepcións 
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indicadas no artigo 32.1 do real decreto 1105/2014. 

 

27.8 . Actividades complementarias  

 

- Saídas extraescolares: teatro, cinema, etc. 

- Practicar a lectura extensiva.  

 - TEATRO: Asistencia a obras de teatro en inglés. Dende fai anos os alumnos asisten a obras en 

inglés representadas por grupos españois e nativos ingleses ou americanos. Estas obras son fora 

do Instituto , en horario lectivo. Dispoñemos de actividades escritas antes e despois das 

representacións. 

- Asistencia a charlas culturais de países de fala inglesa. Estas charlas son moi interesantes e as 

facemos dentro do Instituto. Normalmente as editoriais dos libros de textos de cando en vez 

agasállanos con elas. 

- Actividades ofertadas polo Concello sempre que sexan de interese para o alumnado 

-LECTURA: Haberá un libro de lectura obligatorio por ano e formará parte do material a estudiar nos 

exames da asignatura. Estes anos estamos a leer “A foreigner in Australia” da mesma editorial do 

libro de texto. 

 

27.9 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

O libro de texto, o de traballo, revistas, folletos, internet, películas subtituladas, libros de consulta e 

actividades etc 

 

27.10 Grado mínimo de consecución de obxetivos para aprobar a materia 

 

-Ter unha pronuncia básica correcta 

- Entender textos de dificultad media e responder con fluidez preguntas do texto sen 

cometer erros importantes 

- Facer resumos e composicións de temas coñecidos 

- Amosar un coñecemento da gramática aprendida na eso referente a tempos verbais e 

construcción de frases de dificultade media 

- Amosar unha actitude de esforzo e interés pola asignatura 

 

27.11 Porcentaxe numérico no procedemento de avaliación 

 

- exame de gramática 70% 

- exame de texto30% 

 

 

27.12PROXECTO LECTOR:  

 

Igual que na eso, haberá un libro de lectura para todo o curso . Os alumnos practicarán actividades 

orales e escritas. A lectura en voz alta deberá facerse de cando en vez. O profesor decidirá facer ou 

non exames do libro ou preguntas do libro nos outros exames de gramática 

Libro de Lectura: A foreigner in Australia. Ed. Burlington. 
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27.13. Contidos (unidades didácticas) temporalizados por avaliación 

AVALIACIÓN 1  UNIDADES 1,2,3 

 

UNIT 1 – Blood is Thicker than Water 

 

a) Obxectivos 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre a tendencia de poñer nomes pouco 

convencionais aos bebés. 

 Aprender vocabulario relacionado coa familia. 

 Repasar o Present Simple, o Present Continuous, o Past Simple, o Past Continuous, o 

Future Simple, be going to, o Present Perfect Simple e o Past Perfect Simple. 

 Comprender a información clave dunha entrevista de radio e de varios monólogos. 

 Realizar de forma oral unha entrevista persoal. 

 Redactar un texto narrativo, empregando correctamente as expresións temporais e os 

conectores de secuencia. 

 Pronunciar correctamente os sons /s/, /z/ e /iz/. 

 Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 Introdución ao tema que trata o texto, a partir dunhas preguntas. 

 Predición do contido dun texto a partir do título, a introdución e as partes resaltadas noutra 

cor. Contraste entre as predicións feitas polos alumnos/as e o contido real do texto. 

 Comprensión dun texto sobre os nomes pouco convencionais que algúns pais lles poñen aos 

seus fillos/as, para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas 

coas da PAU. 

 Identificación no texto de palabras sinónimas e antónimas ás que se dan. 

 False friends destacados no texto. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Have Your 

Say. 

 Datos curiosos relacionados co tema do texto. 

 Word Power: ampliación do vocabulario visto na sección. 

 

Vocabulary 

 Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

 Sufixos para formar adxectivos. 

 Aplicación do vocabulario visto anteriormente na sección Words in Use. 

 

Listening 

 Introdución ao tema que trata a entrevista, a partir dunhas preguntas. 

 Comprensión oral dunha entrevista de radio á autora dun libro que analiza como pode influír 

o nome dunha persoa na súa vida, para elixir  as respostas correctas. 

 Listen Closely: comprensión oral de varias frases, para identificar o significado da palabra 

like en cada unha delas. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema do listening, a través da sección Have Your Say. 

 Web Quest: procura en Internet de información sobre os nomes de bebés máis populares en 

Gran Bretaña, para elaborar un gráfico relacionado co tema. 

 Word Power: ampliación do vocabulario visto na sección. 

 

Grammar 

 Expresión de hábitos e actividades: Present Simple. Uso e formación. Expresións temporais. 
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 Expresión de accións en curso e plans programados para un futuro próximo: Present 

Continuous. Uso e formación. Expresións temporais. 

 Expresión de accións pasadas: Past Simple e Past Continuous. Uso e formación. Expresións 

temporais. 

 Expresión de accións futuras co Future Simple e be going to. Uso e formación. Expresións 

temporais. 

 Expresión de accións pasadas: Present Perfect Simple e Past Perfect Simple. Uso e 

formación. Expresións temporais. 

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

 Living English: práctica de expresións coloquiais, co emprego das estruturas gramaticais 

presentadas na unidade, en contextos comunicativos habituais. 

 

Communication 

 

Vocabulary 

 Comprensión do vocabulario clave sobre as relacións familiares. 

 Collocations con get . 

 

Listening 

 Introdución ao tema do listening, a partir dunhas preguntas. 

 Comprensión oral de varios monólogos nos que uns adolescentes falan sobre a relación 

que teñen coas súas familias, para realizar distintas actividades.  

 Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: monólogos. 

 Expresión da experiencia persoal sobre o tema do listening, a través da sección Have 

Your Say.  

 

Speaking Task 

 Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade, co emprego do 

vocabulario que aparece nela. 

 Interacción oral co compañeiro/a para realizar unha entrevista utilizando as expresións 

dadas. 

 Tip: a importancia de dar respostas detalladas. 

 Living Culture: os costumes propios doutras culturas á hora de saudar a unha persoa por 

primeira vez. 

 

Pronunciation 

 Recoñecer o alfabeto fonético inglés. 

 Pronuncia dos sons /s/, /z/ e /iz/. Práctica adicional destes sons na sección Pronunciation 

Practice. 

 

Writing 

 Análise da estrutura dun texto narrativo. 

 Tip: uso correcto dos tempos verbais nos textos narrativos. 

 Estudo e práctica das expresións temporais e dos conectores de secuencia. 

 Produción dun texto narrativo seguindo as indicacións do apartado Writing Task e 

autocorrección da tarefa a través da Checklist. 

 

Living English Extra 

 

Culture 

 Comprensión dun texto sobre os nomes que se lles poñen aos nenos/as en distintas 

partes do mundo, para realizar distintas actividades.  

 Datos curiosos relacionados co tema do texto. 
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 Comprensión oral dunha charla sobre os nomes dos bebés das casas reais, para realizar 

distintas actividades. 

 Interacción oral co compañeiro/a para intercambiar información persoal. 

 

Language Consolidation 

 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que 

poñen en práctica o vocabulario e a gramática vistos ao longo da unidade, ao estilo dos 

exames para o FCE. 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Reading, SB, páxs. 6-7; Culture, SB, páx. 102; Reading, WB, páx. 9: comprensión 

escrita de varios textos sobre os nomes pouco convencionais que algúns pais lles 

poñen aos seus fillos/as, os nomes que se poñen en distintas partes do mundo e o 

primeiro programa de telerrealidade que se emitiu en Estados Unidos. Estratexia de 

lectura: predición do contido dun texto a partir do título, a introdución e as partes 

resaltadas noutra cor; false friends, SB, páx. 7: identificación de false friends no 

texto.  

- Vocabulary, SB, páxs. 8 e 12; Language Consolidation, SB, p. 16; Vocabulary 

Builder, páxs. 72-73: uso de vocabulario relacionado coa familia; formación de 

adxectivos a partir de sufixos; collocations con get; Word Power, SB, páxs. 6 e 9: 

ampliación do vocabulario visto nas seccións. 

- Listening, SB, páxs. 9 e 12; Listening, na sección, Culture, SB, páx. 103: 

comprensión oral dunha entrevista de radio á autora dun libro que analiza como pode 

influír o nome dunha persoa na súa vida, varios monólogos nos que uns 

adolescentes falan sobre as súas relacións familiares e unha charla sobre os nomes 

dos bebés das casas reais; Listen Closely, páx. 9: comprensión oral de varias frases 

para identificar o significado da palabra like. 

- Grammar, SB, páxs. 10-11; Language Consolidation, SB, p. 16; Grammar Basics, 

páxs. 122-123: repaso do Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect Simple e Past Perfect Simple; Living English, SB, páx. 

11; práctica de expresións coloquiais co emprego das estruturas gramaticais 

presentadas na unidade, en contextos comunicativos habituais; Writing, SB, páxs. 

15-16: as expresións temporais e os conectores de secuencia. 

-Speaking Task, SB, páx. 13; Speaking, na sección, Culture, SB, páx. 103: 

participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a para realizar unha 

entrevista, intercambiar información persoal e describir fotografías; Living Culture, 

SB, páx. 13: costumes propios doutras culturas á hora de saudarse. 

- Pronunciation, SB, páx. 13; Pronunciation Practice, SB, páx. 131: recoñecemento do 

alfabeto fonético inglés e pronuncia da terminación -s ou -es na terceira persoa do 

singular: /s/, /z/, /Iz/. 

- Writing, SB, páxs. 14-15; Writing; WB, páx. 10: expresión escrita dun texto sobre 

algo interesante ou divertido que lle pasou á súa familia e outro sobre unha familia, 

real ou ficticia, utilizando as expresións e vocabulario adecuados. 

 

 Competencia dixital: 

- Web Quest, SB, páx. 9: procura en Internet de información sobre os nomes de bebés 

máis populares en Gran Bretaña, para elaborar un gráfico sobre dous nomes; 

Techno Option, SB, páx. 9: elaborar un gráfico e colgalo en Internet. 

- Living English Interactive, www.burlingtonbooks.es/le1interactive: práctica das 

tarefas interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral e das actividades 

web correspondentes á unidade 1. 

- Digital Teacher’s Resources: 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu1interactive
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   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona dez exames listos para usar en 

cada comunidade autónoma, e exames para facer un mesmo/a, baseados en textos 

con versión longa e curta. 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, gravacións do mesmo e 

traducións, e ligazóns a páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á 

unidade 1. 

 

 Aprender a aprender: 

- Language Consolidation, SB, páx. 16; Check Your Progress, WB, páx. 11; Student 

Learning Record, WB, páx. 130; Vocabulary Builder, páxs. 70-71: uso de estratexias, 

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

capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

- Have Your Say, SB, páxs. 5, 7, 9 e 12: aprendizaxe e práctica das fórmulas para 

expresar a opinión persoal sobre un tema dado. 

-Reading, SB, páxs. 6-7: reflexión sobre os nomes pouco convencionais que lles 

poñen algúns pais aos seus fillos/as. 

- Listening, SB, páxs. 9 e 12: reflexión sobre a influencia que pode ter o nome dunha 

persoa na súa vida e sobre as relacións coa familia. 

- Grammar, SB, páx. 11: un programa de televisión que axuda á xente a localizar 

familiares. 

- Speaking Task, SB, páx. 13; na sección Culture, páx. 103: aprendizaxe e práctica de 

fórmulas para realizar entrevistas e intercambiar información persoal.  

- Language Consolidation, SB, páx. 16: recoñecemento de igualdade de dereitos entre 

o home e a muller. 

- Culture, SB, páxs. 102-103: interese por coñecer os nomes que se lles poñen aos 

nenos/as noutras partes do mundo e nas familias reais. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking Task, SB, páx. 13; Speaking, na sección, Culture, SB, páx. 103: uso da 

creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados. 

Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 14-15; Writing, WB, páx. 10: uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización 

para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 130: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito 

dos obxectivos da unidade. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

- Web Quest, SB, páx. 9: procura de información sobre os nomes de bebés máis 

populares en Gran Bretaña. 

- Living Culture, páx. 13: interese por coñecer a forma de saudarse noutros países. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

• Filosofía: 

- A relación dos adolescentes coas súas familias. 

- A influencia que pode ter o nome na vida dunha persoa.  

- As redes sociais e o perigo do seu uso irresponsábel. 

- Os costumes propios das distintas culturas ao coñecer unha persoa. 

- Cambios nos roles tradicionais asignados ao home e á muller na familia: pais que 

deciden deixar o seu traballo para dedicarse ao coidado dos seus fillos/as e nais que 
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continúan coa súa carreira profesional. 

 

• Historia do mundo contemporáneo: 

- A importancia de Internet na sociedade contemporánea. 

- As novas tecnoloxías como instrumento cotián. 

- As redes sociais como medio de comunicación. 

 

• Lingua e literatura: 

- Frases feitas relacionadas co tema da familia. 

- Técnicas de lectura: predicir o contido dun texto a partir do título, da introdución e 

das partes resaltadas noutra cor. 

- Sufixos para formar adxectivos. 

- O Present Simple, o Present Continuous, o Past Simple, o Past Continuous, o Future 

Simple, be going to, o Present Perfect Simple e o Past Perfect Simple. 

- Collocations con get . 

- Práctica de expresións coloquiais en contextos comunicativos habituais. 

- Técnicas de escritura. 

- A estrutura dun texto narrativo. Composición dun texto. 

- Uso de expresións temporais e conectores de secuencia. 

 

 

 

UNIT 2 – It's Raining Cats and Dogs 

 

a) Obxectivos 

 

17. Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre unha técnica que utilizan algúns 

gobernos para modificar o estado do tempo nalgúns lugares. 

18. Aprender vocabulario relacionado co tempo meteorolóxico. 

19. Utilizar correctamente o Future Perfect Simple e o Future Continuous. 

20. Comprender a información global e a específica de varios monólogos e dun boletín 

informativo da radio. 

21. Describir oralmente unha fotografía. 

22. Redactar un correo electrónico informal, prestando especial atención aos adverbios de modo 

e de intensidade. 

23. Pronunciar correctamente os sons vocálicos similares aos contidos en palabras como storm, 

suppose e probably. 

24. Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 Introdución ao tema que trata o texto, a partir dunhas preguntas 

 Lectura da primeira liña de cada parágrafo para identificar a idea principal que contén 

 Comprensión dun texto sobre unha técnica que utilizan algúns gobernos para modificar o 

estado do tempo nalgúns lugares, co fin de realizar diferentes actividades de comprensión 

parecidas e relacionadas coas da PAU.  

 Identificación no texto de palabras sinónimas ás que Se Dan. 

 Fal3e friends destacados no texto 

 EXpresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Have Your 

Say 

 WOrd Power: ampliaciÓn do vocabulario visto na sección. 
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VoCabulary 

 APlicaciÓn Do vocabulario do texto498na sección Words froM the Text. 

 FormaciÓn de nomes compostos. 

 Aplicación do vocabulariO visto anteriormente na sección Words in Use . 

 

Listening 

 Introdución ao tema do listening, a partir498dUnhas preguntas  

 CompRensiÓn oraL de498varios498Monólogos nos que UNhas persoas falan sobre os seus 

traballos relacionados co tempo, parA relacionar as frases cos seus interlocutores. 

 Expresión498da Opinión Persoal sobre o tema do listening, a través da sección Have Your 

Say. 

 Listen Closely: comprensión oral de Varias frases para identificar as palabras que Mostran 

acordo ou desacordo. 

 Web Quest: procura en Internet de información sobre un dos traballos relacionados co 

tempo, para despois elaborar un folleto informativo. 

 Word PoWer: ampliación do vocabulario visto na sección. 

 

Grammar 

 Expresión de accións futuras co Future Perfect Simple e o Future Continuous. Uso e 

formación. Expresións temporais. 

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

 Living English: práctica de expresións coloquiais co emprego das estruturas gramaticais 

presentadas na unidade en contextos comunicativos habituais. 

 

Communication 

 

Vocabulary 

 Comprensión do vocabulario clave relacionado co tempo meteorolóxico 

 

Listening 

 Introdución ao tema do listening, a partir dunhas preguntas.  

 Comprensión oral dun boletín informativo da radio no que se fala sobre o tempo en 

Marte, para realizar distintas actividades.  

 Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: un boletín informativo na radio. 

 Información sobre o tempo en Marte. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema do listening, a través da sección Have Your 

Say. 

 

Speaking Task 

 Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade, co emprego do 

vocabulario que aparece nela. 

 Interacción oral co compañeiro/a para describir unha fotografía, utilizando as expresións 

dadas. 

 Living Culture: comidas e deportes populares dalgúns países. 

 

Pronunciation 

 Pronuncia dos sons vocálicos similares aos contidos en palabras como storm, suppose 

e probably. Práctica adicional destes sons na sección Pronunciation Practice. 

 

Writing 

 Análise da estrutura dunha carta ou dun correo electrónico informal. 

 Tip: uso de termos informais e dalgúns signos de puntuación á hora de redactar un 
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correo electrónico informal. 

 Estudo e práctica dos adverbios de modo e de intensidade. 

 Produción dun correo electrónico seguindo as indicacións do apartado Writing Task e 

autocorrección da tarefa a través da Checklist. 

 

Living English Extra 

 

Culture 

 Comprensión dun texto sobre como se preparan para a chegada dos tornados os 

habitantes do territorio coñecido como Tornado Alley, para realizar distintas actividades.  

 Información relacionada cos tornados e coa película O mago de Oz. 

 Comprensión oral do primeiro capítulo d’O Mago de Oz, para realizar distintas 

actividades. 

 Interacción oral co compañeiro/a para realizar unha chamada ao servizo de emerxencias.  

 

Literature 

 Comprensión dun extracto do relato Acender unha fogueira de Jack London, para 

realizar distintas actividades. 

 Pautas para realizar unha análise literaria: caracterización dos personaxes. 

 

Language Consolidation 

 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen 

en práctica o vocabulario e a gramática vistos ao longo da unidade, ao estilo dos exames 

para o FCE. 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Reading, SB, páxs. 18-19; Culture, SB, páx. 104; Reading, WB, páx. 17: 

comprensión escrita de varios textos sobre unha técnica coñecida como “sementeira 

de nubes” que utilizan algúns gobernos para modificar o estado do tempo nalgúns 

lugares, como se preparan para a chegada dos tornados os habitantes do territorio 

coñecido como Tornado Alley e o furacán Sandy; Estratexia de lectura: lectura da 

primeira liña de cada parágrafo para identificar a idea principal que contén; false 

friends, SB, páx. 19: identificación de false friends no texto.  

- Vocabulary, SB, páxs. 20 e 24; Language Consolidation, SB, p. 28; Vocabulary 

Builder, páxs. 72-73: uso de vocabulario relacionado co tempo meteorolóxico; 

formación de nomes compostos; Word Power, SB, páxs. 18 e 21: ampliación do 

vocabulario visto nas seccións. 

- Listening, SB, páxs. 21 e 24; Listening, na sección, Culture, SB, páx. 105: 

comprensión oral de varios monólogos nos que unhas persoas falan sobre os seus 

traballos relacionados co tempo, un boletín informativo da radio no que se fala sobre 

o tempo en Marte e o primeiro capítulo d’O mago de Oz; Listen Closely, páx. 21: 

comprensión oral de varias frases para identificar as palabras que mostran acordo ou 

desacordo. 

- Grammar, SB, páxs. 22-23; Language Consolidation, SB, p. 28; Grammar Basics, 

páx. 124: expresión de accións futuras co Future Perfect Simple e o Future 

Continuous; Living English, SB, páx. 23; práctica de expresións coloquiais co 

emprego das estruturas gramaticais presentadas na unidade en contextos 

comunicativos habituais; Writing, SB, páxs. 26-27: os adverbios de modo e de 

intensidade. 

- Speaking Task, SB, páx. 25; Speaking, na sección, Culture, SB, páx. 105: 

participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a para describir 
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fotografías, realizar unha chamada ao servizo de emerxencias; Living Culture, SB, 

páx. 25: comidas e deportes populares dalgúns países. 

- Pronunciation, SB, páx. 25; Pronunciation Practice, páx. 132: pronuncia de sons 

vocálicos similares aos contidos en palabras como storm, suppose e probably. 

- Writing, SB, páxs. 26-27; Writing; WB, páx. 18: expresión escrita dun correo 

electrónico, utilizando as expresións e o vocabulario adecuados, e doutro a un 

amigo/a sobre os preparativos para unha festa. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Language Consolidation, SB, páx. 40: uso dunha técnica coñecida como “sementeira 

de nubes” para modificar o estado do tempo. 

- Listening, Web Quest, SB, páx. 21: interese por coñecer traballos relacionados co 

tempo meteorolóxico.  

- Grammar, SB, páxs. 22-23: interese por coñecer datos sobre os efectos do cambio 

climático e un curso que realizan nun instituto en Estados Unidos para enfrontarse a 

situacións de emerxencia. 

- Listening, SB, páx. 24: datos sobre o clima en Marte. 

- Language Consolidation, SB, páx. 28: coñecemento dos efectos do cambio climático 

en Groenlandia . 

- Culture, SB, páx. 104: interese por coñecer como se preparan ante a chegada dun 

tornado os habitantes do territorio coñecido como Tornado Alley e as razóns polas 

que Estados Unidos é o país que sofre o maior número de tornados en todo o 

mundo. 

 

 Competencia dixital: 

- Web Quest, SB, páx. 21: procura en Internet de información sobre un traballo 

relacionado co tempo, para despois elaborar un folleto informativo; Techno Option, 

SB, páx. 21: elaborar un folleto e colgalo en Internet. 

- Writing, SB, páxs. 26-27; Writing; WB, páx. 18: uso habitual do correo electrónico 

para comunicarse con outras persoas.  

- Living English Interactive, www.burlingtonbooks.es/le1interactive: práctica das 

tarefas interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral e das actividades 

web correspondentes á unidade 2. 

- Digital Teacher’s Resources: 

   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona dez exames listos para usar en 

cada comunidade autónoma e exames para facer un mesmo/a, baseados en textos 

con versión longa e curta. 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, gravacións do mesmo e 

traducións, e ligazóns a páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á 

unidade 2. 

 

 Aprender a aprender: 

- Language Consolidation, SB, páx. 28; Check Your Progress, WB, páx. 19; Student 

Learning Record, WB, páx. 130; Vocabulary Builder, páxs. 72-73: uso de estratexias, 

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

capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

- Have Your Say, SB, páxs. 17, 19, 21 e 24: aprendizaxe e práctica das fórmulas para 

expresar a opinión persoal sobre un tema dado. 

-Reading, SB, páxs. 18-19: reflexión sobre o perigo de manipular o tempo 

meteorolóxico. 

- Speaking Task, SB, páx. 25; Speaking, na sección Culture, páx. 105: aprendizaxe e 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu1interactive
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práctica de fórmulas para describir fotografías e realizar chamadas de emerxencias. 

- Language Consolidation, SB, páx. 28: técnicas de mercadotecnia dalgunhas 

empresas. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking Task, SB, páx. 25; Speaking, na sección, Culture, SB, páx. 105: uso da 

creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados. 

Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 26-27; Writing, WB, páx. 19: uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización 

para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 130: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito 

dos obxectivos da unidade. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

- Living Culture, páx. 25: interese por coñecer as comidas e os deportes propios 

dalgúns países. 

- Culture, SB, páxs. 104-105: interese por coñecer datos sobre a película O mago de 

Oz e un extracto do libro de L. Frank Baum. 

- Literature, páx. 118: lectura dun extracto do relato Acender unha fogueira de Jack 

London e as pautas para realizar unha análise literaria: caracterización dos 

personaxes. 

 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

• Economía: 

- Técnicas de mercadotecnia dalgunhas empresas. 

 

• Xeografía: 

- Situación de Groenlandia. 

- Localización xeográfica da zona de tornados de Estados Unidos. 

- Información sobre as razóns polas que Estados Unidos é o país que sofre o maior 

número de tornados en todo o mundo. 

 

• Filosofía: 

- Medidas que adoptan os habitantes dunha poboación ante a chegada dun tornado. 

- Preparación do alumnado dun instituto para enfrontarse a situacións de emerxencia. 

- Comidas e deportes propios dalgúns países. 

 

• Tecnoloxías da información e da comunicación: 

- A importancia de Internet na sociedade contemporánea. 

- As novas tecnoloxías como instrumento cotián. 

- Os blogs. 

 

• Bioloxía e xeoloxía: 

- Uso dunha técnica coñecida como “sementeira de nubes” para modificar o estado do 

tempo. 

- Efectos do cambio climático. 

- O clima en Marte. 

- Os efectos do cambio climático en Groenlandia. 

 

• Literatura universal: 

- Extracto do libro O mago de Oz de L. Frank Baum. 
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- Extracto do relato Acender unha fogueira de Jack London. 

- Pautas para realizar unha análise literaria: caracterización dos personaxes. 

 

• Lingua e literatura: 

- Frases feitas relacionadas co tema da climatoloxía. 

- Técnicas de lectura: comprender a intención do autor. 

- Future Perfect Simple e Future Continuous. 

- Os nomes compostos. 

- Práctica de expresións coloquiais en contextos comunicativos habituais. 

- Técnicas de escritura. 

- A estrutura dunha carta informal ou correo electrónico. Redactar unha. 

-Uso dos adverbios de modo e de intensidade.  

 

 

UNIT 3 – Face the Music 

 

a) Obxectivos 

 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre a orquestra sinfónica Kimbanguist da 

República do Congo. 

 Utilizar vocabulario relacionado co mundo do espectáculo. 

 Utilizar correctamente os verbos modais e os modais perfectos. 

 Comprender a información global e a específica de varios monólogos e diálogos, e unha 

reportaxe na radio. 

 Expresar opinións. 

 Redactar un texto de opinión, prestando especial atención á orde das palabras na oración. 

 Pronunciar correctamente os sons vocálicos /i:/ e /I/. 

 Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 Introdución ao tema que trata o texto, a partir dunhas preguntas. 

 Comprensión do propósito do autor á hora de escribir un texto. 

 Comprensión dun texto sobre a orquestra sinfónica Kimbanguist da República do Congo, 

para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

 Identificación no texto de palabras sinónimas ás que se dan. 

 False friends destacados no texto. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Have Your 

Say.  

 Datos curiosos relacionados co tema do texto. 

 Word Power: ampliación do vocabulario visto na sección. 

 

Vocabulary 

 Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

 Uso de xerundios e infinitivos.  

 Aplicación do vocabulario visto anteriormente na sección Words in Use . 

 

Listening 

 Introdución ao tema do listening a partir da procura de información específica. 

 Comprensión oral de varios monólogos e diálogos sobre distintas actividades relacionadas 

coa música, para elixir  a resposta correcta.  
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 Expresión da experiencia persoal sobre o tema do listening, a través da sección Have Your 

Say. 

 Listen Closely: comprensión oral de expresións utilizadas á hora de comunicar algo 

desagradábel a alguén, co fin de elixir a resposta correcta. 

 Web Quest: procura en Internet de información sobre os instrumentos que compoñen unha 

orquestra. Elixir un deles e facer unha breve presentación sobre o proceso de fabricación. 

 Word Power: ampliación do vocabulario visto na sección. 

 

Grammar 

 Uso dos verbos modais e dos modais perfectos.  

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

 Living English: práctica de expresións coloquiais co emprego das estruturas gramaticais 

presentadas na unidade en contextos comunicativos habituais. 

 

Communication 

 

Vocabulary 

 Comprensión do vocabulario clave sobre o mundo do espectáculo. 

 Palabras que se confunden con facilidade. 

 

Listening 

 Introdución ao tema do listening, a partir dunhas preguntas. 

 Comprensión oral dunha reportaxe na radio sobre un concerto dunha orquestra que 

interpreta fragmentos de música de videoxogos de todas as épocas, acompañados de 

secuencias de vídeo, iluminación e efectos especiais. 

 Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: unha reportaxe na radio. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema do listening, a través da sección Have Your 

Say. 

 

Speaking Task 

11- Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade, co emprego do 

vocabulario que aparece nela. 

12- Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre os plans para saír pola noite, utilizando 

as expresións dadas. 

13- Living Culture: o país de orixe dalgúns xéneros musicais. 

 

Pronunciation 

 Identificación e pronuncia dos sons vocálicos /i:/ e /I/. Práctica adicional destes sons na 

sección Pronunciation Practice. 

 

Writing 

 Análise da estrutura dun texto de opinión. 

 Tip: uso de “would” para referirse a situacións hipotéticas. 

 Estudo e práctica da orde das palabras na oración. 

 Produción dun texto de opinión seguindo as indicacións do apartado Writing Task e 

autocorrección da tarefa a través da Checklist. 

 

Living English Extra 

 

Culture 

 Comprensión dun texto sobre as sesións de música nos pubs irlandeses, para realizar 

distintas actividades. 

 Datos curiosos relacionados co tema do texto. 
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 Comprensión oral dun programa de radio sobre un festival que se celebra en Escocia, 

para realizar distintas actividades. 

 Interacción oral co compañeiro/a para comprar entradas e asistir a un partido de fútbol ou 

a un concerto.  

 

Language Consolidation 

 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen 

en práctica o vocabulario e a gramática vistos ao longo da unidade, ao estilo dos exames 

para o FCE. 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Reading, SB, páxs. 30-31; Culture, SB, páx. 106; Reading, WB, páx. 25: 

comprensión escrita de varios textos sobre a orquestra sinfónica Kimbanguist da 

República do Congo, as sesións de música nos pubs irlandeses e a síndrome de 

savant ou síndrome do sabio. Estratexia de lectura: comprensión do propósito do 

autor á hora de escribir un texto; false friends, SB, páx. 19: identificación de false 

friends no texto.  

- Vocabulary, SB, páxs. 32 e 36; Language Consolidation, SB, p. 40; Vocabulary 

Builder, páxs. 74-75: uso de vocabulario relacionado co mundo do espectáculo; uso 

dos xerundios e dos infinitivos; palabras que se confunden con facilidade; Word 

Power, SB, páxs. 30 e 33: ampliación do vocabulario visto nas seccións. 

- Listening, SB, páxs. 33 e 36; Listening, na sección, Culture, SB, páx. 107: 

comprensión oral de varios monólogos e diálogos sobre distintas actividades 

relacionadas coa música, unha reportaxe na radio sobre un concerto dunha 

orquestra que interpreta fragmentos de música de videoxogos, acompañados de 

secuencias de vídeo, iluminación e efectos especiais e un programa de radio sobre 

un festival que se celebra en Escocia; Listen Closely, páx. 33: comprensión oral de 

varias frases para identificar as expresións que se utilizan á hora de comunicar algo 

desagradábel a alguén. 

- Grammar, SB, páxs. 34-35; Language Consolidation, SB, p. 40; Grammar Basics, 

páx. 125: uso dos verbos modais e dos modais perfectos; Living English, SB, páx. 

35; práctica de expresións coloquiais co emprego das estruturas gramaticais 

presentadas na unidade, en contextos comunicativos habituais; Writing, SB, páxs. 

38-39: a orde das palabras na oración. 

- Speaking Task, SB, páx. 37; Speaking, na sección, Culture, SB, páx. 107: 

participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a para falar sobre os 

plans para saír pola noite, comprar entradas para asistir a un partido de fútbol ou a 

un concerto e descricións de fotos; Living Culture, SB, páx. 37: información sobre o 

país de orixe dalgúns xéneros musicais. 

- Pronunciation, SB, páx. 37; Pronunciation Practice, páx. 132: pronuncia dos sons 

vocálicos /i:/ e /I/. 

- Writing, SB, páxs. 38-39; Writing; WB, páx. 26: expresión escrita dun un texto de 

opinión, utilizando as expresións e vocabulario adecuados. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Language Consolidation, SB, páx. 40: uso da tecnoloxía para recuperar artistas 

falecidos de forma virtual, mediante hologramas. 

 

 Competencia dixital: 

- Web Quest, SB, páx. 33: procura en Internet de información sobre os instrumentos 

que compoñen unha orquestra. Elixir un deles e facer unha breve presentación sobre 

o proceso de fabricación; Techno Option, SB, páx. 33: facer unha presentación con 
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diapositivas. 

- Living English Interactive, www.burlingtonbooks.es/le1interactive: práctica das 

tarefas interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral e das actividades 

web correspondentes á unidade 3. 

- Digital Teacher’s Resources: 

   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona dez exames listos para usar en 

cada comunidade autónoma e exames para facer un mesmo/a, baseados en textos 

con versión longa e curta. 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, gravacións do mesmo e 

traducións, e ligazóns a páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á 

unidade 3. 

 

 Aprender a aprender: 

- Language Consolidation, SB, páx. 40; Check Your Progress, WB, páx. 27; Student 

Learning Record, WB, páx. 130; Vocabulary Builder, páxs. 74-75: uso de estratexias, 

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

capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

- Have Your Say, SB, páxs. 29, 31, 33 e 36: aprendizaxe e práctica das fórmulas para 

expresar a opinión persoal sobre un tema dado. 

-Reading, SB, páxs. 18-19: valoración da vontade dos membros da orquestra 

sinfónica Kimbanguist da República do Congo para superar calquera obstáculo e 

tocar nunha orquestra. 

- Vocabulary, SB, páx. 32: importancia da música para o desenvolvemento persoal e 

social dos mozos/as dun dos barrios máis desfavorecidos de Liverpool, a través do 

proxecto social In Harmony. 

- Grammar, SB, páx. 34: importancia de aprender a tocar un instrumento musical 

como parte da educación dos nenos/as. 

- Speaking Task, SB, páx. 37; Speaking, na sección Culture, SB, páx. 107: 

aprendizaxe e práctica de fórmulas para expresar opinións e comprar entradas para 

asistir a un partido de fútbol ou a un concerto. 

- Culture, SB, páx. 106: respecto pola cultura musical e polos instrumentos tradicionais 

de Irlanda. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking Task, SB, páx. 37; Speaking, na sección, Culture, SB, páx. 107: uso da 

creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados. 

Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs.38-39; Writing, WB, páx. 26: uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización 

para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 130: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito 

dos obxectivos da unidade. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

- Web Quest, SB, páx. 33: curiosidade por coñecer os instrumentos que compoñen 

unha orquestra. 

- Listening, SB, páx. 36: información sobre o Video Games Live, un concerto no que 

unha orquestra interpreta fragmentos de música de videoxogos, acompañados de 

secuencias de vídeo, iluminación e efectos especiais. 

- Living Culture, SB, páx. 37: interese por coñecer a orixe dalgúns estilos musicais. 

- Culture, SB, páxs. 106-107: información sobre a música e os instrumentos 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu1interactive
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tradicionais de Irlanda, e o seu recoñecemento internacional, e un festival que se 

celebra en Escocia. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

• Tecnoloxías da información e da comunicación: 

- A importancia de Internet na sociedade contemporánea. 

- Artistas falecidos, recuperados de forma virtual mediante hologramas. 

 

• Linguaxe e práctica musical: 

- Instrumentos que compoñen unha orquestra. 

- Actuacións en vivo de música tradicional nos pubs irlandeses. 

- Recoñecemento internacional da danza irlandesa. 

- Instrumentos da música tradicional irlandesa. 

- O tradicional baile das Highlands. 

 

• Cultura audiovisual: 

- Video Games Live: concertos nos que unha orquestra interpreta fragmentos de 

música de videoxogos, acompañados de secuencias de vídeo, iluminación e efectos 

especiais. 

 

• Filosofía: 

- A orquestra sinfónica Kimbanguist da República do Congo: composta por 

afeccionados e amantes da música de todas as orixes e condicións que superan 

todo tipo de obstáculos para cumprir o soño de tocar nunha orquestra.  

- Os beneficios de tocar un instrumento musical. 

- A orixe dalgúns estilos musicais. 

- A música tradicional irlandesa presente en distintos ámbitos sociais. 

 

• Lingua e literatura: 

- Técnicas de lectura: ler a primeira liña de cada parágrafo para identificar a idea 

principal que contén. 

- O xerundio e o infinitivo. 

- Modais e modais perfectos. 

- Práctica de expresións coloquiais en contextos comunicativos habituais. 

- Palabras que se confunden con facilidade. 

- Técnicas de escritura. 

- A estrutura dun texto de opinión. Redactar un.  

- A orde das palabras na oración. 

 

 

AVALIACIÓN 2 UNIDADES 4,5,6 

 

UNIT 5 – An Apple a Day Keeps the Doctor Away 

 

a) Obxectivos 

 

• Ler de forma comprensiva e autónoma os consellos para combater a tensión que se inclúen 

nunha páxina web. 

• Aprender vocabulario relacionado co estado físico. 

• Utilizar a voz pasiva correctamente. 

• Utilizar correctamente os verbos causativos (have / get + something + done). 

• Comprender a información clave de varios diálogos e monólogos, e unha entrevista de radio. 

• Comparar fotografías. 
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• Redactar un texto informativo, empregando correctamente as conxuncións causais e 

consecutivas. 

• Pronunciar correctamente as palabras que conteñen letras mudas. 

• Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

• Introdución ao tema que trata o texto, a partir dunhas preguntas.  

• Predición do contido dun texto a partir da identificación das palabras clave que contén. 

• Comprensión dun texto dunha páxina web con consellos para combater a tensión, para 

realizar diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

• Identificación no texto de palabras sinónimas ás que se dan. 

• False friends destacados no texto. 

• Expresión da experiencia persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Have 

Your Say.  

• Word Power: ampliación do vocabulario visto na sección. 

 

Vocabulary 

• Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

• Phrasal verbs. 

• Aplicación do vocabulario visto anteriormente na sección Words in Use. 

 

Listening 

• Introdución ao tema do listening a partir da identificación das palabras clave nas preguntas e 

nas respostas. 

• Comprensión oral de varios diálogos e monólogos sobre temas de saúde, para elixir  a 

resposta correcta. 

• Expresión da experiencia persoal sobre o tema do listening, a través da sección Have Your 

Say. 

• Listen Closely: comprensión oral de dúas conversacións breves, para identificar o significado 

correcto das palabras. 

• Web Quest: procura en Internet de información sobre algún tema de saúde, para elaborar un 

folleto informativo. 

• Word Power: ampliación do vocabulario visto na sección. 

 

Grammar 

• Uso adecuado da voz pasiva. Diferenzas coa voz activa. 

• Os verbos causativos. 

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

• Living English: práctica de expresións coloquiais co emprego das estruturas gramaticais 

presentadas na unidade, en contextos comunicativos habituais. 

 

Communication 

 

Vocabulary 

• Comprensión do vocabulario clave sobre o estado físico. 

• Collocations. 

 

Listening 

• Introdución ao tema do listening a partir dunhas fotografías.  

• Comprensión oral dunha entrevista de radio sobre un adestrador persoal de famosos.  

• Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: entrevista de radio. 
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• Expresión da opinión persoal sobre o tema do listening, a través da sección Have Your 

Say. 

 

Speaking Task 

• Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade co emprego do 

vocabulario que aparece nela. 

• Interacción oral co compañeiro/a para comparar unhas fotografías, utilizando as 

expresións dadas. 

• Living Culture: o país de orixe dalgúns deportes e actividades que axudan a coidar a 

saúde física e mental.  

 

Pronunciation 

• Pronuncia de palabras que conteñen letras mudas. Práctica adicional destes sons na 

sección Pronunciation Practice. 

 

Writing 

• Análise da estrutura dun texto informativo. 

• Tip: uso correcto dos tempos verbais nos textos informativos. 

• Estudo e práctica das conxuncións causais e consecutivas. 

• Produción dun texto informativo seguindo as indicacións do apartado Writing Task e 

autocorrección da tarefa a través da Checklist. 

 

Living English Extra 

 

Culture 

• Comprensión dun texto sobre o “paradoxo francés”, para realizar distintas actividades.  

• Datos curiosos relacionados co tema do texto. 

• Comprensión oral dunha charla sobre a orixe dalgúns alimentos tipicamente franceses, 

para realizar distintas actividades. 

• Interacción oral co compañeiro/a para pedir comida da carta dun restaurante. 

 

Language Consolidation 

• Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen 

en práctica o vocabulario e a gramática vistos ao longo da unidade, ao estilo dos exames 

para o FCE. 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Reading, SB, páxs. 54-55; Culture, SB, páx. 110; Reading, WB, páx. 41: 

comprensión escrita dunha páxina web con consellos para combater a tensión, un 

texto sobre o “paradoxo francés” e outro sobre a importancia de durmir pola noite o 

número suficiente de horas. Estratexia de lectura: identificación das palabras clave 

que hai nun texto; False friends, SB, páx. 55: identificación de false friends no texto.  

- Vocabulary, SB, páxs. 56 e 60; Language Consolidation, SB, p. 64; Vocabulary 

Builder, páxs. 78-79: uso de vocabulario relacionado co estado físico; os phrasal 

verbs; collocations; Word Power, SB, páxs. 54 e 57: ampliación do vocabulario visto 

nas seccións. 

- Listening, SB, páxs. 57 e 60; Listening, na sección, Culture, SB, páx. 111: 

comprensión oral de varios diálogos e monólogos sobre temas de saúde, unha 

entrevista de radio sobre un adestrador persoal de famosos e unha charla sobre a 

orixe dalgúns alimentos tipicamente franceses; Listen Closely, páx. 57: comprensión 

oral de varias frases para identificar o significado correcto das palabras. 

- Grammar, SB, páxs. 58-59; Language Consolidation, SB, p. 64; Grammar Basics, 
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páx. 127: uso da voz pasiva e dos verbos causativos; Living English, SB, páx. 59; 

práctica de expresións coloquiais co emprego das estruturas gramaticais 

presentadas na unidade, en contextos comunicativos habituais; Writing, SB, páxs. 

62-63: as conxuncións causais e consecutivas. 

- Speaking Task, SB, páx. 61; Speaking, na sección, Culture, SB, páx. 111: 

participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a, para comparar unhas 

fotografías e pedir comida da carta dun restaurante; Living Culture, SB, páx. 61: 

información sobre o país de orixe dalgúns deportes e actividades que axudan a 

coidar a saúde física e mental. 

- Pronunciation, SB, páx. 61 Pronunciation Practice, páx. 132: pronunciación de 

palabras que conteñen letras mudas 

- Writing, SB, páxs. 62-63; Writing; WB, páx. 42: expresión escrita dun texto 

informativo sobre algún tipo de exercicio para estar en boa forma e outro sobre un 

tema relacionado coa saúde, utilizando as expresións e vocabulario adecuados. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Reading, SB, páxs. 54-55: consellos para combater a tensión. 

-Vocabulary, SB, páx. 56: a importancia de facer exercicio regularmente para previr 

algunhas enfermidades. 

- Grammar, SB, páx. 58: información sobre o uso dos cigarros electrónicos. 

- Listening, SB, páxs. 57 e 60: reflexión sobre a importancia dunha dieta equilibrada 

para ter boa saúde, os riscos de broncearse nas cabinas de raios UVA e o problema 

do sobrepeso na sociedade actual. 

- Language Consolidation, SB, páx. 64: os efectos do uso de aparellos electrónicos á 

hora de conciliar o sono pola noite e os efectos para a saúde de facer demasiado 

exercicio. 

 

 Competencia dixital: 

- Web Quest, SB, páx. 57: procura en Internet de información sobre algún tema de 

saúde para elaborar un folleto informativo; Techno Option, SB, páx. 57: elaborar un 

folleto e colgalo en Internet. 

- Living English Interactive, www.burlingtonbooks.es/le1interactive: práctica das 

tarefas interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral e das actividades 

web correspondentes á unidade 5. 

- Digital Teacher’s Resources: 

   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona dez exames listos para usar en 

cada comunidade autónoma e exames para facer un mesmo/a, baseados en textos 

con versión longa e curta. 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, gravacións do mesmo e 

traducións, e ligazóns a páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á 

unidade 5. 

 

 Aprender a aprender: 

- Language Consolidation, SB, páx. 64; Check Your Progress, WB, páx. 43; Student 

Learning Record, WB, páx. 131; Vocabulary Builder, páxs. 78-79: uso de estratexias, 

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

capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

- Have Your Say, SB, páxs. 53, 55, 57 e 60: aprendizaxe e práctica das fórmulas para 

expresar a opinión persoal sobre un tema dado. 

- Speaking Task, SB, páx. 61; Speaking, na sección Culture, SB, páx. 111: 

aprendizaxe e práctica de fórmulas para comparar fotografías e pedir comida da 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu1interactive
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carta dun restaurante . 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking Task, SB, páx. 61; Speaking, na sección Culture, SB, páx. 111: uso da 

creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados. 

Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 62-63; Writing, WB, páx. 42: uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización 

para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 131: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito 

dos obxectivos da unidade. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

- Living Culture, SB, páx. 61: interese por coñecer o país de orixe dalgúns deportes e 

actividades que axudan a coidar a saúde física e mental 

- Culture, SB, páxs. 110-111: interese por saber que é o “paradoxo francés” e a orixe 

dalgúns alimentos tipicamente franceses. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

• Educación física: 

- A práctica regular de exercicio físico axuda a previr algunhas enfermidades. 

- O país de orixe dalgúns deportes e actividades que axudan a coidar a saúde física e 

mental.  

 

• Bioloxía e xeoloxía: 

- Consellos para combater a tensión. 

- Debate sobre o uso dos cigarros electrónicos. 

- A importancia dunha dieta equilibrada para ter boa saúde. 

- A importancia de durmir o número suficiente de horas pola noite. 

- Os riscos de broncearse nas cabinas de raios UVA. 

- O problema do sobrepeso na sociedade actual. 

- O uso de aparellos electrónicos pola noite impide conciliar o sono. 

- O “paradoxo francés”, termo que fai referencia á baixa incidencia de enfermidades 

cardiovasculares e obesidade na poboación francesa, a pesar do consumo de 

alimentos cun alto contido en materia graxa. 

 

• Filosofía: 

- A orixe dalgúns alimentos tipicamente franceses. 

 

• Lingua e literatura: 

- Frases feitas relacionadas co tema da saúde. 

- Técnicas de lectura: predición do contido dun texto a partir da identificación das 

palabras clave que contén. 

- Phrasal verbs. 

- A voz pasiva. 

- Os verbos causativos. 

- Práctica de expresións coloquiais en contextos comunicativos habituais. 

- Collocations. 

- Técnicas de escritura. 

- A estrutura dun texto informativo. Redactar un. 

- As conxuncións causais e consecutivas. 
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UNIT 6 – Hit the Books! 

 

a) Obxectivos 

 

• Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre os métodos alternativos de ensino dun 

profesor de instituto. 

• Aprender vocabulario relacionado coa educación. 

• Utilizar o estilo indirecto correctamente. 

• Comprender a información clave dunha entrevista de radio e dunha crítica cinematográfica. 

• Falar dun tema para alcanzar un acordo. 

• Redactar unha biografía, empregando os pronomes, persoais e demostrativos, e os 

adxectivos posesivos. 

• Identificación da sílaba acentuada para pronunciar as palabras correctamente.  

• Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 Introdución ao tema que trata o texto, a partir dunhas preguntas.  

 Comprensión do contido do texto a partir da inferencia de significados non explícitos (ler 

entre liñas) para comprender cousas que non están escritas.  

 Comprensión dun texto sobre os métodos alternativos de ensino dun profesor de instituto, 

para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

 Identificación no texto de palabras sinónimas ás que se dan. 

 False friends destacados no texto. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Have Your 

Say.  

 Word Power: ampliación do vocabulario visto na sección. 

 

Vocabulary 

• Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

• Usos e diferenzas entre used to / would e entre be used to / get used to. 

• Aplicación do vocabulario visto anteriormente na sección Words in Use. 

 

Listening 

 Introdución ao tema do listening, a partir dunhas preguntas.  

 Comprensión oral dunha entrevista de radio sobre o tema dos deberes, para elixir  a resposta 

correcta. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema do listening, a través da sección Have Your Say. 

 Listen Closely: comprensión oral de varias frases para identificar o significado correcto de 

tres false friends. 

 Web Quest: procura en Internet de información sobre o que fan no seu tempo libre os 

adolescentes doutros países. Despois, facer unha enquisa a varios estudantes para mostrar 

os resultados en dúas infografías. 

 Word Power: ampliación do vocabulario visto na sección. 

 

Grammar 

 Relato do que outra persoa preguntou, respondeu ou suxeriu, utilizando o estilo indirecto. 

Uso e formación.  

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

 Living English: práctica de expresións coloquiais co emprego das estruturas gramaticais 
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presentadas na unidade, en contextos comunicativos habituais. 

 

Communication 

 

Vocabulary 

 Comprensión do vocabulario clave sobre a educación. 

 Diferenzas entre o inglés británico e o americano. 

 

Listening 

• Introdución ao tema do listening a partir dunha fotografía.  

• Comprensión oral dunha crítica cinematográfica.  

• Expresión da opinión persoal sobre o tema do listening, a través da sección Have Your 

Say. 

 

Speaking Task 

• Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade, co emprego do 

vocabulario que aparece nela. 

• Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre as vantaxes e desvantaxes das 

reformas no colexio, co fin de chegar a un acordo utilizando as expresións dadas. 

• Living Culture: a duración das vacacións de verán en distintos países. 

 

Pronunciation 

• Identificación da sílaba acentuada para pronunciar as palabras correctamente. Práctica 

adicional na sección Pronunciation Practice. 

 

Writing 

• Análise da estrutura dunha biografía. 

• Tip: uso correcto dos tempos verbais nas biografías. 

• Uso dos pronomes persoais e demostrativos, e de adxectivos posesivos para evitar a 

repetición innecesaria de substantivos, e para que o texto se lea con fluidez. 

• Produción dunha biografía seguindo as indicacións do apartado Writing Task e 

autocorrección da tarefa a través da Checklist. 

 

Living English Extra 

 

Culture 

 Comprensión dun texto sobre as razóns que animaron aos estudantes dun colexio inglés 

a seguir levando uniforme, para realizar distintas actividades.  

 Datos curiosos relacionados co tema do texto. 

 Comprensión oral dunha entrevista sobre os internados británicos, para realizar distintas 

actividades. 

 Interacción oral co compañeiro/a para pedir e dar consellos. 

 

Literature 

 Comprensión dun extracto da biografía do atleta Jesse Owens, para realizar distintas 

actividades. 

 Elementos de análise literaria: os xéneros. 

 

Language Consolidation 

 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen 

en práctica o vocabulario e a gramática vistos ao longo da unidade, ao estilo dos exames 

para o FCE. 
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c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Reading, SB, páxs. 66-67; Culture, SB, páx. 112; Reading, WB, páx. 49: 

comprensión escrita de varios textos sobre os métodos alternativos de ensino dun 

profesor de instituto, as razóns que animaron aos estudantes dun colexio inglés a 

seguir levando uniforme e o método Waldorf. Estratexia de lectura: inferencia de 

significados non explícitos (ler entre liñas); false friends, SB, páx. 67: identificación 

de false friends no texto.  

- Vocabulary, SB, páxs. 68 e 72; Language Consolidation, SB, p. 76; Vocabulary 

Builder, páxs. 80-81: uso de vocabulario relacionado coa educación; usos e 

diferenzas entre used to / would e be used to / get used to; diferenzas no 

vocabulario entre o inglés británico e o americano; Word Power, SB, páxs. 66 e 69: 

ampliación do vocabulario visto nas seccións. 

- Listening, SB, páxs. 69 e 72; Listening, na sección, Culture, SB, páx. 113: 

comprensión oral dunha entrevista de radio sobre o tema dos deberes, unha crítica 

cinematográfica e unha entrevista sobre os internados; Listen Closely, páx. 69: 

comprensión oral de varias frases para identificar o significado correcto de varios 

false friends. 

- Grammar, SB, páxs. 70-71; Language Consolidation, SB, p. 76; Grammar Basics, 

páx. 128: uso  do estilo indirecto; Living English, SB, páx. 71; práctica de expresións 

coloquiais co emprego das estruturas gramaticais presentadas na unidade en 

contextos comunicativos habituais; Writing, SB, páxs. 74-75: uso  dos pronomes 

persoais e demostrativos, e adxectivos posesivos para evitar a repetición innecesaria 

de substantivos e para que o texto se lea con fluidez 

- Speaking Task, SB, páx. 73; Speaking, na sección, Culture, SB, páx. 113: 

participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a, para falar sobre as 

vantaxes e desvantaxes das reformas no colexio, co fin de chegar a un acordo e 

pedir e dar consellos; Living Culture, SB, páx. 73: información sobre a duración das 

vacacións de verán en varios países. 

- Pronunciation, SB, páx. 73; Pronunciation Practice, páx. 133: identificación da sílaba 

acentuada para pronunciar as palabras correctamente. 

- Writing, SB, páxs. 74-75; Writing; WB, páx. 50: expresión escrita dunha biografía 

sobre algún personaxe famoso e outro sobre un membro da familia ou un amigo/a , 

utilizando as expresións e vocabulario adecuados. 

 

 Competencia dixital: 

- Web Quest, SB, páx. 69: procura en Internet de información sobre o que fan no seu 

tempo libre os adolescentes doutros países. Despois, facer unha enquisa a varios 

estudantes para mostrar os resultados en dúas infografías; Techno Option, SB, páx. 

69: elaborar unhas infografías e colgalas en Internet. 

- Grammar, páx. 71: curiosidade por coñecer un sistema de titoría intelixente chamado 

AutoTutor. 

- Living English Interactive, www.burlingtonbooks.es/le1interactive: práctica das 

tarefas interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral e das actividades 

web correspondentes á unidade 6. 

- Digital Teacher’s Resources: 

   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona dez exames listos para usar en 

cada comunidade autónoma e exames para facer un mesmo/a, baseados en textos 

con versión longa e curta. 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, gravacións do mesmo e 

traducións, e ligazóns a páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á 

unidade 6. 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu1interactive
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 Aprender a aprender: 

- Language Consolidation, SB, páx. 76; Check Your Progress, WB, páx. 51; Student 

Learning Record, WB, páx. 131; Vocabulary Builder, páxs. 80-81: uso de estratexias, 

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

capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

- Have Your Say, SB, páxs. 65, 67, 69 e 72: aprendizaxe e práctica das fórmulas para 

expresar a opinión persoal sobre un tema dado. 

- Reading, SB, páxs. 65-66; Vocabulary, SB, páx. 68: interese por coñecer métodos de 

ensino alternativos dalgúns profesores. 

- Listening, SB, páx. 69: debate sobre a eliminación dos deberes da casa para que os 

adolescentes poidan desfrutar do seu tempo libre. 

- Grammar, SB, páx. 71: interese por coñecer un instituto onde ademais de ter un 

programa académico, aprenden a navegar en kaiak. 

- Speaking Task, SB, páx. 73; Speaking, na sección Culture, SB, páx. 113: 

aprendizaxe e práctica de fórmulas para chegar a unha decisión e pedir e dar 

consello. 

- Language Consolidation, SB, páx. 76: medidas para acabar co problema de copiar 

nos exames, tanto nos institutos coma nas universidades. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking Task, SB, páx. 73; Speaking, na sección Culture, SB, páx. 113: uso da 

creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados. 

Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 74-75; Writing, WB, páx. 50: uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización 

para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 131: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito 

dos obxectivos da unidade. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

- Listening, SB, páx. 72: curiosidade pola vida dun home kenyano que conseguiu ir ao 

colexio aos 84 anos de idade. 

- Living Culture, SB, páx. 73: información sobre a duración das vacacións escolares de 

verán noutros países. 

- Culture, SB, páxs. 112-113: información sobre a tradición do uniforme nalgúns 

colexios ingleses, o desfile anual do alcalde de Londres polas rúas da cidade, que 

leva celebrándose 800 anos, e o pasado e o presente dos internados británicos. 

- Literature, páx. 120: lectura dun extracto da biografía do atleta Jesse Owens e 

coñecemento dos elementos de análise literaria: os xéneros. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

• Educación física: 

- A vida do atleta Jesse Owens. 

 

• Cultura audiovisual: 

- Adaptación ao cinema da vida dun home kenyano que conseguiu ir ao colexio aos 84 

anos de idade. 

 

• Filosofía: 

- Métodos de ensino alternativos dalgúns profesores: aprender a pensar por un 
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mesmo e poder expresar ideas e puntos de vista persoais, mostrando unha actitude 

respectuosa cara aos demais.  

- Debate sobre a eliminación dos deberes para facer na casa. 

- Información sobre a duración das vacacións escolares de verán noutros países. 

- Estudantes que sofren tensións pola cantidade de deberes que teñen para facer na 

casa e a falta de tempo libre. 

- Medidas para acabar co problema de copiar nos exames, tanto nos institutos coma 

nas universidades. 

- A tradición do uniforme nalgúns colexios ingleses. 

- Os internados británicos: pasado e presente. 

  

• Tecnoloxías da información e da comunicación: 

- A importancia de Internet na sociedade contemporánea. 

- As novas tecnoloxías como instrumento cotián: AutoTutor, un sistema informático de 

titoría para os estudantes. 

 

• Historia do mundo contemporáneo: 

- Desfile anual do alcalde de Londres polas rúas da cidade, unha tradición que se leva 

celebrando 800 anos. 

 

• Literatura universal: 

- Extracto da autobiografía de Jesse Owens. 

- Elementos da análise literaria: os xéneros. 

 

• Lingua e literatura: 

- Frases feitas relacionadas co tema da educación. 

- Técnicas de lectura: comprensión do contido do texto a partir da inferencia de 

matices, ou lendo entre liñas, para comprender cousas que non están escritas. 

- Usos e diferenzas entre used to / would e be used to / get used to. 

- O estilo indirecto. 

- Práctica de expresións coloquiais en contextos comunicativos habituais. 

- Diferenzas entre o inglés británico e o americano. 

- Técnicas de escritura. 

- A estrutura dunha biografía. Redactar unha. 

- Uso dos pronomes persoais e demostrativos, e dos adxectivos posesivos para evitar 

a repetición innecesaria de substantivos e para que o texto se lea con fluidez. 

 

 

AVALIACIÓN 3  UNIDADES7,8, 

 

UNIT 7 – You Can't Teach an Old Dog New Tricks 

 

a) Obxectivos 

 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un blog de viaxes. 

 Aprender vocabulario relacionado coa tecnoloxía. 

 Utilizar correctamente as oracións de relativo especificativas e explicativas. 

 Comprender a información global e a específica dunha presentación e unha reportaxe.  

 Participar en simulacións co compañeiro/a. 

 Redactar unha carta de reclamación, empregando correctamente as conxuncións finais. 

 Pronunciar correctamente a terminación do Past Simple regular (-ed): /d/, /t/, /id/. 

 Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 



 

Memoria de   

 

 

Asignatura / módulo Curso académico Páxina  de 618 

 

516 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 Introdución ao tema que trata o texto, a partir dunhas preguntas.  

 Predición do contido dun texto pescudando o significado dalgunhas palabras polo seu 

contexto.  

 Comprensión do contido dun blog de viaxes que describe a adicción dos adolescentes 

surcoreanos aos videoxogos, para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas 

e relacionadas coas da PAU. 

 Identificación no texto de palabras sinónimas ás que se dan. 

 False friends destacados no texto. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Have Your 

Say.  

 Word Power: ampliación do vocabulario visto na sección. 

 

Vocabulary 

 Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

 Sufixos para formar substantivos. 

 Aplicación do vocabulario visto anteriormente na sección Words in Use. 

 

Listening 

 Introdución ao tema do listening, a partir dunhas preguntas.  

 Comprensión oral dunha presentación sobre Facebook, para completar as frases. 

 Listen Closely: comprensión oral de varias frases para identificar as expresións que se 

empregan na linguaxe oral, cando se quere aclarar algo que se dixo anteriormente. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema do listening, a través da sección Have Your Say. 

 Web Quest: procura en Internet de información sobre Facebook para elaborar un póster que 

ademais inclúa unha secuencia cronolóxica e unha sección chamada Did You Know? 

 Word Power: ampliación do vocabulario visto na sección. 

 

Grammar 

 As oracións de relativo especificativas e explicativas. Os pronomes relativos. 

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

 Living English: práctica de expresións coloquiais co emprego das estruturas gramaticais 

presentadas na unidade en contextos comunicativos habituais. 

 

Communication 

 

Vocabulary 

 Comprensión do vocabulario clave sobre tecnoloxía. 

 Formación de nomes compostos. 

 

Listening 

 Introdución ao tema do listening, a partir dunhas preguntas.  

 Comprensión oral dunha reportaxe sobre unha exposición de videoxogos.  

 Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: unha reportaxe. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema do listening, a través da sección Have Your 

Say. 

 

Speaking 

 Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade, co emprego do 

vocabulario que aparece na mesma. 
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 Participación nunha simulación co compañeiro/a, para realizar unha compra nunha 

tenda, utilizando as expresións dadas. 

 Living Culture: información sobre a alta porcentaxe de poboación europea que está 

rexistrada en Facebook.  

 

Pronunciation 

 Pronuncia correcta da terminación do Past Simple regular (-ed): /d/, /t/, /id/. Práctica 

adicional destes sons na sección Pronunciation Practice. 

 

Writing 

 Análise da estrutura dunha carta formal ou correo electrónico. 

 Tip: uso da voz pasiva nas cartas formais para manter un ton impersoal. 

 Estudo e práctica das conxuncións finais. 

 Produción dunha carta de reclamación seguindo as indicacións do apartado Writing Task e 

autocorrección da tarefa a través da Checklist. 

 

Living English Extra 

 

Culture 

 Comprensión dun texto sobre o fenómeno Angry Birds, para realizar distintas 

actividades.  

 Datos curiosos relacionados co tema do texto. 

 Comprensión oral dunha entrevista de radio a unha persoa que traballa en Silicon Valley, 

para realizar distintas actividades. 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar dos seus plans. 

 

Language Consolidation 

 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen 

en práctica o vocabulario e a gramática vistos ao longo da unidade, ao estilo dos exames 

para o FCE. 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Reading, SB, páxs. 78-79; Culture, SB, páx. 114; Reading, WB, páx. 57: 

comprensión escrita de varios textos sobre un blog de viaxes que describe a adicción 

aos videoxogos dos adolescentes surcoreanos, o fenómeno Angry Birds e a 

incorporación de caixas negras nos vehículos. Estratexia de lectura: predición do 

contido dun texto, pescudando o significado dalgunhas palabras polo seu contexto; 

false friends, SB, páx. 79: identificación de false friends no texto.  

- Vocabulary, SB, páxs. 80 e 84; Language Consolidation, SB, p. 88; Vocabulary 

Builder, páxs. 82-83: uso de vocabulario relacionado coa tecnoloxía; sufixos para 

formar substantivos; nomes compostos; Word Power, SB, páxs. 78 e 81: ampliación 

do vocabulario visto nas seccións. 

- Listening, SB, páxs. 81 e 84; Listening, na sección, Culture, SB, páx. 115: 

comprensión oral dunha presentación sobre Facebook, unha reportaxe sobre unha 

exposición de videoxogos e unha entrevista de radio a unha persoa que traballa en 

Silicon Valley; Listen Closely, páx. 81: comprensión oral de varias frases, para 

identificar as expresións que se empregan na linguaxe oral cando se quere aclarar 

algo que se dixo anteriormente. 

- Grammar, SB, páxs. 82-83; Language Consolidation, SB, p. 88; Grammar Basics, 

páx. 129: uso  das oracións de relativo especificativas e explicativas; Living English, 

SB, páx. 83; práctica de expresións coloquiais co emprego das estruturas 
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gramaticais presentadas na unidade en contextos comunicativos habituais; Writing, 

SB, páx. 87: uso  das conxuncións de finalidade. 

- Speaking Task, SB, páx. 81; Speaking, na sección, Culture, SB, páx. 115: 

participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a para realizar unha 

compra nunha tenda e facer plans; Living Culture, SB, páx. 85: información sobre a 

alta porcentaxe de poboación europea que está rexistrada en Facebook. 

- Pronunciation, SB, páx. 85; Pronunciation Practice, páx. 133: pronunciación correcta 

da terminación do Past Simple regular (-ed): /d/, /t/, /id/.  

- Writing, SB, páxs. 86-87; Writing; WB, páx. 58: expresión escrita dunha carta de 

reclamación, utilizando as expresións e vocabulario adecuados. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Living Culture, SB, páx. 85: interese por coñecer que porcentaxe de poboación 

europea está rexistrada en Facebook. 

-Grammar, SB, páx. 83: información sobre Steve Jobs e sobre un dos primeiros 

videoxogos comercializados. 

- Listening, SB, páx. 84: exposición de videoxogos en Londres presentando as últimas 

novidades. 

- Culture, SB, páxs. 114-115: información sobre o fenómeno Angry Birds, o modelo de 

desenvolvemento económico finlandés e Silicon Valley, o centro líder para a 

innovación e o desenvolvemento de alta tecnoloxía. 

 

 Competencia dixital: 

- Reading, SB, páxs. 78-79; Vocabulary, SB, páx. 80: utilización dos blogs como 

medio para compartir información sobre temas diversos. 

- Listening, SB, páx. 81: as redes sociais como medio de comunicación. 

- Web Quest, SB, páx. 81: procura en Internet de información sobre Facebook para 

elaborar un póster que ademais inclúa unha secuencia cronolóxica e unha sección 

chamada Did You Know?; Techno Option, SB, páx. 81: elaborar un póster e colgalo 

en Internet. 

- Writing, SB, páxs. 86-87; Writing; WB, páx. 18: uso habitual do correo electrónico 

para comunicarse con outras persoas.  

- Language Consolidation, SB, páx. 88: a incorporación de libros electrónicos nas 

bibliotecas municipais. 

- Living English Interac4ive www.burlingtonbooks.es/le1interactive: práctica das 

tarefas interactivAs de vocabulario, gramática, comprensión oral e das actividaDes 

web corresponDentes á unidade 7. 

- Digital Teacher’s Resources: 

   +518Burlington518PAU Exami.ation Builder: proporciona dez exames listos para 

usar en cada comunidade aUtónOma e exames para facer un mesmo/a  baseados 

en textos con versión longa e518Curta. 

 518  

 INteracTive518Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, gravacións do mesmo 

e traducións, e ligazóns a páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á 

unidade 7. 

 

 Aprender a aprender: 

- Language Consolidation, SB, páx. 88; Check Your Progress, WB, páx. 59; Student 

Learning Record, WB, páx. 131; Vocabulary Builder, páxs. 82-83: uso de estratexias, 

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

capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu1interactive
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- Have Your Say, SB, páxs. 77, 79, 81 e 84: aprendizaxe e práctica das fórmulas para 

expresar a opinión persoal sobre un tema dado. 

- Reading, SB, páxs. 78-79: a adicción aos videoxogos dos adolescentes surcoreanos. 

- Vocabulary, SB, páx. 80: reflexión sobre a influencia do xogo online na conduta das 

persoas. 

- Listening, SB, páx. 81: reflexión sobre a influencia que ten Facebook na vida das 

persoas. 

- Speaking Task, SB, páx. 85; Speaking, na sección Culture, SB, páx. 115: 

aprendizaxe e práctica de fórmulas para realizar unha compra nunha tenda e facer 

plans. 

- Writing, SB, páxs. 86-87: uso da carta ou correo electrónico formal como medio para 

canalizar queixas ou protestas. 

- Language Consolidation, SB, páx. 88: a influencia das novas tecnoloxías nos 

menores. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking Task, SB, páx. 85; Speaking, na sección Culture, SB, páx. 115: uso da 

creatividade persoal á hora de producir textos519orais a partir de modelos dados. 

Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 86-87; Writing, WB, páx. 58: Uso519da creatividade persoal á 

hora de producir textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidad% de 

organi:ación pAra presentar uN traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 131: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito 

dos obxectivos da unidade. 

 

d) Temas interdisciplinaRes 

 

• FiLosofía: 

- A adicción aos videoxogos dos adolesceNtes.  

 

 A influEncia que ten Facebook na vida das persoas. 

- A carta ou correo electrónico formal como medio para canalizar queixas ou 

protestas. 

 

• Tecnoloxías da información e da comunicación: 

- Os blogs. 

- A importancia de Internet na sociedade contemporánea. 

- As redes sociais. 

- Información sobre Steve Jobs. 

- Información sobre un dos primeiros videoxogos comercializados. 

- Exposición de videoxogos en Londres presentando as últimas novidades. 

- A incorporación de libros electrónicos nas bibliotecas municipais. 

 

• Economía: 

- Angry Birds: un fenómeno da mercadotecnia. 

- O modelo de desenvolvemento finlandés.  

- Silicon Valley: centro líder para a innovación e o desenvolvemento de alta tecnoloxía. 

 

• Lingua e literatura: 

- Técnicas de lectura: predición do contido dun texto, adiviñando o significado 

dalgunhas palabras polo seu contexto.  

- Sufixos para formar substantivos. 

- As oracións de relativo especificativas e explicativas. 

- Práctica de expresións coloquiais en contextos comunicativos habituais. 
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- Os nomes compostos. 

- Técnicas de escritura.  

- A estrutura dunha carta de reclamación. Redactar unha. 

- As conxuncións finais. 

 

 

UNIT 8 – Don't Rock the Boat 

 

a) Obxectivos 

 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre un xogo que consiste na procura de 

“tesouros” con axuda dun GPS ou dun smartphone. 

 Aprender vocabulario relacionado coas viaxes. 

 Repasar a gramática que se estudou nas unidades anteriores. 

 Comprender a información clave de varios monólogos e dunha entrevista de radio. 

 Falar sobre viaxes. 

 Redactar un texto descritivo, prestando especial atención á orde dos adxectivos. 

 Pronunciar correctamente as letras “w” e “y” en welcome, new, you e lucky. 

 Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 Introdución ao tema que trata o texto, a partir dunhas preguntas.  

 Repaso das estratexias de lectura que se estudaron nas unidades anteriores. 

 Comprensión dun texto sobre un xogo que consiste na procura de “tesouros”, con axuda dun 

GPS ou dun smartphone, para realizar diferentes actividades de comprensiÓn PArecidas e 

relacionadas coas da PAU. 

 IdentifIcación no texTo de palabras antónimas ás que520se dan. 

 False friends destacados520no tExto. 

 Expresión da opinión persOal sobre o tema que trata o texto, a través da sección HavE Your 

Say.  

 Word Power:520ampliación do vocabulario visto na sección. 

 

Vocabulary 

 AplicaciÓN do vocabulario do texto520na sección Words from the Text. 

 Uso de prefixos para a formación de palabras co significado oposto.  

 Aplicación do vocabulaRio visto anteriormente na sección Words in Use. 

 

Listening 

 Introdución ao tema do listening, a partir dunhas preguntas.  

 Comprensión oral de diversos monólogos nos que varias persoas falan sobre lugares que 

visitaron, para relacionar as frases cos seus interlocutores/as. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema do listening, a través da sección Have Your Say. 

 Listen Closely: comprensión oral de varias frases para identificar a palabra correcta entre 

dúas que son homófonas. 

 Web Quest: procura en Internet de información sobre unha torre de vixilancia, para complEtar 

unhA ficha. Despois, deseñar unha páxina web que inclúa un mapa, o prezo da entrada,520o 

horario, etc. 

 Word Power: ampliacióN $o vocabulario visto na sección. 
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GramMar 

 Repaso da gramática que se estudou en unIdades anteriores a través de521distintas 

actividades. 

 

Communication 

 

Vocabulary 

 Comprensión do vocabUlario clave sobre aS viaxes. 

 Phrasal verbs. 

 

Listening 

 Introdución ao tema do Listening, a partir dunhas preguntas.  

 ComprensióN oral dunha entREvista de radio a uN home que viaxou pOr todo o mundo. 

 Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: unha entrevista de radio. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema do listening, a través da sección Have Your 

Say. 

 

Speaking 

 Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade, co emprego do 

vocabulario que aparece na mesma. 

 Interacción co compañeiro/a para falar dunhas vacacións ou dunha viaxe. 

 Tip: uso de adxectivos para falar de viaxes. 

 Living Culture: países que lles esixen aos cidadáns británicos un visado para poder 

viaxar a eles. 

 

Pronunciation 

 Pronuncia521correcta das letras “w” e “y” en welcome, new, you e lucky. Práctica 

adicional destes sons na sección Pronunciation Practice. 

 

Writing 

 Análise da estruturA dun texto descritivo. 

 Tip: uso correcto dos teMpos verbais nos textOs descritivos. 

 Estudo e práctica da orde dos adxectivos nA oración. 

 Repaso das técnicas de escr)tura. 

 ProducióN dun texto descritivo seguindo as indicacións do apartado521Writing TAsk % 

autocorrección da tarefa a través da Checklist. 

 

LivinG English ExTra 

 

Culture 

 Comprensión do contido dun folleto sobre tres lugares para visitar en Londres, co fin de 

realizar distintas actividades.  

 Datos curiosos relacionados co tema do texto. 

 Comprensión oral da charla dunha guía a un grupo de turistas, para realizar distintas 

actividades. 

 Interacción oral co compañeiro/a, para facer preguntas e contestalas, sobre os billetes de 

tren de Manchester a Glasgow. 

 

 

Literature 

 Comprensión de tres poemas, para realizar distintas actividades. 

 Figuras literarias: a metáfora. 
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Language Consolidation 

 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen 

en práctica o vocabulario e a gramática vistos ao longo da unidade, ao estilo dos exames 

para o FCE. 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Reading, SB, páxs. 89-90; Culture, SB, páx. 116; Reading, WB, páx. 65: 

comprensión escrita dun texto sobre un xogo que consiste na procura de “tesouros” 

con axuda dun GPS ou dun smartphone, un folleto sobre tres lugares para visitar en 

Londres e un texto sobre os guías turísticos “blue badge” no Reino Unido. Estratexia 

de lectura: repaso das estratexias de lectura que se estudaron nas unidades 

anteriores; false friends, SB, páx. 90: identificación de false friends no texto.  

- Vocabulary, SB, páxs. 92 e 96; Language Consolidation, SB, p. 100; Vocabulary 

Builder, páxs. 84-85: uso de vocabulario relacionado coas viaxes; prefixos para a 

formación de palabras co significado oposto; phrasal verbs; Word Power, SB, páxs. 

90 e 93: ampliación do vocabulario visto nas seccións. 

- Listening, SB, páxs. 93 e 96; Listening, na sección, Culture, SB, páx. 117: 

comprensión oral de diversos monólogos nos que varias persoas falan sobre lugares 

que visitaron, dunha entrevista de radio a un home que viaxou por todo o mundo e 

da charla dunha guía a un grupo de turistas; Listen Closely, páx. 93: comprensión 

oral de varias frases, para identificar a palabra correcta entre dúas que son 

homófonas. 

- Grammar, SB, páxs. 93-94; Language Consolidation, SB, p. 100; Grammar Basics, 

páx. 130: repaso de estruturas gramaticais vistas anteriormente; Writing, SB, páx. 87: 

a orde dos adxectivos na oración e repaso das técnicas de escritura vistas 

anteriormente. 

- Speaking Task, SB, páx. 97; Speaking, na sección, Culture, SB, páx. 117: 

participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a, para falar dunhas 

vacacións ou dunha viaxe e sobre os billetes de tren de Manchester a Glasgow; 

Living Culture, SB, páx. 97: información sobre os países que lles esixen aos 

cidadáns británicos un visado para poder viaxar a eles. 

- Pronunciation, SB, páx. 97; Pronunciation Practice, páx. 133: pronunciación correcta 

das letras “w” e “y” en welcome, new, you e lucky.  

- Writing, SB, páxs. 98-99; Writing; WB, páx. 66: expresión escrita dun texto 

describindo un lugar, utilizando as expresións e vocabulario adecuados. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Reading, SB, páxs. 89-90: uso dun GPS ou smartphone para participar no xogo 

geocaching, co fin de localizar obxectos escondidos. 

- Vocabulary, SB, páx. 92: medios de transporte pouco convencionais para percorrer 

os lugares de interese turístico dunha cidade. 

- Grammar, SB, páx. 94: información sobre unha actividade que consiste en explorar o 

fondo mariño (seatrekking) e sobre a maleta intelixente que é capaz de seguir ao 

dono a través do sinal do móbil. 

 

 Competencia dixital: 

- Web Quest, SB, páx. 93: procura en Internet de información sobre unha torre de 

vixilancia, para completar unha ficha. Despois, deseñar unha páxina web que inclúa 

un mapa, o prezo da entrada, o horario, etc.; Techno Option, SB, páx. 81: deseñar 

unha páxina web e subila a Internet. 

- Living English Interactive, www.burlingtonbooks.es/le1interactive: práctica das 

tarefas interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral e das actividades 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu1interactive
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web correspondentes á unidade 8. 

- Digital Teacher’s Resources: 

   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona dez exames listos para usar en 

cada comunidade autónoma e exames para facer un mesmo/a, baseados en textos 

con versión longa e curta. 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, gravacións do mesmo e 

traducións, e ligazóns a páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión.  

   + Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á 

unidade 8. 

 

 Aprender a aprender: 

- Language Consolidation, SB, páx. 100; Check Your Progress, WB, páx. 67; Student 

Learning Record, WB, páx. 131; Vocabulary Builder, páxs. 84-85: uso de estratexias, 

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

capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

- Have Your Say, SB, páxs. 89, 91, 93 e 96: aprendizaxe e práctica das fórmulas para 

expresar a opinión persoal sobre un tema dado. 

- Listening, SB, páxs. 93 e 96; Culture, páxs. 116-117: o enriquecemento persoal que 

supón viaxar a outros países. 

- Speaking Task, SB, páx. 96; Speaking, na sección Culture, SB, páx. 117: 

aprendizaxe e práctica de fórmulas para falar de viaxes e comprar billetes de tren. 

- Living Culture, SB, páx. 97: necesidade de ter visado para visitar algúns países. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking Task, SB, páx. 97; Speaking, na sección Culture, SB, páx. 117: uso da 

creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados. 

Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 98-99; Writing, WB, páx. 66: uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización 

para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 131: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito 

dos obxectivos da unidade. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

- Grammar, SB, páx. 95: visitas guiadas aos lugares mencionados na saga 

Crepúsculo. 

- Language Consolidation, SB, p. 100: aniversario do nacemento do pintor noruegués 

Edvarb Munch. 

- Culture, SB, páxs. 116-117: información sobre lugares para visitar en Londres e 

sobre o teatro The Globe en Londres. 

- Literature, páx. 121: lectura de tres poemas de distintas épocas e coñecemento de 

figuras literarias: a metáfora. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

• Educación física: 

- Seatrekking: unha actividade que permite descubrir lugares de gran beleza e que 

son de difícil acceso.  

 

• Tecnoloxías da información e da comunicación: 

- Geocaching: xogo que consiste na procura de “tesouros” con axuda dun GPS ou dun 

smartphone. 
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- A maleta intelixente que capta o sinal do móbil do seu dono e é capaz de seguilo. 

- A importancia de Internet na sociedade contemporánea. 

 

• Filosofía: 

- O enriquecemento persoal que supón viaxar a outros países. 

 

• Fundamentos da arte: 

- Aniversario do nacemento do pintor noruegués Edvarb Munch. 

 

• Literatura universal: 

- Información sobre o teatro The Globe en Londres. 

- Mostra de tres poemas de distintas épocas. 

- Figuras literarias: a metáfora. 

 

• Lingua e literatura: 

- Frases feitas relacionadas co tema das viaxes. 

- Repaso das técnicas de lectura que se estudaron nas unidades anteriores. 

- Prefixos para formar contrarios. 

- Repaso da gramática que se estudou en unidades anteriores. 

- Práctica de expresións coloquiais en contextos comunicativos habituais. 

- Phrasal verbs. 

- Técnicas de escritura. 

- A estrutura dun texto descritivo. Redactar un.  

- A orde dos adxectivos nunha oración. 

 

 

27.14 Contidos mínimos esixibles 

 

 - Tódolos contidos mínimos da E.S.O. 

- Tempos verbais: Present, Past , Present Perfect, future and conditional, Past perfect. 

- Verbos regulares e irregulares 

- Verbos modais: would, can, could be able to; must, mustn't; should, ought to; needn't, have to, don't 

have to, mai. 

- Adverbios: incluídos os de modo 

- Nexos: because, since, so as, as a result, consequently 

- Comparativos e superlativos 

- Phrasal verbs 

- Subordinadas de relativo, de condicional( tipo I,II yIII ), causais, finais 

- Estilo indirecto: declaracións, preguntas, ordes, suxerencias. 

- A voz pasiva: presente, pasado e futuro 

- Fonética: verbos regulares e a pronunciación "ed". 

 

27.15 Metodoloxía didáctica 

 

 Traballaranse tódalas competencias principalmente a COMPETENCIA ESCRITA E ORAL, sen 

olvidarse da social, a do mundo físico. 

Aínda que basicamente a metodoloxía será a mesma, en Bacharelato pretenderase que os alumnos 

comprendan a información global e específica de MENSAXES máis COMPLEXOS os de Secundaria. 

Témalos e situacións de comunicación amplían o coñecemento do mundo e as experiencias persoais 

do alumno, e axúdanlle a tomar conciencia do valor da lingua estranxeira como vehículo de 

comunicación internacional e a apreciar a súa importancia na sociedade e o mercado laboral actual. 

Os interlocutores son, como na ESO o profesor e os compañeiros, persoas cuxa lingua materna é o 
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inglés e personaxes de distintos lugares do mundo que aportan contrástelos e coñecementos 

culturais implícitos na lingua. 

Os niveis de comprensión van graduados a partir das habilidades comunicativas receptivas máis 

básicas, como son recoñer ou identi&icar determinados elementos e información, ata a inferencia, é 

dicir a interpretación de opinións e a identificación da funcionalidade dun texto , pasando pola 

interpretación de significAdos apoiándose en claves non lingüísticas, no contexto etc. Búscase o 

desenvolvemento dunha ACTITUDE CRÍTICA para a información transmitida nestas mensaxes. 

A secuenciaCión das habilidadeS comunicativas receptivas non supón que deamos por feito que o 

alumnado non adquiriunas en Secundaria, senón que se trata de conseguir en Bacharelato a 

automatización no seu uso, grazas ao seu uso, revisión e práctica continuas que se fai delas ao 

longo das avaliacións. 

Polo que respecta á produción oral en Bacharelato, os interlocutores continúan sendo profesores, 

compañeiros e falantes da lingua inglesa. Os alumnos non só PARTICIPAN en CONVERSACIÓNS 

nas que hai que narrar, describir, informar e transmitir ideas e opinións de maneira clara e ordenada, 

utilizando estratexias de comunicación e compensación que aprenderon en Secundaria, senón que 

tamén REPASAN e AMPLÍAN as funcións comunicativas da lingua estudadas en cursos 

precedentes. Así deberán ser capaces de preparar unha EXPOSICION ORAL mostrando a 

consecución clara e ordenada dun guión. Isto non significa que as mensaxes estean libres de erros, 

pero devanditos erros non deberán supoñer un obstáculo para a comunicación fluída e natural entre 

os interlocutores. A PRONUNCIACIÓN relacionada cos contidos en cada exercicio terá unha 

importancia notable ao longo de todo o curso. 

En Bacharelato os textos terán un carácter cada vez máis complexo. Continúan, non obstante, 

pertencendo á realidade persoal e académica do alumnado. As produccións incluirán NARRACIÓNS, 

TEXTOS ARGUMENTATIVOS, descricións de persoas, cartas formais e informais, resúmenes 

de lecturas e opinión persoal sobre temas de actualidade tratados no aula, etc. 

Os alumnos deberán progresar na utilización das estruturas gramaticais, mostrando así un maior 

grao de madurez sintáctica que xa empezou a promoverse en Secundaria. Esta madurez leva 

aparellado o uso dalgunhas oracións subordinadas, o uso correcto dos marcadores do discurso, a 

AMPLIACIACIÓN do léxico receptivo e produtivo, así como o desenvolvemento de procesos de 

autocorrección. 

No referente á lectura comprensiva e autónoma de textos relacionados co mundo escolar e 

extraescolar, o alumnado utilizará técnicas de aprendizaxe para desenvolver seu autonomí na lectura 

comprensiva e no uso dos procedementos adquiridos de maneira sistemática. Os tipos de texto máis 

usuais son folletos informativos, artigos de xornal, de revistas, textos informativos e narrativos e 

historias breves. As estratexias de lectura centradas en desenvolver a autonomía do alumnado, tales 

como a utilización correcta de DICCIONARIO(seleccionar o máis adecuado, detectar e buscar as 

palabras esenciais para a comprensión, identificar a acepción apropiada, etc.) o uso de 

GRAMÁTICAS e outros LIBROS de referencia( consultar índices, extraer a información básica, etc. ) 

e o uso de todo tipo de recursos lingüísticos, tales como a formación de palabras, as categorías 

gramaticais, a identificación de true e false friends, sinónimos, etc. requiren unha práctica sistemática 

para acadar a automatización no desenvolvemento da LECTURA COMPRENSIVA 

Os textos de lectura aos poucos serán máis especializados, con temas de interese e niveis de 

dificultade axeitados para os alumnos desta idade, co obxectivo de promover neles a lectura e o 

aprecio desta como fonte de información ,gozo e ocio, ademais de vía de acceso a outras culturas e 

formas de vida distintas, fomentando deste modo unha ACTITUDE RECEPTIVA e respectuosa ao 

tempo que CRÍTICA para a INFORMACIÓN que transmiten devanditos textos. 

Foméntase a competencia comunicativa a través DE TEXTOS ORAIS E ESCRITOS, mentres que a 

reflexión sobre a competencia lingüística propiamente devandita lévase a cabo mediante unha serie 

de estratexias como o formulación e proba de hipótese, a indución de regras a partir de exemplos, 

etc. 

A actitude do alumno para a aprendizaxe da lingua estranxeira é esencial para que recoñeza e 

aprecie o valor comunicativo de devandita lengua.Es imprescindible que recoñeza a súa propia 

capacidade de aprender. 

Neste nivel de aprendizaxe o alumno debe ser consciente da importancie que actualmente ten o 



 

Memoria de   

 

 

Asignatura / módulo Curso académico Páxina  de 618 

 

526 

inglés nas relacións internacionais. 

 

27. 16 Procedementos de avaliación  

 

En Bacharelato os alumnos acadaron un MAIOR grao de AUTONOMÍA e deben autoevaluarse a si 

mesmos coas seccións Check your Progress e Exam Preparation dos libros de texto e libro de 

traballo. Nelas preténdese que facer consciente ao estudante dos conceptos fundamentais que 

aparecen en cada unidade. Existen criterios de avaliación correspondentes ás tres tipos de 

contendos: 

HABILIDADES COMUNICATIVAS: 

Extraer informacións globais e específicas previamente requiridas de textos orais con apoio visula, 

emitidos polos medios de comunicación sobre cuestións xerais de actualidade, aspectos das culturas 

asociadas coa lingua estranxeira e temas xerais relacionados cos seus estudos e xuros e de textos 

escritos variados, utilizando as estratexias máis axeitadas para inferir significados de datos 

descoñecidos e demostrar a comprensión cunha tarefa específica. 

Participar con fluidez en CONVERSACIÓNS improvisadas e en narracións, exposicións, 

argumentacions e debates preparados previamente sobre temas de interese para o alumno, 

relacionados con outras áreas do currículo ou con aspectos sociais e culturais dos países en que se 

fala a lingua estranxeira e utilizar as estratexias de comunicación e o tipo de discurso adecuado á 

situación. 

-LER de forma AUTÓNOMA a información contida en textos escritos referidos á actualidade, á vida 

cultural ou relacionados cos seus estudos e xuros presenteso futuros. 

.REDACTAR con axuda do material de consulta textos que demanden unha planificación e 

elaboración reflexiva de contidos e coidar a corrección lingüística, a cohesión e a coherencia 

-Utilizar de maneira espontánea as estratexias de aprendizaxe adquiridas e consultar materiais de 

referencia tales como DICIONARIOS de varios ti0os, GRAMÁTICAS, gravacións e outras fontes para 

resolver novos problemas expostos na comunicación ou profundar na aprendizaxe do sistema 

lingüístico e de datos socioculturais. 

- Analizar a través de documentos auténticos as manifestaciónsculturais e aspectos sodolingüísticos 

tra.smitidos a través da lingua estranxeira, a partir dunha perspectiva enriquecida dos diferentes 

linguas e cuuturas que coñece o alumno.. 

Porcentaxe numérico da avaliación total: 

 

As porcentaxes de cada proba oral ou escrita decidiranse nas reunións de departamento ó empeza-

lo curso. O profesor pode variar lixeramente estes números si o considera apropiado, comunicándoo 

sempre ós outros membros do Departamento. 

Probas e exames orales:Nunca contarán tanto como as de escoita ou escritura, pero esperamos 

que pouco a pouco a lingua oral esté  case ó mesmo nivel que a escrita. De momento en Bacharelato 

non estamos a facer exames orales. 

Os exames contarán con probas de gramática e de textos de comprensión, podendo facelos 

en conxunto ou por separado. E dicir, pode haber un exame de texto e un exame de gramática 

ou un exame que conste de texto e de gramática. Procurarase facer dos exames en cada 

evaluación, sendo a nota final a media dos dous exames. Contarán tamém os controles que se fagan 

na clase, orais ou escritos e o libro de traballo e de lectura. 

Porcentaxe numérico dos exames: 

Exame de texto: 30% da nota 

Exame de gramática: 70% da nota 

O traballo na clase, o interés pola asignatura contarán sempre a favor do alumno para subir a nota 

algunas décimas, pero non se aprobará a asignatura se non se acada un mínimo dun catro e medio 

non exames.Nos casos dos alumnos que aproben os exames de forma moi xusta, se terá en conta o 

feito na clase e a actitude e no caso daqueles rapaces que incordian e faltan ó respeto ó profesor ou 

ós compañeiros, poden baixar a nota se o profesor o considera oportuno. 

A nota final será a da última avaliación, tendo en conta o progreso feito durante o curso. Para 
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aprobar a asignatura, será obrigatorio obter un cinco na última avaliación ainda que se aprobaran as 

anteriores. Nestes caso o profesor valorará se o alumno merece aprobar dependendo do progreso 

dende o principio ata o final de curso. Se o alumno suspende as dúas primeiras avaliacións, ten un 

mal comportamento e falta de interés, deberá aprobar os dous exames cun cinco na última. 

Non haberá exame final. 

O exame de Setembro consistirá en preguntas de gramática, traducción, comprensión escrita, 

redacción etc.e será similar aos feitos no curso . A puntuación irá dende o cero ata o dez. 

O exame de pendentes será algo mais sinxelo que os anteriores para dar maior oportunidade a que o 

alumno se poida adicar canto antes a asignatura do próximo curso. 

 

 

27.17.NOCTURNO 

 

O nivel que se exixe ós alumnos no nocturno vese modificado dalgÚn Xeito, xa que si eles deciden 

optar por ir a este réxime de ensinanza é debido a que os conceptos ou contidos son algo máis 

sinxelos.  

Ata agora tiñamos libros de texto diferentes para o nocturno. Este curso usaremos o mesmo libro que 

no diúrno, ainda que as esixencias serán menores. O profesor seguirá a programción do diúrno ata 

onde considere que poden seguila os alumnos. Dada a dificultade e o nivel do libro, poderase seguir 

co libro de primeiro en segundo se non é posible terminalo. De tódolos xeitos, o profesor levará 

material adaptado sempre que o vexa necesario. 

 O profesor, según vexa o ritmo da clase no primeiro ano, decidirá en qué unidade continuar no 

segundo, podendo seguir co de segundo. Ata agora preferimos seguir co libro de primeiro. 

Os criteiros de avaliación serán semellantes ós do diurno, especificando o seguinte: 

Porcentaxe da nota final: 

75% a nota dos exames de gramática. 

25% a nota dos textos de comprensión. 

O profesor terá en conta, por suposto o traballo do alumno na clase e na casa, variando se así o 

considera oportuno modificala positiva ou negativamente. 

A metodoloxía será a mesma , buscando sempre que o alumno se motive e non abandone os 

estudos. No nocturno temos que lograr que o que non se fixo no diúrno, se poda levar a cabo 

neste réxime de ensinanza. 

 

27.18.Actividades de recuperación e reforzo para alumnos/as coa materia ou módulo pendente 

 

 

Nas clases de pendentes o profesor revisará o traballo dos alumnos, previamente proposto. 

Consistirá en ejercicios de gramática, composicións e resumes de texto . Coma nos outros cursos, en 

xaneiro e maio haberá un exame para recuperar toda a materia. 

27.19 Materiais e recursos didácticos 

 

 Serán máis ou menos os mesmos que noutros cursos: libro de texto, libro de traballo, cintas de 

vídeo de películas e vídeos didácticos, material auténtico, como revistas, folletos, cómics, ect. O 

dicionario será de uso habitual en clase e na casa. Como nos outros cursos, se utilizará o canón e os 

ordenadores para modernizar e dinamizar o traballo de alumnos e profesores. O uso de internet pode 

ser de gran axuda. 

Calquer material pode ser de gran axuda, sempre que o alumno teña interés en aprender. O esforzo 

individual , o traballo diario son o maís importante en calquera asignatura. Hoxe en día temos a sorte 

de contar con as novas tecnoloxías que aportan todo tipo de coñecementos a tódolos niveis de 

aprendizaxe. Si sabemos usar o ordenador, todos aprenderemos ó mesmo tempo, alumnos e 

profesores .  
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27-20 Actividades complementarias e extraescolares previstas 

 

 Obras de teatro en lingua inglesa sempre que permítao o Instituto e contemos coa axuda financeira 

dalgunha organización. Os intercambios escolares faranscando faia profesores dispostos a ir ao país 

anglo parlante e ocuparse dos alumnos debidamente. Polo momento aínda ho fixemos ningún. 

Confiamos en que nun futuro próximo os nosos alumnos gocen e aprendan con esta actividade. 

Medidas de atención á diversidade 

 

 A diferenza dos cursos de E.S.O. en Bacharelato cada alumno debe saber as súas capacidades e 

necesidades á hora de aprender. Polo tanto, preocuparase de preparar os exercicios que o profesor 

aconselle para aqueles que teñan problemas coa asignatura e teñan un nivel máis alto. Os libros de 

texto están adaptados para esta diversidade que temos sempre nas aulas. . 
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27. 21  1º BACHARELATO (optativa) 

 

 

ASIGNATURA/MÓDULO 

 

 

Inglés segunda lingua 

 

Cód. 

 

 

 

CURSO E GRUPO 

 

 

 

PROFESOR/A (ES/AS) 

 

 

 

 

LIBRO DE TEXTO 

Data  de Autorización 

 

 

 

27.22Obxectivos xerais do curso 

 

 

 COMPETENCIA LINGUÍSTICA E SOCIAL PRINCIPALMENTE 

--Estudar a asignatura de forma LÚDICA , é dicir considerar o inglés como algo que utilizaremos nun 

futuro próximo , que nos vai axudar no noso traballo e noutros momentos da nosa vida. 

- Estudar de forma relaxada , sabendo que é unha asignatura que o alumno elixiu para non perder os 

seus coñecementos adquiridos anteriormente . 

- Percorrer todos os campos lingüísticos e gramaticais que sexan de utilidade para o avance no 

estudo da lingua. 

- Utilizar todo aquilo que na asignatura obrigatoria non podemos por falta de tempo. 

- Ler con tranquilidade artigos de xornal, revistas etc. sen as présas dunha programación ordinaria. 

- Perante todo pretendemos que os alumnos gocen con esta materia optativa. 

- FALAR EN INGLÉS co profesor e os compañeiros, xa que o reducido número de alumnos fai que 

isto sexa posible. Debater sobre distintos temas, prestando atención á pronunciación. 

- Visionar películas, deteniéndonos nos diálogos e fixándonos no vocabulario e expresións 

idiomáticas. 

- REPASAR e preguntar todo o que noutros cursos os alumnos non entenderon: gramática, fonética, 

etc 

27.23 Contidos (unidades didácticas) temporalizados por avaliacións 

 

 Cada avaliación constará dos mesmos apartados: 

- TRADUCIÓN 

- LECTURA E ENTOACIÓN (FONÉTICA) --Estudar a asignatura de forma lúdica, é dicir considerar 

ou inglés como algo que utilizaremos nun futuro próximo , que nos vai axudar non noso traballo e 

noutros momentos dá nosa vida. 

- Estudar de forma relaxada , sabendo que é unha asignatura que ou alumno elixiu para non perder 

vos seus coñecementos adquiridos anteriormente . 

- Percorrer todos vos campos lingüísticos e gramaticais que sexan de utilidade para ou avance non 

estudo dá lingua. 

- Utilizar todo aquilo que na asignatura obrigatoria non podemos por falta de tempo. 

- Ler con tranquilidade artigos de xornal, revistas etc. sen as présas dunha programación ordinaria. 

- Perante todo pretendemos que vos alumnos gocen con esta materia optativa. 

- FALAR EN INGLÉS co profesor e vos compañeiros, xa que ou reducido número de alumnos fai que 

isto sexa posible. Debater sobre distintos temas, prestando atención á pronunciación. 
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- Visionar películas, deteniéndonos nos diálogos e fixándonos non vocabulario e expresións 

idiomáticas. 

- REPASAR e preguntar todo ou que noutros cursos vos alumnos non entenderon: gramática, 

fonética, etc 

- COMPOSICIÓN ( REDACCIÓNS, RELATOS, BIOGRAFÍAS, DIÁLOGOS ETC.) 

- REPASO DE ESTRUTURAS GRAMATICAIS 

- ROLE PLAYS .  

 

1ª Eval. 

- Repaso de gramática de cursos anteriores 

- Lectura de textos de interese dá actualidade 

- Nocións de fonética e entoación 

-  Aspectos da vida cotiá inglesa e americana. 

 

2ª Eval. 

- - Sintáxis : oracións subordinadas (conxuncións e nexos ). 

- Phrasal verbs 

- Tradución directa e inversa : aprendendo a traducir libremente , fixándonos máis no sentido que na 

gramática. 

- Libro de lectura: Resúmenes dos capítulos lidos, preguntas de comprensión oral etc 

. 

3ª Eval. 

- Frases feitas, refráns, poesías. 

- Aprendendo vocabulario : periódicos, revistas, folletos publicitarios, películas, ect. 

- Películas: Repaso da películas e vídeos vistos ao longo do ano. 

- Proxectos individuais: Aprendendo a expoñer un traballo diante da clase. 

- Elaborando a unidade didáctica de fin de curso. "¿Que aprendemos?". Avaliación final. --Estudar a 

asignatura de forma LÚDICA , é dicir considerar o inglés como algo que utilizaremos nun futuro 

próximo , que nos vai axudar no noso traballo e noutros momentos da nosa vida. 

- Estudar de forma relaxada , sabendo que é unha asignatura que o alumno elixiu para non perder os 

seus coñecementos adquiridos anteriormente . 

- Percorrer todos os campos lingüísticos e gramaticais que sexan de utilidade para o avance no 

estudo da lingua. 

- Utilizar todo aquilo que na asignatura obrigatoria non podemos por falta de tempo. 

- Ler con tranquilidade artigos de xornal, revistas etc. sen as présas dunha programación ordinaria. 

- Perante todo pretendemos que os alumnos gocen con esta materia optativa. 

- HBLAR EN INGLÉS co profesor e os compañeiros, xa que o reducido número de alumnos fai que 

isto sexa posible. Debater sobre distintos temas, prestando atención á pronunciación. 

- Visionar películas, deteniéndonos nos diálogos e fixándonos no vocabulario e expresións 

idiomáticas. 

- REPASAR e preguntar todo o que noutros cursos os alumnos non entenderon: gramática, fonética, 

etc. 

 

PROXECTO LECTOR: Os alumnos leerán un libro adaptado ó seu nivel, como nos outros cursos, 

pero daremoslle mais importancia á lectura e expresión oral, traballando o libro de &orma lúdica e 

menos gramatical que na clase de primeiro idioma. Adicaremos un día tódalas semanas a leer e a 

escenificar algún párrafo, para que oS aLumnos sintan o gUsto pola lectura e lles axude a entender o 

contido do libro sin necesidade de e3tar usando o diccionario todo o tempo. 

Libro de lectura: The house of the SEven Gables. Ed. Vicens Vives 

 

Polo que atinxe as TIC, adicaremos o tempo necesario, aproveitándonos de tódolos recursos que na 

rede podemos atopar. Xa que esta asignatura é principalmente oral e de escoita, utilizaremos 

películas para traballar co vocabulario e entonación, fixándonos na fala dos actores e nos subtítulos, 

que nos son de gran axuda sempre. 
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27.24 Contidos mínimos esixibles 

 O mínimo que esixiremos será unha boa disposición e actitude por parte do alumno á hora de elixir 

esta optativa. Ademais o alumno participará activamente na clase nos diálogos, debates etc. 

procurando progresar na aprendIzaxe da lingua. Tamén esixirase un NIVEL INTERMEDIO da 

gramática inglesa e capacidade para desenvolver un tema oral e por escrito. Os estándares de 

aprendizaxe serán principalmente todo o relacionado coa actividade oral e a fluidez na linguaxe. 

Sinalaremos os seguintes puntos principais: 

- Capacidade para relacionarse cos alumnos e co profesor na lingua inglesa, buscando non a 

perfección da construcción gramatical das frases , nin un número elevado de vocabulario. O 

alumno deberá desenvolverse con certa fluidez en distintas situación da vida diaria. 

- Capacidade para leer e reflexionar, sacando conclusións personais co fin de amosar a súa 

madurez persoal. 

- Capacidade para tratar temas buscando a creatividade en diferentes situacións, sexa oral ou 

por escrito. 

- OS ESTÁNDARES MÍNIMOS de aprendizaxe refírense as capacidades de comprensión 

oral principalmente e de fluidez na fala. 

- Os alumnos deberán acadar un nivel similar do exisido na primeira lingua , reducindo os 

conceptos gramaticales tanto como fora posible. 

 

 

 

27.25 Metodoloxía didáctica 

 

Será algo diferente á que desenvolvemos nos outros cursos, aínda que basicamentepretendemos o 

mesmo: estudar a lingua desde todos os puntos de vista,GRAMATICAL, FONÉTICO, LINGÜÍSTICO, 

CULTURAL . Creemos que unha segunda lingua é a forma ideal de aprender sen vernos obrigados a 

iso . Isto atura un maior interese por parte dos alumnos, que van traballar voluntariamente, querendo 

aprender polo simple feito de , de aprender a falar e á entenderse con outras persoas de distinta 

lingua.  Procedementos de avaliación  

 

Avaliaremos a cada alumno observando o avance e a vontade que demostren cada día. Ao ser moi 

poucos, a tarefa de cualificación é moi fácil, xa que o profesor está en contacto con eles catro días á 

semana, tendo deste modo o tempo suficiente para saber o progreso realizado a partir do comezo do 

curso. 

A avaliación consistirá en dous exames cada trimestre, un escrito e outro oral, ademáis dos coNtroles 

e as tarefas feitas na clase e na case. A suma de todas esas notas daranos unha avaliación do 

alumno. 

Controles e exames. 80% 

Tarefas na clase e na casa: 20% 

27.26 Materiais e recursos didácticos 

 

 Utilizaremos todo o material posible, xa que dispoñemos de tempo suficiente, sen necesidade de 

preparar aos alumnos para os típicos exames aos que están acostumados habituaLmente. Este 

material consistirá nun libro de texto especifico para o segundo idioma, revistas, cds, películas, libros 

de exercicios de todo tipo , ComIcs, etc. O profesor seleccionará o material que considere máis 

adaptado a estes alumnos e especialmente elixirá aquel que faga a asignatura atractiva ao alumno, 

que é o que a elixiu como optativa.  

Creemos que un segundo dioma favorece ao alumno e  ao profesor por igual xa que os dous estan 

interes!dos na asignatura ao habela escollido como segunda opción. Procurarase que o materiaL 

sexa auténtico na maioría das veces, pois deste modo a linguaxe utilizado é máis real e gusta 
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especialmente ao que estúdao. Referímonos a folletos de axencias, nun avión, tendas etc. As 

películas procuraremos que estean adaptadas aos gustos dos alumnos, observando que os contidos 

sexan de utilidade no aprndizaje e non buscando simplemente entreteñemento.     . 

 

27.27 Actividades complementarias e extraescolares previstas 

 

  Serán as mesmas que para os demais cursos, aínda que estes alumnos terán prioridade perante 

actividades de teatro ou música, xa que o programa non esixe dedicar tanto tempo á gramática e á 

lectura como facemos noutros cursos. Recalcamos que o prezo que hai que pagar por unha obra de 

teatro é demasiado elevado para os alumnos, o cal dificulta moitas veces a realización destas ac 

tividades por parte do profesorado. 

Uso das novas tecnoloxías para estar en contacto con alumnos de países de fala inglesa. Os 

alumnos usarán os ordenadores para chatear en inglés ca axuda do profesor. Sería moi interesante 

facer un intercambio. 
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28. 2º BACHARELATO (común) 

 

 

ASIGNATURA/MÓDULO 

 

 

INGLÉS 

 

 

 

 

 

CURSO E GRUPO 

 

 

2ºA,B,C,D,E 

 

PROFESOR/A (ES/AS  

 

 

ELBA NIEVES, MÓNICA MILLÁN, BEGOÑA MARTIN 

 

LIBRO DE TEXTO 

Data  de AutorizaCión 

20014 

Editorial burlington   LivIng English                                                               

Autor Elizabeth  Grant, Kaitlin EdwarDs 

 

 

 

 

28.1Obxectivos xerais do curso:. Os puntos principales serán: 

Repaso das estructuras gramaticales estudiadas ao longo da eso e bacharelato 

Aprender a facer resumos de textos e composicións semellantes as de selectividade 

Estudiar vocabulario novo por medio de textos de diferente dificultade, de distintas fontes, revistas, 

periódicos, libros de texto etc. 

Aprender a debatir na aula temas de interés actual oralmente e por escrito. 

Saber estar na aula para aprender , non só para acadar unha boa nota. Os alumnos deberán 

participar na clase con atención e interés. 

Amosar tolerancia cara o resto dos compañeiros e intentar traballar en equipo ou en grupos para 

chegar a obter información sobor distintos temas. 

Amosar interés no progreso na asignatura ainda que resulte laborioso. Premiarase o esforzo na nota 

fInal. 

Traballar cara un obxetivo final , unha boa nota e un coñecemento da asignatura serio . 

Ter claros os obxetivos que perseguimos cando decidimos facer o segundo de bacharelato 

ou estudar unha carreira universitaria. 

 

28.2Contidos (unidades didácticas) temporalizados por avaliacións 

 AvaLiación 1: Unidades getting started, 1,2  

 

 

GET�ING STARTED 

 

a) Obxectivos 

 

 Ler dE forma comprensiva e autónoma un artigo sobre un experimento sociolóxico. 

 Revisar vocabulario aprendido en niveiS anterioreS. 

 Revisar os tempos presentes, pasados, perfectos e futuros. 

 Comprender a información global e a específica de dúas conversacións. 

 Falar sobre como coñecer xente. 

 

 

b) Contidos didácticos 
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Reading 

 Introdución ao tema que trata o texto, a partir dunha pregunta. 

 Comprensión dun artigo sobre un experimento sociolóxico levado a cabo por unha empresa, 

para ver que sucede cando dúas persoas que non se coñecen sentan a falar, para realizar 

diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

 Identificación no texto de palAbras sinónimas ás que se dan. 

 

Vocabulary 

 Revisión do vocabulario aprendido en nIveis anteriores
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 a través de diversas actividades. 

 

Grammar 

 Revisión dos tempos presentes, pAsados, perfectos e futuros. Uso e formación. ExprEsións 

temporais. 

 

Listening 

 Introdución ao tema do listening á partir dunhas preguntas. 

 Comprensión oral de dúas conversacións, para contestar a preguntas, elixir As respostas 

correctas e idEntificar que afirmacións son verdadeiras. 

 

Speaking 

 Práctica oral das funcións comunicAtivas presentadas na unidade, co emprego do 

vocabulario que aparece nela. 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre o lugar onde se coñeceron, utilizando as 

expresións dadas. 

 

 

 NIT 1 – When in Rome ... 

 

a) Obxectivos 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un blog de viaxes. 

 Aprender vocabulario relacionado cos costumes propios doutras culturas. 

 Utilizar correctamente o Present Perfect Continuous e o Past Perfect Continuous. 

 Comprender a información global e a específica de varios monólogos e unha charla dun guía 

turístico. 

 Comparar fotografías. 

 Redactar unha crítica cinematográfica, empregando correctamente adxectivos e adverbios. 

 Pronunciar correctamente os sons consonánticos similares aos contidos en palabras como 

“person” e “playing”. 

 Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 Introdución ao tema que trata o texto a partir dunhas preguntas. 

 Comprensión da intención do autor/a á hora de escribir un texto.  

 Comprensión do contido dun blog de viaxes que describe unha excursión ao monte Uluru, 

para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

 Exam Focus: consellos para contestar a preguntas que requiren un desenvolvemento de 

ideas. 

 Identificación no texto de palabras sinónimas ás que se dan. 

 False friends destacados no texto. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Have Your 

Say. 

 Word Power: ampliación do vocabulario visto na sección. 

 

Vocabulary 

 Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

 Sufixos para formar substantivos e adxectivos. 

 Aplicación do vocabulario visto anteriormente na sección Words in Use . 

 



 

Memoria de   

 

 

Asignatura / módulo Curso académico Páxina  de 618 

 

536 

Listening 

 Introdución ao tema do listening a partir dunha pregunta. 

 Comprensión oral de varios monólogos nos que unhas persoas contan as súas experiencias 

de vivir no estranxeiro, para relacionar as frases cos seus interlocutores/as. 

 Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: monólogos. 

 Listen Closely: comprensión oral de varias expresións cos verbos speak e say, para despois 

completar unhas frases. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema do listening, a través da sección Have Your Say. 

 Web Quest: procura en Internet de información sobre un mesmo costume en distintos países, 

para facer unha breve presentación na clase. 

 Techno Option: opción de facer a presentación en PowerPoint. 

 Word Power: ampliación do vocabulario visto na sección. 

 

Grammar 

 Expresión de accións presentes, pasadas e futuras en tempo perfecto, con distintas 

referencias temporais, a través do Present Perfect Continuous e do Past Perfect 

Continuous. Uso e formación. Expresións temporais. 

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

actividades. 

 Living English: práctica de expresións coloquiais co emprego das estruturas gramaticais 

presentadas na unidade, en contextos comunicativos habituais. 

 

Communication 

 

Vocabulary 

 Comprensión do vocabulario clave relacionado cos costumes propios doutras culturas. 

 Uso correcto do xerundio e do infinitivo. 

 

Listening 

 Introdución ao tema do listening a partir dunhas imaxes. 

 Comprensión oral da charla dun guía a un grupo de turistas nun museo, para realizar 

distintas actividades. 

 Expresión da experiencia persoal sobre o tema do listening, a través da sección Have Your 

Say.  

 

Speaking Task 

 Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade, co emprego do 

vocabulario que aparece nela. 

 Interacción oral co compañeiro/a para comparar varias fotografías, utilizando as 

expresións dadas. 

 Living Culture: números considerados de boa ou mala sorte en distintas culturas. 

 

Pronunciation 

 Pronuncia dos sons consonánticos similares aos contidos en “ person” e “playing”. 

Práctica adicional destes sons na sección Pronunciation Practice. 

 

Writing 

25. Análise da estrutura dunha crítica cinematográfica. 

26. Tip: uso do Present Simple para describir feitos pasados nas críticas cinematográficas e 

literarias. 

27. Estudo e práctica dos adxectivos e adverbios. 

28. Produción dunha crítica cinematográfica seguindo as indicacións do apartado Writing Task e 

autocorrección da tarefa, a través da Checklist. 



 

Memoria de   

 

 

Asignatura / módulo Curso académico Páxina  de 618 

 

537 

 

Living English Extra 

 

Culture 

 Comprensión do texto dun folleto sobre a organización de xornadas cos grupos aborixes 

de Canadá, para completar varias frases e contestar a unhas preguntas. 

 Datos curiosos relacionados co tema do texto. 

 Comprensión oral dun relato tradicional dos aborixes da Columbia Británica, para 

contestar a unhas preguntas. 

 Práctica oral dun diálogo entre un recepcionista e un cliente á hora de rexistrarse nun 

albergue xuvenil, utilizando as expresións aprendidas. 

 

Language Consolidation 

 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen 

en práctica o vocabulario e a gramática vistos ao longo da unidade, ao estilo dos exames 

para o FCE. 

 

UNIT 2 – Out of this World 

 

a) Obxectivos 

 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre a ameaza de impacto de asteroides na 

Terra. 

 Aprender vocabulario relacionado coa ciencia ficción. 

 Utilizar correctamente os catro tipos de oracións condicionais, as oracións temporais e as 

oracións desiderativas. 

 Comprender a información global e a específica dunha entrevista de radio, dunha 

conversación e dun videoblog sobre unha película. 

 Describir oralmente unha fotografía. 

 Redactar un resumo dun texto, prestando especial atención á paráfrase. 

 Pronunciar correctamente os sons consonánticos similares aos contidos en palabras como 

“guess” e “imagine”. 

 Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 Introdución ao tema que trata o texto a partir dunha pregunta. 

 Predición do contido dun texto a partir da procura de información específica (scanning). 

 Comprensión dun texto sobre o risco de impacto de asteroides na Terra, para realizar 

diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

 Exam Focus: consellos para contestar a preguntas de opción múltiple. 

 Identificación no texto de palabras sinónimas ás que se dan. 

 False friends destacados no texto. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Have Your 

Say. 

 Word Power: ampliación do vocabulario visto na sección. 

 

Vocabulary 

 Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

 Phrasal verbs. 
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 Aplicación do vocabulario visto anteriormente na sección Words in Use . 

 

Listening 

 Introdución ao tema do listening a partir dunha pregunta.  

 Comprensión oral dunha entrevista de radio sobre as viaxes espaciais, para elixir a resposta 

correcta. 

 Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: unha entrevista de radio. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema do listening, a través da sección Have Your Say. 

 Listen Closely: comprensión oral de varias palabras para formar collocations. 

 Web Quest: procura en Internet de información sobre o espazo exterior, para despois 

elaborar un póster. 

 Techno Option: opción de elaborar un póster online. 

 Word Power: ampliación do vocabulario visto na sección. 

 

Grammar 

 Os catro tipos de oracións condicionais. Uso e formación. 

 Uso correcto das oracións temporais. 

 As oracións desiderativas. Uso e formación. 

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

 Living English: práctica de expresións coloquiais co emprego das estruturas gramaticais 

presentadas na unidade en contextos comunicativos habituais. 

 

 

Communication 

Vocabulary 

 Comprensión do vocabulario clave relacionado coa ciencia ficción. 

 Formación de adxectivos compostos. 

 

Listening 

 Introdución ao tema do listening a partir dunhas preguntas.  

 Comprensión oral dunha conversación sobre a película Gravity, para contestar a unhas 

preguntas. 

 Comprensión oral dun videoblog sobre a película Gravity, para identificar os datos que se 

piden e saber se unhas afirmacións son verdadeiras ou falsas. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema do listening, a través da sección Have Your 

Say. 

 

Speaking Task 

 Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade, co emprego do 

vocabulario que aparece nela. 

 Interacción oral co compañeiro/a para describir unha fotografía utilizando as expresións 

dadas. 

 Living Culture: países pioneiros en levar a cabo determinadas accións no espazo 

exterior. 

 

Pronunciation 

 Pronuncia dos sons vocálicos similares aos contidos en palabras como “guess” e 

“imagine”. Práctica adicional destes sons na sección Pronunciation Practice. 

 

Writing 

 Análise da estrutura dun resumo. 

 Estudo e práctica da paráfrase. 
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 Produción dun resumo seguindo as indicacións do apartado Writing Task e autocorrección da 

tarefa, a través da Checklist. 

 

 

Living English Extra 

 

Culture 

 Comprensión dun texto sobre a carreira espacial, para dicir se as afirmacións dadas son 

verdadeiras ou falsas. 

 Información relacionada coa carreira espacial. 

 Comprensión oral dun programa de radio sobre unha atracción de Disney World en 

Florida, para completar unhas frases. 

 Práctica oral dun diálogo para pedir información por teléfono sobre un parque temático, 

utilizando as expresións aprendidas. 

 

Language Consolidation 

 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen 

en práctica o vocabulario e a gramática vistos ao longo da unidade, ao estilo dos exames 

para o FCE. 

 

 

 

 

Avaliación 2  Unidades 3,4, 

 

Unidade 3 – Making a Living 

 

• Ciencias para o mundo contemporáneo: 

- A importancia de Internet na sociedade contemporánea. 

- Uso de páxinas web para a publicación de ofertas de emprego. 

- As novas tecnoloxías e a transformación do mercado laboral. 

 

• Filosofía e cidadanía: 

- Afrontar unha entrevista de traballo. 

- A utilidade e a estrutura dunha carta de presentación. 

- O costume británico de tomar o té. 

- Profesións insólitas. 

 

• Economía da empresa: 

- Estrutura dunha empresa e como funciona.  

- Entrevistas de traballo como métodos para seleccionar persoal dunha empresa. 

- Publicación de ofertas de traballo en medios de comunicación para a contratación de persoal. 

- O salario mínimo interprofesional. 

 

• Literatura universal: 

- Lectura do relato Telling Stories da autora irlandesa Maeve Binchy. 

- Explicación do termo “conflito” en literatura. 

 

• Lingua e literatura: 

- Frases feitas relacionadas co mundo laboral. 

- Técnicas de lectura: distinguir entre feitos e opinións. 

- Estratexias para a realización de exames: consellos para completar oracións. 

- Collocations. 

- A voz pasiva. 
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- Os verbos causativos. 

- Expresións con job. 

- Práctica de expresións coloquiais en contextos comunicativos habituais. 

- Técnicas de escritura. 

- A estrutura dunha carta formal. Redactar unha.  

- Uso da linguaxe formal e de estruturas paralelas para expresar ideas similares. 

 

 

Unidade 4 – On the Ball 

 

• Ciencias para o mundo contemporáneo: 

- A importancia de Internet na sociedade contemporánea. 

 

• Educación física: 

- A vida do atleta británico Mo Farah. 

- Deportes pouco correntes: chess boxing, hockey subacuático, esquí sobre area, sepak takraw 

e pulso profesional. 

- Deportes populares en Gran Bretaña: as carreiras de cabalos. 

- Reflexión sobre os efectos a longo prazo dalgunhas lesións deportivas na saúde. 

 

• Filosofía e cidadanía: 

- O valor dos xestos de deportividade e solidariedade no mundo do deporte. 

- A importancia da constancia no traballo para converterse nun deportista de elite despois de 

cumprir os trinta. 

- Reflexión sobre o auxe dos negocios de apostas en Gran Bretaña. 

 

• Lingua e literatura: 

- Frases feitas relacionadas co tema do deporte. 

- Técnicas de lectura: lectura da primeira liña de cada parágrafo para identificar a idea principal 

que contén. 

- Estratexias para a realización de exames: consellos para contestar a preguntas de verdadeiro / 

falso. 

- Familias de palabras. 

- Os verbos modais e os modais perfectos. 

- Práctica de expresións coloquiais en contextos comunicativos habituais. 

- Técnicas de escritura. 

- A estrutura dun texto argumentativo. Redactar un. 

- Conxuncións copulativas, as conxuncións e locucións adversativas, e expresións para dar 

exemplos. 

 

Avaliación 3 Unidades 5,6 

Unidade 5 – Crime Doesn't Pay 

 

• Filosofía e cidadanía: 

- A reinserción social de presos. 

- A xustiza restaurativa. 

- Medidas de seguridade nos bancos. 

 

• Literatura universal: 

- Lectura do relato Vinte anos despois, do autor estadounidense O. Henry. 

 

• Lingua e literatura: 

- Frases feitas relacionadas co mundo do crime. 

- Técnicas de lectura: comprensión do contido do texto, a partir da inferencia de matices ou 
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lendo entre liñas, para comprender cousas que non están escritas. 

- Estratexias para a realización de exames: consellos para atopar sinónimos e antónimos nun 

texto. 

- Phrasal verbs. 

- O estilo indirecto. 

- Familias de palabras. 

- Práctica de expresións coloquiais en contextos comunicativos habituais. 

- Técnicas de escritura. 

- A estrutura dunha noticia. Redactar unha. 

- As conxuncións causais e consecutivas, e os conectores de finalidade. 

 

 

Unidade 5 – Crime Doesn't Pay 

 

• Filosofía e cidadanía: 

- A reinserción social de presos. 

- A xustiza restaurativa. 

- Medidas de seguridade nos bancos. 

 

• Literatura universal: 

- Lectura do relato Vinte anos despois, do autor estadounidense O. Henry. 

 

• Lingua e literatura: 

- Frases feitas relacionadas co mundo do crime. 

- Técnicas de lectura: comprensión do contido do texto, a partir da inferencia de matices ou 

lendo entre liñas, para comprender cousas que non están escritas. 

- Estratexias para a realización de exames: consellos para atopar sinónimos e antónimos nun 

texto. 

- Phrasal verbs. 

- O estilo indirecto. 

- Familias de palabras. 

- Práctica de expresións coloquiais en contextos comunicativos habituais. 

- Técnicas de escritura. 

- A estrutura dunha noticia. Redactar unha. 

- As conxuncións causais e consecutivas, e os conectores de finalidade. 
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UNIT 6 – Money Makes the World Go Round 

 

a) Obxectivos 

 

• Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre varios actos solidarios. 

• Aprender vocabulario relacionado co diñeiro. 

• Utilizar correctamente as oracións de relativo especificativas e explicativas. 

• Comprender a información global e a específica de varias conversacións e noticias. 

• Describir oralmente unha situación. 

• Redactar un texto de opinión, prestando especial atención a todas as destrezas de 

expresión escrita aprendidas. 

• Pronunciar correctamente os sons vocálicos similares aos contidos en palabras como 

“money”, “broke”, “obvious” e “do”.  

• Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

• Introdución ao tema que trata o texto a partir dunha pregunta.  

• Comprensión das referencias pronominais do texto. 

• Comprensión dun texto sobre varios actos solidarios que se levan a cabo en distintas 

partes do mundo, para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas e 

relacionadas coas da PAU. 

• Exam Focus: consellos para contestar a preguntas dando unha opinión persoal. 

• Identificación no texto de palabras antónimas ás que se dan. 

• False friends destacados no texto. 

• Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Have 

Your Say.  

• Word Power: ampliación do vocabulario visto na sección. 

 

 

Vocabulary 

• Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

• Substantivos e adxectivos seguidos de preposición. 

• Aplicación do vocabulario visto anteriormente na sección Words in Use. 

 

 

Listening 

• Introdución ao tema do listening a partir da valoración dalgúns aspectos relacionados coas 

compras. 

• Comprensión oral de varios monólogos e diálogos nos que unhas persoas comentan 

situacións que viviron cando foron de compras, para elixir a resposta correcta. 

• Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: monólogos e diálogos. 

• Expresión da opinión persoal sobre o tema do listening, a través da sección Have Your Say. 

• Listen Closely: comprensión oral de expresións que indican necesidade e ausencia da 

mesma, para despois completar unhas frases.  

• Web Quest: preparación dunha infografía que inclúa un comparador de prezos de varios 

produtos dunha mesma categoría e o mellor lugar onde adquirilos. 

• Techno Option: opción de realizar unha infografía online. 

• Word Power: ampliación do vocabulario visto na sección. 

 

 

Grammar 
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• As oracións de relativo especificativas e explicativas. Uso e formación.  

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

• Living English: práctica de expresións coloquiais co emprego das estruturas gramaticais 

presentadas na unidade en contextos comunicativos habituais. 

 

 

Communication 

 

Vocabulary 

• Comprensión do vocabulario clave relacionado co diñeiro. 

• Expresións coas palabras cost e price. 

 

Listening 

 Introdución ao tema do listening a partir dunhas preguntas. 

 Comprensión oral de tres noticias relacionadas co diñeiro, para realizar diversas actividades. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema do listening, a través da sección Have Your Say. 

 

Speaking Task 

 Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade co 

emprego do vocabulario que aparece nela. 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre as situacións que se 

mostran nas fotografías, utilizando as expresións dadas. 

 Living Culture: información sobre algunhas moedas menos coñecidas. 

 

Pronunciation 

 Pronuncia correcta dos sons vocálicos similares aos contidos en palabras 

como “money”, “broke”, “obvious” e “do”. Práctica adicional na sección 

Pronunciation Practice. 

 

 

Writing 

 Análise da estrutura dun texto de opinión. 

 Tip: uso dos “verbos estáticos” para expresar as ideas do autor/a do texto. 

 Práctica das destrezas de expresión escrita aprendidas ao longo do curso. 

 Produción dun texto de opinión seguindo as indicacións do apartado Writing Task 

e autocorrección da tarefa, a través da Checklist. 

 

 

 

 

Living English Extra 

 

Culture 

 Comprensión dun texto sobre os personaxes que figuran nas moedas de Gran Bretaña e 

de Estados Unidos, para completar unhas fraSes.  

 Datos curiosos relacionados co tEmA do texto. 

 ComprEnsión oral dun podcaSt (arquivo de son) dun programa sobre personaxes 

famosos de Estados UNidos, para completar unHas frases. 

 Práctica oral dun diálogo entre un empregado/a e un cliente/a que quere facEr unha 

reclamación, utilizando as eXpresións aprendidas. 

 

LiteraturE 

 Comprensión do relato O sancristán de Somerset MAugham, para dicir se as afirmacións 
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dadas son verdadeiras ou falsas. 

 Figuras retóricas: a ironía. 

 

 

Language Consolidation 

 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen 

en práctica o vocabulario e a gramática vistos ao longo da unidade, ao estilo dos exames 

para o FCE. 

 

 

28.3 Contidos mínimos esixibles 

 Neste curso os mínimos refírense a gramática estudiada o longo da ESO e no primeiro curso de 

Bacharelato. O alumno deberá demostrar as súas capacidades para ler, resumir e razoar sobre 

calquera texto do seu nivel 

Os erros básicos deberán ser penalizados sempre que se repitan constantemente. 

 

28.4 Metodoloxía didáctica:Ensinar a lingua estranxeira co fin de que o alumno/a logre 

comunicarse e deenvolverse con éxito, no plano oral e no escrito. 

• Profundizar no desenvolvemento das estratexias de aprendizaxe para que poida enfrontarse con 

éxito a situacións reais de comunicación. 

• Conseguir que entenda o funcionamento do sistema lingüístico e que reflexione sobre o mesmo, 

comparándoo coa súa lingua materna, para alcanzar un bo nivel de comunicación. 

• Profundar no sistema fonético, nas funcións gramaticais e no vocabulario de modo que poida 

recoñecelos e empregalos en situacións reais de comunicación. 

• Fomentar a expresión das ideas e puntos de vista persoais do alumno/a para crear unha 

comunicación real. 

• Desenvolver e dominar de forma integrada as catro destrezas básicas: listening, speaking, 

reading e writing. 

• Ofrecerlle todas as facilidades posíbeis para que amplíe os seus coñecementos sobre os 

aspectos socioculturais da lingua inglesa e asimile a cultura da que forma parte, evitando así que 

exprese os seus logros só en termos morfosintácticos e funcionais. 

 



 

Memoria de   

 

 

Asignatura / módulo Curso académico Páxina  de 618 

 

545 

• Espertar no alumnado a responsabilidade de conseguir a autonomía na súa aprendizaxe, 

recoñecendo os métodos de estudo e o tipo de organización que máis lle conveñan. 

 

.
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3. Competencias clave 

 

 

a) As competencias clave e a súa descrición 

 
As orientacións da Unión Europea insisten na necesidade da adquisición das competencias clave por parte da 

cidadanía, como condición indispensábel para lograr que os individuos alcancen un pleno desenvolvemento 

persoal, social e profesional que se axuste ás demandas dun mundo globalizado e faga posíbel o 

desenvolvemento económico, vinculado ao coñecemento. 

 
As competencias clave son esenciais para o benestar das sociedades europeas, o crecemento económico e a 

innovación, e descríbense os coñecementos, as capacidades e as actitudes esenciais vinculadas a cada unha 

delas. 

 

A proposta de aprendizaxe por competencias favorecerá, por tanto, a vinculación entre a formación e o 

desenvolvemento profesional e ademais facilitará a mobilidade de estudantes e profesionais. 

 

As competencias clave no Sistema Educativo Español son as seguintes: 

 

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

3. Competencia dixital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociais e cívicas 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

7. Conciencia e expresións culturais 

 

En cada materia inclúense referencias explícitas acerca da súa contribución a aquelas competencias clave ás que 

se orienta en maior medida. Doutra banda, tanto os obxectivos como a propia selección dos contidos buscan 

asegurar o desenvolvemento de todas elas. Os criterios de avaliación serven de referencia para valorar o grao 

progresivo de adquisición. 

 

1. Competencia en comunicación lingüística 

 

Esta competencia refírese á utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, de 

representación, interpretación e comprensión da realidade, de construción e comunicación do coñecemento e de 

organización e autorregulación do pensamento, as emocións e a conduta. 

 

Con distinto nivel de dominio e formalización -especialmente en lingua escrita-, esta competencia significa, no 

caso das linguas estranxeiras, poder comunicarse nalgunhas delas e, con iso, enriquecer as relacións sociais 

e desenvolverse en contextos distintos ao propio. Así mesmo, favorécese o acceso a máis e diversas fontes de 

información, comunicación e aprendizaxe. 

 

En resumo, para o adecuado desenvolvemento desta competencia resulta necesario abordar a análise e a 

consideración dos distintos aspectos que interveñen nela, debido á súa complexidade. Para iso, débese atender 

aos cinco compoñentes que a constitúen e ás dimensións nas que se concretan: 

 

– O compoñente lingüístico comprende diversas dimensións: a léxica, a gramatical, a semántica, 

a fonolóxica, a ortográfica e a ortoépica (a articulación correcta do son a partir da representación 

gráfica da lingua). 

– O compoñente pragmático-discursivo contempla tres dimensións: a sociolingüística (vinculada 

coa adecuada produción e recepción de mensaxes en diferentes contextos sociais); a pragmática 

(que inclúe as microfuncións comunicativas e os esquemas de interacción); e a discursiva (que 

inclúe as macrofuncións textuais e as cuestións relacionadas cos xéneros discursivos). 

– O compoñente sociocultural inclúe dúas dimensións: a que se refire ao coñecemento do mundo 

e a dimensión intercultural. 

– O compoñente estratéxico permítelle ao individuo superar as dificultades e resolver os 

problemas que xorden no acto comunicativo. Inclúe tanto destrezas e estratexias comunicativas 

para a lectura, a escritura, a fala, a audición e a conversación, coma destrezas vinculadas co 

tratamento da información, a lectura multimodal e a produción de textos electrónicos en 
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diferentes formatos; tamén forman parte deste compoñente as estratexias xerais de carácter cognitivo, 

metacognitivo e socioafectivas que o individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos 

fundamentais na aprendizaxe das linguas estranxeiras. 

– O compoñente persoal intervén na interacción comunicativa en tres dimensións: a actitude, a 

motivación e os trazos de personalidade. 

 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
 

A competencia matemática implica a aplicación do razoamento matemático e as súas ferramentas para describir, 

interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. 

Esta competencia require coñecementos sobre os números, as medidas e as estruturas, as operacións e as 

representacións matemáticas, e a comprensión dos termos e conceptos matemáticos. 

O uso de ferramentas matemáticas implica unha serie de destrezas que requiren a aplicación dos principios e 

procesos matemáticos en distintos contextos.  

Trátase da importancia das matemáticas no mundo e de utilizar os conceptos, procedementos e 

ferramentas para aplicalos na resolución dos problemas que poidan xurdir nunha situación determinada 

ao longo da vida.  
A competencia matemática inclúe unha serie de actitudes e valores que se basean no rigor, o respecto aos datos 

e a veracidade. 

Xa que logo, para o adecuado desenvolvemento da competencia matemática resulta necesario abordar catro 

áreas relativas aos números, a álxebra, a xeometría e a estatística, interrelacionadas de formas diversas, a través 

da cantidade, o espazo e a forma, o cambio e as relacións, e a incerteza e os datos. 

 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un achegamento ao mundo 

físico e á interacción responsábel con el para a conservación e mellora do medio natural, a protección e 

mantemento da calidade de vida e o progreso dos pobos. Estas competencias contribúen ao desenvolvemento 

do pensamento científico e capacitan a cidadáns responsábeis e respectuosos que desenvolven xuízos críticos 

sobre os feitos científicos e tecnolóxicos que se suceden ao longo dos tempos, pasados e actuais. Estas 

competencias han de capacitar para identificar, expor e resolver situacións da vida cotiá, igual que se actúa 

fronte aos retos e problemas propios das actividades científicas e tecnolóxicas. 

Para o adecuado desenvolvemento das competencias en ciencia e tecnoloxía resultan necesarios coñecementos 

científicos relativos á física, a química, a bioloxía, a xeoloxía, as matemáticas e a tecnoloxía. Así mesmo, hanse 

de fomentar as destrezas para utilizar e manipular ferramentas e máquinas tecnolóxicas, e utilizar datos e 

procesos científicos para alcanzar un obxectivo. 

Hanse de incluír actitudes e valores relacionados coa asunción de criterios éticos asociados á ciencia e á 

tecnoloxía, o interese pola ciencia, o apoio á investigación científica, a valoración do coñecemento científico, e 

o sentido da responsabilidade en relación á conservación dos recursos naturais, ás cuestións ambientais e á 

adopción dunha actitude adecuada para lograr unha vida física e mental saudábel nun contorno natural e social. 

 

Os ámbitos que se deben abordar para a adquisición das competencias en ciencias e tecnoloxía son os sistemas 

físicos, os sistemas biolóxicos, os sistemas da Terra e do Espazo, e os sistemas tecnolóxicos. 

Por último, a adquisición das competencias en ciencia e tecnoloxía require a formación e práctica na 

investigación científica e na comunicación da ciencia. 

 

3. Competencia dixital 

 

Esta competencia consiste en dispor de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información, e para 

transformala en coñecemento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde o acceso á información até a súa 

transmisión en distintos soportes unha vez tratada, incluíndo a utilización das tecnoloxías da información e 

da comunicación como elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse.  

 

Implica ser unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica e reflexiva ao seleccionar, tratar e utilizar 

a información e as súas fontes, así como as distintas ferramentas tecnolóxicas; tamén, ter unha actitude 

critica e reflexiva na valoración da información dispoñíbel, contrastándoa cando é necesario, e respectar as 

normas de conduta socialmente acordadas para regular o uso da información e as súas fontes nos distintos 

soportes. 

 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia dixital resulta necesario abordar a información, a análise e a 

interpretación da mesma, a comunicación, a creación de contidos, a seguridade e a resolución de problemas, 

tanto teóricos coma técnicos. 

 

 



 

Memoria de   

 

 

Asignatura / módulo Curso académico Páxina  de 618 

 

548 

 

 

4. Aprender a aprender 

 

Aprender a aprender supón dispor de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e ser capaz de continuar 

aprendendo de maneira cada vez máis eficaz e autónoma, de acordo aos propios obxectivos e necesidades. 

 

Aprender a aprender implica a conciencia, xestión e control das propias capacidades e coñecementos desde un 

sentimento de competencia ou eficacia persoal, e inclúe tanto o pensamento estratéxico como a capacidade de 

cooperar, de se autoavaliar, e o manexo eficiente dun conxunto de recursos e técnicas de traballo intelectual. 

Todo iso desenvólvese, a través de experiencias de aprendizaxe conscientes e gratificantes, tanto individuais 

coma colectivas. 

 

5. Competencias sociais e cívicas 

 

Estas competencias implican a habilidade e a capacidade para utilizar os coñecementos e actitudes sobre 

a sociedade, interpretar fenómenos e problemas sociais en contextos cada vez máis diversificados, 

elaborar respostas, tomar decisións e resolver conflitos, así como para interactuar con outras persoas e 

grupos, conforme a normas baseadas no respecto mutuo e en conviccións democráticas. 

 

En concreto, a competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo. Os elementos fundamentais 

desta competencia inclúen o desenvolvemento de certas destrezas como a capacidade de se comunicar dunha 

maneira construtiva en distintos contornos sociais e culturais, mostrar tolerancia, expresar e comprender puntos 

de vista diferentes, negociar sabendo inspirar confianza e sentir empatía. 

 

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

mesmo e a integridade e honestidade. 

 

A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade, 

cidadanía e dereitos humanos e civís, así como da súa formulación na Constitución española, a Carta dos 

Dereitos Fundamentais da Unión Europea e en declaracións internacionais, e da súa aplicación por parte de 

diversas institucións a escala local, rexional, nacional, europea e internacional. 

 

As actitudes e valores inherentes a esta competencia son aqueles que se dirixen ao pleno respecto dos dereitos 

humanos e á vontade de participar na toma de decisións democráticas a todos os niveis, e implica manifestar o 

sentido da responsabilidade e mostrar comprensión e respecto dos valores compartidos, que son necesarios para 

garantir a cohesión da comunidade, baseándose no respecto dos principios democráticos. 

 

Por tanto, para o adecuado desenvolvemento destas competencias é necesario comprender o mundo no que se 

vive, en todos os aspectos sociais, culturais e humanos do mesmo. Pero tamén incorporan formas de 

comportamento individual que capacitan ás persoas para convivir en sociedade. 

 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 

A competencia “sentido de iniciativa e espírito emprendedor” implica a capacidade de transformar as ideas en 

actos. Iso significa adquirir conciencia da situación a intervir ou resolver, e saber elixir, planificar e xestionar os 

coñecementos, destrezas ou habilidades e actitudes necesarios con criterio propio, co fin de alcanzar o obxectivo 

previsto. 

 

A adquisición desta competencia é determinante na formación de futuros cidadáns emprendedores, contribuíndo 

así á cultura do emprendemento. 

 

Entre os coñecementos que require a competencia “sentido de iniciativa e espírito emprendedor” inclúese 

a capacidade de recoñecer as oportunidades existentes para as actividades persoais, profesionais e 

comerciais. 

 

Para o adecuado desenvolvemento desta competencia, resulta necesario abordar a capacidade creadora e de 

innovación, a capacidade proactiva para xestionar proxectos, a capacidade de asunción e xestión de riscos e 

manexo da incerteza, as calidades de liderado e traballo individual e en equipo, e por último, o sentido crítico e 

da responsabilidade. 

 

7. Conciencia e expresións culturais  
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Esta competencia implica coñecer, comprender, apreciar e valorar con espírito crítico, cunha actitude aberta e 

respectuosa, as diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de enriquecemento e goce 

persoal e consideralas como parte da riqueza e patrimonio dos pobos. 

 

Incorpora tamén un compoñente expresivo referido á propia capacidade estética e creadora e ao dominio 

daquelas capacidades relacionadas cos diferentes códigos artísticos e culturais, para poder utilizalas como medio 

de comunicación e expresión persoal. Implica igualmente manifestar interese pola participación na vida cultural 

e por contribuír á conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da propia comunidade coma doutras 

comunidades. 

 

Por tanto, require de coñecementos que permitan acceder ás distintas manifestacións sobre a herdanza cultural a 

escala local, nacional e europea e o seu lugar no mundo. Comprende a concreción da cultura en diferentes 

autores e obras, xéneros e estilos, tanto das belas artes coma doutras manifestacións artístico-culturais da vida 

cotiá. 

 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia para a conciencia e expresión cultural resulta necesario 

abordar o coñecemento, estudo e comprensión de distintos estilos e xéneros artísticos e das principais obras e 

producións culturais e artísticas; a aprendizaxe das técnicas e recursos; o desenvolvemento da capacidade e 

intención de expresarse e comunicar ideas, experiencias e emocións propias; a potenciación da iniciativa, a 

creatividade e a imaxinación propias de cada individuo de face á expresión das propias ideas e sentimentos; o 

interese, aprecio, respecto, goce e valoración crítica das obras artísticas e culturais; a promoción da participación 

na vida e a actividade cultural da sociedade na que se vive; e por último, o desenvolvemento da capacidade de 

esforzo, constancia e disciplina para a creación de calquera produción artística de calidade. 

 

b) Rúbrica de avaliación por competencias clave 

 

A continuación, inclúese un modelo a modo de rúbrica, para poder avaliar as competencias que se van 

adquirindo en cada unidade e, na última, de avaliación global, as competencias que se adquiriron ao longo do 

curso. 

 

Cada competencia desagregouse en distintos indicadores, que permitirán unha avaliación moito máis detallada 

da mesma. 

 

Os instrumentos para avaliar que se especificaron son os máis xerais, pero cada profesor/a pode ter as 

súas propias necesidades e adaptará o modelo segundo conveña. 

 

No apartado para indicar a cualificación, enténdese que as abreviaturas corresponden a: IN (Insuficiente); SU 

(Suficiente); BE (Ben); NT (Notábel); SB (Sobresaliente).
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UNIDADE: Getting Started 

 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en 

situacións comunicativas diversas e adapta a 

comunicación ao contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do intercambio 

comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de 

descubrimento doutros contornos, idiomas e culturas, 

de fantasía e de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas 

á propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 

e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 

informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao            
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de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos correctos. 

Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve 

problemas provenientes da vida cotiá e toma 

decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 

preserva as condicións de vida propia e dos demais; 

ademais, desenvólvese adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos 

da vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os 

diferentes campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 

desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 

e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel, nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores 

e criterios éticos asociados á ciencia e ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 

o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como 

elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 

transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 
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distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, as 

súas posibilidades e a súa localización. 

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza 

e fai inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera 

producións responsábeis e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software 

e hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía 

e selecciona novas fontes de información e 

innovacións tecnolóxicas, a medida que van 

aparecendo, en función da súa utilidade para 

acometer tarefas ou obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 

información e as súas fontes, contrastándoa cando é 

necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe 

e continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz 

e autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 

necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 

mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 

expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 

incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 

coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 

coñecemento propio relacionado cos coñecementos 
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previos e coa propia experiencia persoal. 

Fixa metas alcanzábeis a curto, medio e longo prazo.            

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 

os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e 

contribúe á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 

en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na reflexión 

crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor            

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 

necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións necesarias para desenvolver as 

opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 

ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 

decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 

motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, 

comprende os cambios como oportunidades, 

adáptase crítica e construtivamente a eles, afronta os 

problemas e atopa solucións en cada un dos 
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proxectos vitais que emprende. 

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo 

e a cooperación, a organización de tempos e tarefas, 

a capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 

académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos 

e convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 

creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico. 

           

 

5. Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliábeis en relación cos obxectivos e as 

competencias clave, e indicación do Grao Mínimo de consecución para superar a materia 

 

 Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bachillerato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe  

Grao Mínimo Competencias 
clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais   

 a 

 b 

 c 

 f 

 

 B1.1. Estratexias de 
comprensión:  

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

 Identificación do tipo de 

 B1.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
adecuadas para 
comprender o sentido 
xeral; a información 
esencial; os puntos 
principais; os detalles 
relevantes; información, 

 PLEB1.1. Comprende 
instrucións, anuncios, 
declaracións e 
mensaxes detalladas, 
dados cara a cara ou 
por outros medios, 
sobre temas 
concretos, en linguaxe 

- Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- Conségueo 
con dificultade. 

- Non o 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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 Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bachillerato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe  

Grao Mínimo Competencias 
clave 

escoita necesario para 
realizar a tarefa (global, 
selectiva, detallada, etc.). 

 Identificación do tipo 
textual, adaptando a 
comprensión a el.  

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

 Formulación de hipóteses 
sobre o contido e o 
contexto. 

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

 Reformulación de 
hipóteses a partir da 
comprensión de novos 
elementos. 

 B1.2. Recoñecemento dos 
marcadores 
conversacionais máis 
habituais: verificadores, 
expresivos, apelativos e 
fáticos. 

ideas e opinións tanto 
implícitas como 
explicitas do texto, 
formuladas de maneira 
clara; e matices como a 
ironía ou o humor, ou o 
uso poético ou estético 
da lingua cando a 
imaxe facilita a 
comprensión. 

 B1.3. Distinguir e 
aplicar á comprensión 
do texto oral as 
funcións e os 
significados específicos 
xeralmente asociados a 
diversas estruturas 
sintácticas de uso 
común segundo o 
contexto de 
comunicación (por 
exemplo, estrutura 
interrogativa para 
expresar admiración). 

 B1.4. Comprender o 
esencial de conversas 
ou debates sobre 
temas educativos ou 
profesionais da súa 
área de interese, 
desenvolvidos nunha 
linguaxe sen usos 
idiomáticos, e extraer 
información específica 
relevante aínda que 
non se comprenda a 
totalidade dos textos. 

 B1.5. Recoñecer os 
significados e 
intencións 
comunicativas 
expresas de patróns 
sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación 
de uso común e máis 
específicos, así como 
algunhas de carácter 
implícito (incluíndo a 
ironía e o humor), 
cando a articulación é 
clara. 

 B1.6. Ientificar as ideas 
principais, información 
detallada e implicacións 
xerais de textos de 
certa lonxitude, ben 
organizados e 
lingüisticamente 
complexos, nunha 
variedade de lingua 
estándar e articulados 
a velocidade normal, 

estándar e a 
velocidade normal (por 
exemplo, declaracións 
ou mensaxes 
institucionais).  

consegue 

 

 PLEB1.2. Identifica as 
ideas principais, os 
detalles relevantes e 
as implicacións xerais 
de conversas e 
debates relativamente 
extensos e animados 
entre varias persoas 
interlocutoras que 
teñen lugar na súa 
presenza, sobre temas 
xerais, de actualidade 
ou do seu interese, 
sempre que o discurso 
estea estruturado e 
non se faga un uso 
moi idiomático da 
lingua. 

- Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- Conségueo 
con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CCA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB1.3. Comprende, 
en debates e 
conversas informais 
sobre temas habituais 
ou do seu interese, a 
postura ou punto de 
vista das persoas 
interlocutoras, así 
como algúns sentidos 
implícitos e matices 
como a ironía ou o 
humor. 

- Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- Conségueo 
con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB1.4. Comprende, 
nunha conversa formal 
na que participa, no 
ámbito educativo ou 
ocupacional, 
información detallada 
e puntos de vista e 
opinións sobre temas 
da súa especialidade e 
relativos a liñas de 
actuación e outros 
procedementos 
abstractos, sempre 
que poida confirmar o 
que o interlocutor 
quixo dicir e conseguir 
aclaracións sobre os 
aspectos ambiguos. 

- Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- Conségueo 
con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CCA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB1.5. Comprende 
a liña argumental, as 
ideas principais, os 
detalles relevantes e 
as implicacións xerais 
en presentacións, 

- Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- Conségueo 
con dificultade. 

 CCL 

 CCA 

 CSC 

 CCEC 
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que traten temas tanto 
concretos como 
abstractos, incluso se 
son de carácter técnico 
cando estean dentro do 
propio campo de 
especialización ou de 
interese nos ámbitos 
persoal, público, 
educativo e 
laboral/profesional, 
sempre que as 
condicións acústicas 
sexan boas e se poidan 
confirmar certos 
detalles. 

 B1.7. Comprender as 
ideas principais e as 
específicas máis 
relevantes de textos 
gravados ou 
audiovisuais emitidos 
en lingua estándar, con 
claridade na fala, e sen 
condicións externas 
que dificulten a 
comprensión. 

conferencias ou 
seminarios de certa 
extensión e 
complexidade sobre 
temas educativos ou 
profesionais da súa 
área de interese, tanto 
concretos como 
abstractos, sempre 
que haxa marcadores 
que estruturen o 
discurso e guíen a 
comprensión. 

- Non o 
consegue 

 

 PLEB1.6. Comprende 
o contido da 
información da maioría 
do material gravado ou 
retransmitido nos 
medios de 
comunicación, relativo 
a temas de interese 
persoal, identificando o 
estado de ánimo, o ton 
e mesmo o humor do 
falante, sempre que o 
discurso estea 
articulado con 
claridade, nunha 
variedade de lingua 
estándar e a 
velocidade normal. 

- Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- Conségueo 
con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 Bloque 2. Producción de textos orais: expresión e interacción   

 a 

 b 

 c 

 f 

 

 B2.1. Estratexias de 
produción: 

 Planificación: 

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

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

 Adecuación do texto 
ao destinatario, ao 
contexto e á canle, 
aplicando o rexistro e a 
estrutura de discurso 
adecuados a cada 
caso, e escollendo os 
expoñentes 
lingüísticos necesarios 
para lograr a intención 
comunicativa. 

 B2.1. Coñecer, 
seleccionar con 
coidado e saber aplicar 
eficazmente e con certa 
naturalidade as 
estratexias adecuadas 
para producir textos 
orais de diversos tipos 
e de certa lonxitude, 
planificando o discurso 
segundo o propósito, a 
situación, os 
interlocutores e a canle 
de comunicación; 
recorrendo á paráfrase 
ou a circunloquios 
cando non se atopa a 
expresión precisa, e 
identificando e 
corrixindo os erros que 
poidan provocar unha 
interrupción da 
comunicación. 

 B2.2. Construír textos 
claros e co detalle 
suficiente, ben 
organizados e 

 PLEB2.1. Diferencia 
adecuadamente a 
produción do texto oral 
espontáneo (sintaxe 
limitada, estratexias de 
compensación, 
negociación do 
significado co 
interlocutor, etc.) do 
planificado, e 
considera as 
características que 
este comparte coa 
lingua escrita 
(planificación, 
redundancia 
informativa, elementos 
de cohesión, etc.). 

- Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- Conségueo 
con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 

 PLEB2.2. Fai 
presentacións de certa 
duración sobre temas 
do seu interese 
educativo ou 
relacionados coa súa 
especialidade (por 
exemplo, o 
desenvolvemento dun 

- Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- Conségueo 
con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

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

 Execución: 

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

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

 Aproveitamento dos 
coñecementos previos 
sacándolle o maior 
partido (utilizar 
linguaxe 
"prefabricada", etc.). 

 Cooperación na 
interacción con outras 
persoas, verificando a 
comprensión propia e 
das demais persoas, e 
cooperando 
activamente na 
realización das tarefas 
de comunicación. 

 Compensación das 
carencias lingüísticas 
mediante 
procedementos 
lingüísticos ou 
paralingüísticos: 

 Ling
üísticos: 

 Modificación de 
palabras de 
significado 
parecido. 

adecuados ao 
interlocutor e ao 
propósito comunicativo, 
sobre temas diversos, 
xerais e máis 
específicos dentro do 
propio campo de 
especialidade ou de 
interese, e defender un 
punto de vista sobre 
temas xerais ou 
relacionados coa propia 
especialidade, 
indicando os proles e 
os contras das opcións, 
así como tomar parte 
activa en conversas 
formais ou informais de 
certa lonxitude, 
desenvolvéndose cun 
grao de corrección e 
fluidez que permita 
manter a comunicación.  

 B2.3. Utilizar 
correctamente, sen 
erros que conduzan a 
malentendidos, as 
estruturas 
morfosintácticas, os 
patróns discursivos e 
os elementos de 
coherencia e de 
cohesión de uso común 
e máis específico, 
seleccionándoos en 
función do propósito 
comunicativo no 
contexto concreto (por 
exemplo, o uso da voz 
pasiva en 
presentacións de 
carácter educativo, ou 
de frases de relativo 
para facer unha 
descrición detallada). 

 B2.4. Ler en voz alta 
con énfase expresiva 
de xeito que poidan 
recoñecerse as ideas 
clave, utilizando o ritmo 
e as pautas para facer 
a lectura comunicativa, 
engadindo algún 
comentario persoal ao 
texto (aclaración de 
palabras, algún novo 
exemplo, unha alusión 
a experiencias 
compartidas, etc.) e 
corrixíndose con 
naturalidade no caso 
dalgunha equivocación. 

experimento científico, 
ou unha análise de 
aspectos históricos, 
sociais ou 
económicos), cunha 
estrutura clara que 
axuda os oíntes a 
fixárense nos aspectos 
máis importantes, e 
demostrando 
seguridade á hora de 
contestar preguntas do 
auditorio formuladas 
con claridade e a 
velocidade normal. 

 

 PLEB2.3. Participa con 
soltura en conversas 
informais cara a cara 
ou por teléfono, ou por 
outros medios 
técnicos, nas que 
describe con detalle 
feitos, experiencias, 
sentimentos e 
reaccións, soños, 
esperanzas e 
ambicións, e responde 
adecuadamente aos 
sentimentos que 
expresan os seus 
interlocutores; 
describe con detalle 
experiencias persoais 
e as súas reaccións 
ante elas; expresa con 
convicción crenzas, 
acordos e desacordos, 
e explica e xustifica de 
maneira persuasiva as 
súas opinións e 
proxectos. 

- Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- Conségueo 
con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB 2.4. Toma parte 
adecuadamente en 
conversas formais, 
entrevistas, reunións e 
debates de carácter 
educativo ou 
ocupacional, 
achegando e pedindo 
información relevante 
e detallada sobre 
aspectos concretos e 
abstractos de temas 
cotiáns e menos 
habituais nestes 
contextos; explicando 
os motivos dun 
problema complexo e 
pedindo e dando 
instrucións ou 
suxestións para 

- Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- Conségueo 
con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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 Definición ou 
parafrase dun 
termo ou dunha 
expresión. 

 Produción de 
autocorrección, 
falsos comezos, 
repeticións e 
circunloquios. 

 Par
alingüísticos. 

 Petición de axuda 
ou clarificación.  

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

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

 Uso de sons 
extralingüísticos e 
calidades 
prosódicas 
convencionais. 

 Uso dos 
elementos 
prosódicos 
(pausas, ritmo e 
entoación) como 
substitutos dos 
marcadores 
discursivos para 
indicarlle á 
persoa 
destinataria ou 
oínte as partes do 
discurso que 
deben ser 
cointerpretadas. 

 B2.2. Rutinas ou modelos 
de interacción segundo o 
tipo de situación de 
comunicación en contextos 
informais e formais máis 
habituais. 

 B2.5. Planificar e 
articular o texto oral 
segundo a función ou 
as funcións 
comunicativas 
principais e 
secundarias en cada 
caso, seleccionando os 
expoñentes das 
devanditas funcións 
segundo os seus 
matices de 
significación, e os 
patróns discursivos dos 
que se dispón para 
presentar e organizar a 
información, deixando 
claro o que se 
considera importante 
(por exemplo, mediante 
estruturas enfáticas), 
ou os contrastes ou as 
digresións con respecto 
ao tema principal. 

 B2.6. Expresarse con 
relativa facilidade e 
naturalidade, e cun 
grao de fluidez que 
permita desenvolver o 
discurso sen moita 
axuda do interlocutor, 
aínda que poidan darse 
algúns problemas de 
formulación que 
retarden algo o 
discurso ou que 
requiran expor de 
maneira distinta o que 
se quere dicir. 

 B2.7. Xestionar a 
interacción de maneira 
eficaz en situacións 
habituais, respectando 
e tomando a quenda de 
palabra con 
amabilidade e cando se 
desexa, e axustando a 
propia contribución á 
dos interlocutores, 
percibindo as súas 
reaccións, e 
defenderse en 
situacións menos 
rutineiras, e mesmo 
difíciles (por exemplo, 
cando a persoa 
interlocutora acapara a 
quenda de palabra, ou 
cando a súa 
contribución é escasa e 
hai que encher as 
lagoas comunicativas 
ou animala a 

resolvelo; 
desenvolvendo 
argumentos de forma 
comprensible e 
convincente e 
comentando as 
contribucións dos 
interlocutores; 
opinando e facendo 
propostas xustificadas 
sobre futuras 
actuacións. 

 PLEB2.5. Participa na 
interacción verificando 
a comprensión propia 
e das demais persoas, 
e cooperando 
activamente na 
realización das tarefas 
de comunicación, cun 
bo grao de fluidez e 
claridade, malia algúns 
erros esporádicos. 

- Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- Conségueo 
con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB2.6. Realiza 
unha entrevista cun 
patrón estruturado de 
preguntas establecido 
con anterioridade, 
formulando preguntas 
complementarias ou 
respondendo a elas, 
reaccionando ante 
unha resposta que non 
entenda, e 
interactuando para 
pedir repeticións e 
confirmar a 
comprensión mutua. 

- Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- Conségueo 
con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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participar). 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos   

 a 

 b 

 c 

 f 

 

 B3.1. Estratexias de 
comprensión: 

 Mobilización de 
información previa sobre 
o tipo de tarefa e o tema 
a partir da información 
superficial e paratextual: 
proveniencia do texto, 
imaxes, organización na 
páxina, títulos de 
cabeceira, etc. 

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

 Identificación do tipo 
textual, adaptando a 
comprensión a el.  

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

 Formulación de hipóteses 
sobre o contido e o 
contexto. 

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

 Reformulación de 
hipóteses a partir da 
comprensión de novos 
elementos. 

 

 

 B3.1. Uso de diferentes 
estratexias de lectura 
como a identificación 
da intención 
comunicativa, a 
anticipación da 
información a partir dos 
elementos textuais e 
non textuais, o uso do 
contexto, a aplicación 
de regras de formación 
de palabras para inferir 
significados e a 
organización da 
información e o tipo de 
texto. 

 B3.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
adecuadas para 
comprender o sentido 
xeral, a información 
esencial, os puntos 
principais, os detalles 
relevantes; información, 
ideas e opinións tanto 
implícitas como 
explícitas do texto, se 
están claramente 
sinalizadas; e matices 
como a ironía ou o 
humor, ou o uso 
poético ou estético da 
lingua, formulados de 
xeito claro. 

 B3.3. Seguir instrucións 
de certa complexidade 
e extensión tanto do 
ámbito público como do 
propio da 
especialidade, aínda 
que sexa necesario 
apoiarse para a 
comprensión en 
soportes visuais como 
debuxos, bosquexos e 
outros.  

 B3.4. Identificar as 
ideas principais, 
información detallada e 
implicacións xerais de 
textos de certa 
lonxitude, ben 
organizados e 
lingüisticamente 
complexos, nunha 
variedade de lingua 
estándar e que traten 
de temas tanto 

 PLEB3.1. Entende 
detalles relevantes e 
implicacións de 
anuncios e material de 
carácter publicitario 
sobre asuntos do seu 
interese persoal (por 
exemplo, carteis, 
folletos, pancartas ou 
grafitti), educativo (por 
exemplo, carteis 
científicos) ou 
profesional (por 
exemplo, boletíns 
informativos ou 
documentos oficiais). 

- Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- Conségueo 
con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB3.2. Comprende 
a información, a 
intención e as 
implicacións de notas 
e correspondencia 
persoal en calquera 
soporte, incluídos 
foros e blogs, nos que 
se transmiten e se 
xustifican de xeito 
detallado información, 
ideas e opinións sobre 
temas concretos e 
abstractos de carácter 
persoal e dentro da 
súa área de interese. 

- Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- Conségueo 
con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB3.3. Comprende 
instrucións extensas e 
complexas dentro da 
súa área de interese 
ou a súa 
especialidade, 
incluíndo detalles 
sobre condicións e 
advertencias, sempre 
que poida volver ler as 
seccións difíciles (por 
exemplo, sobre 
instrumentos de 
medición ou de 
procedementos 
científicos). 

- Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- Conségueo 
con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB3.4. Comprende 
os detalles relevantes 
e as implicacións de 
correspondencia 
formal de institucións 
públicas ou entidades 
privadas como 
universidades, 

- Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- Conségueo 
con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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concretos como 
abstractos, mesmo se 
son de carácter técnico, 
cando estean dentro do 
propio campo de 
especialización ou de 
interese, nos ámbitos 
persoal, público, 
educativo e laboral ou 
profesional, sempre 
que se poidan reler as 
seccións difíciles. 

 B3.5. Recoñecer 
globalmente e con 
detalle a liña 
argumental no 
tratamento do asunto 
presentado en xornais, 
revistas, guías, páxinas 
web e novelas, e 
distinguir entre 
información, opinión e 
persuasión, así como 
comprender en textos 
literarios as relacións 
entre os personaxes e 
os motivos que os 
impulsan a actuar.  

 B3.6. Ler con fluidez 
textos de ficción e 
literarios 
contemporáneos e 
relacionados cos 
propios intereses e as 
necesidades nos 
ámbitos persoal, 
público, educativo e 
laboral ou profesional, 
ben estruturados, en 
rexistro estándar da 
lingua e escritos sen 
modismos pouco 
frecuentes. 

empresas ou 
compañías de 
servizos, sobre temas 
concretos e abstractos 
de carácter persoal e 
educativo, dentro da 
súa área de interese 
ou a súa 
especialidade. 

 

 PLEB3.5. Entende, en 
textos de referencia e 
consulta, en soporte 
tanto impreso como 
dixital, información 
detallada sobre temas 
da súa especialidade 
nos ámbitos educativo 
ou ocupacional, así 
como información 
concreta relacionada 
con cuestións 
prácticas en textos 
informativos oficiais, 
institucionais ou 
corporativos. 

- Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- Conségueo 
con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB3.6. Comprende 
a información, as ideas 
e as opinións 
implícitas en noticias e 
artigos xornalísticos e 
de opinión ben 
estruturados e de certa 
lonxitude que tratan 
dunha variedade de 
temas de actualidade 
ou máis 
especializados, tanto 
concretos como 
abstractos, dentro da 
súa área de interese, e 
localiza con facilidade 
detalles relevantes 
neses textos. 

- Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- Conségueo 
con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB3.7. Comprende 
os aspectos principais, 
detalles relevantes, 
algunhas ideas 
implícitas e o uso 
poético da lingua en 
textos literarios que 
presenten unha 
estrutura accesible e 
unha linguaxe non moi 
idiomática, e nos que o 
desenvolvemento do 
tema ou da historia, os 
personaxes centrais e 
as súas relacións, ou o 
motivo poético, estean 
claramente sinalizados 

- Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- Conségueo 
con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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con marcadores 
lingüísticos 
doadamente 
recoñecibles. 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción   

 a 

 b 

 c 

 f 

 

 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, obtención 
de axuda, etc.) 

 Execución: 

 Elaboración dun 
borrador. 

 Estruturación do 
contido do texto. 

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

 Discriminación das 
propiedades textuais 
de coherencia, 
cohesión e 
adecuación. 

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

 Reaxuste da tarefa 
(emprender unha 
versión máis modesta 
desta) ou da mensaxe 
(facer concesións no 
que realmente lle 
gustaría expresar), tras 
valorar as dificultades 

 B4.1. Utilizar 
estratexias que faciliten 
un estilo de escritura 
sinxelo e fluído, 
evitando o uso de 
palabras ou estruturas 
das que non se estea 
seguro e seguindo 
adecuadamente o 
proceso de escritura: 
planificación do texto, 
selección das ideas 
pertinentes ao 
propósito comunicativo, 
presentación das ideas 
segundo o tipo de 
texto, organización 
adecuada en 
parágrafos, e revisión 
da coherencia, a 
cohesión, a ortografía, 
a puntuación e as 
concordancias.  

 B4.2. Coñecer, 
seleccionar e aplicar as 
estratexias máis 
adecuadas para 
elaborar textos escritos 
ben estruturados e de 
certa lonxitude; por 
exemplo, integrando de 
maneira apropiada 
información relevante 
procedente de fontes 
diversas, ou 
reaxustando o rexistro 
ou o estilo (incluíndo 
léxico, estruturas 
sintácticas e patróns 
discursivos) para 
adaptar o texto ao 
destinatario e ao 
contexto específicos. 

 B4.3. Escribir, en 
calquera soporte, 
textos ben estruturados 
sobre unha ampla serie 
de temas relacionados 
cos propios intereses 
ou a especialidade, 
facendo descricións 
claras e detalladas; 
sintetizando 
información e 
argumentos extraídos 

 PLEB4.1. Escribe 
informes en formato 
convencional e de 
estrutura clara 
relacionados coa súa 
especialidade (por 
exemplo, o 
desenvolvemento e as 
conclusións dun 
experimento, sobre un 
intercambio lingüístico, 
unhas prácticas ou un 
traballo de 
investigación), ou 
menos habituais (por 
exemplo, un problema 
xurdido durante unha 
estadía no 
estranxeiro), 
desenvolvendo un 
argumento, razoando 
a favor ou en contra 
dun punto de vista 
concreto, explicando 
as vantaxes e as 
desvantaxes de varias 
opcións, e achegando 
conclusións 
xustificadas. 

- Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- Conségueo 
con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB4.2. Describe un 
tema, un texto, un 
suceso ou un evento 
dando unha idea xeral 
que permita 
recoñecelo con 
claridade, explicando 
as súas partes ou 
circunstancias, e 
ofrecendo unha 
opinión persoal 
argumentada. 

- Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- Conségueo 
con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB4.3. Completa un 
cuestionario detallado 
con información 
persoal, educativa ou 
laboral (por exemplo, 
para matricularse 
nunha universidade, 
solicitar un traballo, 
abrir unha conta 
bancaria ou tramitar un 
visado). 

- Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- Conségueo 
con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB4.4. Escribe, en - Conségueo.  CCL 
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e os recursos 
dispoñibles.  

 Aproveitamento dos 
coñecementos previos 
sacándolles o maior 
partido (utilizar 
linguaxe 
"prefabricada", etc.). 

 Revisión: 

 Identificación de 
problemas, erros e 
repeticións.  

 Verificación da 
progresión e da 
coherencia. 

 Atención ás 
convencións 
ortográficas e aos 
signos de puntuación. 

 Reescritura definitiva. 

 Presentación coidada 
do texto (marxes, 
limpeza, tamaño da 
letra adecuado, uso 
normativo de 
maiúsculas e 
minúsculas, etc.). 

de diversas fontes e 
organizándoos de 
maneira lóxica; e 
defendendo un punto 
de vista sobre temas 
xerais, ou máis 
específico, indicando 
os proles e os contras 
das opcións, utilizando 
para iso os elementos 
lingüísticos adecuados 
para dotar o texto de 
cohesión e coherencia, 
e manexando un léxico 
adaptado ao contexto e 
ao propósito 
comunicativo que se 
persegue. 

 B4.4. Planificar e 
articular o texto escrito 
segundo a función ou 
as funcións 
comunicativas 
principais e 
secundarias en cada 
caso, seleccionando os 
expoñentes das 
devanditas funcións 
segundo os seus 
matices de 
significación, e os 
patróns discursivos dos 
que se dispón para 
presentar e organizar a 
información, deixando 
claro o que se 
considera importante 
(por exemplo, mediante 
estruturas enfáticas), 
ou os contrastes ou as 
digresións con respecto 
ao tema principal. 

 B4.5. Elaborar resumos 
e notas recapitulativas, 
con claridade, 
exactitude, coherencia 
e fidelidade ao texto 
orixinal. 

 B4.6. Presentar os 
textos escritos de 
maneira coidadosa 
(con atención a 
marxes, riscaduras, 
liñas dereitas, letra 
clara, letras maiúsculas 
e minúsculas cando 
corresponda, etc.), en 
soporte impreso e 
dixital, adecuados aos 
fins funcionais e 
valorando a 
importancia da 
presentación nas 

calquera soporte ou 
formato, un currículo 
detallado, xunto cunha 
carta de motivación 
(por exemplo, para 
ingresar nunha 
universidade 
estranxeira, ou 
presentarse como 
candidato/a a un posto 
de traballo).  

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- Conségueo 
con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB4.5. Toma notas 
co suficiente detalle 
durante unha 
conferencia, unha 
charla ou un 
seminario, e elabora 
un resumo con 
información relevante 
e as conclusións 
adecuadas, sempre 
que o tema estea 
relacionado coa súa 
especialidade e o 
discurso estea ben 
estruturado. 

- Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- Conségueo 
con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB4.6. Escribe 
notas, anuncios, 
mensaxes e 
comentarios, en 
calquera soporte, nos 
que transmite e solicita 
información detallada, 
explicacións, reaccións 
e opinións sobre 
temas persoais, 
educativo ou 
ocupacionais, 
respectando as 
convencións e as 
normas de cortesía. 

- Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- Conségueo 
con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB4.7. Escribe 
correspondencia 
persoal, en calquera 
soporte, e comunícase 
con seguridade en 
foros e blogs, 
transmitindo emoción, 
resaltando a 
importancia persoal de 
feitos e experiencias, e 
comentando de 
maneira persoal e 
detallada as noticias e 
os puntos de vista das 
persoas ás que se 
dirixe.  

- Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- Conségueo 
con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB4.8. Escribe, en 
calquera soporte, 

- Conségueo. 

- Non o 

 CCL 

 CAA 
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comunicacións escritas. 

 

  

cartas formais de 
carácter educativo ou 
profesional dirixidas a 
institucións públicas ou 
privadas e a 
empresas, nas que dá 
e solicita información, 
describe a súa 
traxectoria educativa 
ou profesional e as 
súas competencias, e 
explica e xustifica co 
suficiente detalle os 
motivos das súas 
accións e dos seus 
plans (por exemplo, 
carta de motivación 
para matricularse 
nunha universidade 
estranxeira, ou para 
solicitar un posto de 
traballo), respectando 
as convencións 
formais e de cortesía 
propias deste tipo de 
textos. 

consegue 
totalmente. 

- Conségueo 
con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural   

 a 

 b 

 c 

 f 

 p 

 

 B5.1. Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación: 

 Discriminación e uso dos 
trazos fonéticos que 
distinguen fonemas 
(trazos distintivos como 
sonoridade, nasalidade e 
apertura de vogais). 

 Recoñecemento e 
produción de unidades 
maiores do nivel fónico 
(secuencia acentual das 
palabras). 

 Recoñecemento e uso 
comprensible dos 
elementos prosódicos 
(acento, ritmo e 
entoación das oracións). 

 Recoñecemento de 
palabras e frases de uso 
coloquial común emitidas 
con procedementos 
básicos da redución 
fonética. 

 B5.2. Patróns gráficos e 
convencións ortográficas. 

 B5.3. Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos:  

 B5.1. Discriminar e 
reproducir patróns 
sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación 
de uso común e máis 
específicos, 
axustándose 
debidamente a algunha 
variedade estándar da 
lingua, e seleccionalos 
en función das propias 
intencións 
comunicativas, 
incluíndo a expresión 
sinxela da ironía e do 
humor.  

 B5.2. Axustarse con 
consistencia aos 
patróns ortográficos, de 
puntuación e de 
formato de uso común, 
e algúns de carácter 
máis específico. 

 B5.3. Distinguir a 
función ou as funcións 
comunicativas 
principais e 
secundarias do texto, 
como implicacións 
facilmente discernibles, 
e apreciar as 
diferenzas de 

 PLEB5.1. Comprende 
e faise comprender 
con certa confianza e 
fluidez en situacións 
de comunicación 
informais e formais 
habituais, con matices 
como a ironía e o 
humor, sempre que as 
persoas interlocutoras 
pronuncien con 
claridade e eviten un 
uso moi idiomático. 

- Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- Conségueo 
con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB5.2. Relaciónase 
oralmente e por escrito 
comunicando con 
eficacia información, 
noticias, ideas e 
puntos de vista sobre 
temas tanto abstractos 
como concretos; ou 
solicitando ou 
transmitindo 
información 
relacionada con 
servizos ou outros 
ámbitos das relacións 
sociais, adaptando a 
súa expresión e os 
medios de expresalo á 
situación de 
comunicación.  

- Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- Conségueo 
con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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 Convencións sociais. 

 Recoñecemento das 
normas e as variacións 
sociais, as convencións 
sociais e as formas, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; características 
básicas do sentido do 
humor; usos lingüísticos 
adecuados ao contexto; 
referencias relativas á 
identidade nacional ou 
cultural; linguaxe non 
verbal e diferenzas 
específicas entre a propia 
cultura e a cultura 
portada pola lingua 
obxecto de estudo. 

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

 B5.4. Plurilingüismo: 

 Consciencia das 
habilidades 
metalingüísticas 
adquiridas durante as 
aprendizaxes lingüísticas, 
e transferencia destes 
coñecementos e 
estratexias dunha lingua 
a outra para avanzar no 
seu dominio. 

 Participación en 
proxectos nos que se 
utilizan varias linguas e 
relacionados cos 
elementos transversais, 
evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e 
valorando positivamente 
as competencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe. 

 B5.5. Funcións 
comunicativas:  

 Xestión de relacións 
sociais no ámbito 
persoal, público, 
educativo e profesional.  

 Descrición e apreciación 
de calidades físicas e 
abstractas de persoas, 

significación de 
distintos expoñentes 
destas, así como 
distinguir os 
significados e os 
propósitos xerais 
asociados ao uso de 
patróns discursivos 
típicos polo que 
respecta á 
presentación e á 
organización da 
información (entre 
outros, o reforzo ou a 
recuperación do tema; 
a topicalización, pondo 
o tema da oración ao 
principio, como por 
exemplo en "Diso non 
quero falar"; contraste, 
digresión ou 
recapitulación).  

 B5.4. Integrar na propia 
competencia 
intercultural, para 
producir textos orais e 
escritos ben axustados 
ao contexto específico, 
os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos máis 
relevantes da lingua e 
culturas meta relativos 
a costumes, usos, 
actitudes, valores e 
crenzas, e superar as 
diferenzas con respecto 
ás linguas e culturas 
propias, e os 
estereotipos, 
demostrando confianza 
no uso de diferentes 
rexistros ou outros 
mecanismos de 
adaptación contextual, 
e evitando erros serios 
de formulación ou 
presentación textual 
que poidan conducir a 
malentendidos ou 
situacións 
potencialmente 
conflitivas. 

 B5.5. Coñecer e saber 
seleccionar e utilizar 
léxico oral e escrito 
común e expresións e 
modismos de uso 
habitual, e máis 
especializado segundo 
os propios intereses e 
as necesidades no 

 PLEB5.3. Intervén 
oralmente con distintos 
propósitos 
comunicativos, con 
eficacia intercultural. 

- Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- Conségueo 
con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB 5.4. Entende os 
detalles do que se lle 
di en transaccións e 
xestións que xorden 
mentres viaxa, 
organiza a viaxe ou 
trata coas autoridades, 
así como en situacións 
menos habituais en 
hoteis, tendas, 
axencias de viaxes, 
centros de saúde, 
traballo ou estudos 
(por exemplo, para 
recibir asistencia 
sanitaria como turista 
ou como residente, 
cambiar unha reserva 
de hotel, anular billetes 
ou cambiar un artigo 
defectuoso), sempre 
que poida pedir 
confirmación.  

- Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- Conségueo 
con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB5.5. 
Desenvólvese con 
seguridade en 
transaccións e 
xestións cotiás e 
menos habituais, cara 
a cara, por teléfono ou 
por outros medios 
técnicos, solicitando 
información detallada, 
ofrecendo explicacións 
claras e detalladas, e 
desenvolvendo a súa 
argumentación de 
xeito satisfactorio na 
resolución dos 
problemas que xurdan.  

- Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- Conségueo 
con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 PLEB5.6. Exprésase 
oralmente e por 
escrito, en diferentes 
soportes, con certa 
densidade léxica, 
evitando repeticións 
innecesarias co uso de 
sinónimos e palabras 
de significado próximo, 
e recoñece un léxico 

- Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- Conségueo 
con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 
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obxectos, lugares, 
actividades, 
procedementos e 
procesos.  

 Narración de 
acontecementos pasados 
puntuais e habituais, 
descrición de estados e 
situacións presentes, e 
expresión de predicións e 
de sucesos futuros a 
curto, a medio e a longo 
prazo.  

 Intercambio de 
información, indicacións, 
opinións, crenzas e 
puntos de vista, 
consellos, advertencias e 
avisos.  

 Expresión da curiosidade, 
o coñecemento, a 
certeza, a confirmación, a 
dúbida, a conxectura, o 
escepticismo e a 
incredulidade.  

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

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

 Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e hipóteses.  

 Establecemento e xestión 
da comunicación e 
organización do discurso. 

 B5.6. Léxico: 

 Recoñecemento e uso de 
léxico oral e escrito 
común e máis 
especializado dentro das 
propias áreas de interese 
nos ámbitos persoal, 
público, educativo e 
ocupacional, relativo á 
descrición de persoas e 
obxectos, tempo e 
espazo, estados, eventos 
e acontecementos, 
actividades, 
procedementos e 

ámbito persoal, público, 
educativo e laboral ou 
profesional, así como 
un reducido repertorio 
de palabras e 
expresións, e as 
connotacións máis 
discernibles, que 
permita un uso 
humorístico, poético ou 
estético sinxelo do 
idioma. 

 B5.6. Coñecer coa 
profundidade debida e 
aplicar eficazmente á 
comprensión do texto 
os coñecementos 
sociolingüísticos 
relativos á estruturación 
social, ás relacións 
interpersoais en 
diversos contextos 
(desde informal ata 
institucional) e as 
convencións sociais 
(incluíndo crenzas e 
estereotipos) 
predominantes nas 
culturas en que se 
utiliza a lingua meta, 
así como os 
coñecementos culturais 
máis relevantes (por 
exemplo, históricos, 
xeográficos, literarios 
ou artísticos), que 
permitan captar as 
alusións máis directas 
sobre estes aspectos 
que poida conter o 
texto.  

 B5.7. Resumir ou 
parafrasear un texto 
para facelo intelixible a 
quen necesite desta 
mediación por 
descoñecemento ou 
coñecemento 
insuficiente da lingua 
meta. 

 B5.8. Utilizar o 
coñecemento 
sociocultural sobre o 
modo de vida da 
comunidade que é 
obxecto de estudo e as 
diferenzas esenciais 
entre as prácticas, os 
valores e as crenzas 
desa comunidade e as 
propias, para facer un 
texto comprensible a 
unha persoa 

máis especializado se 
conta con apoio visual 
ou contextual. 

 PLEB5.7. Comprende 
textos extensos en 
lingua estándar 
transmitidos por 
canles, entendendo 
(aínda que non os 
comparta) os matices 
de sentido e de 
opinión ante puntos de 
vista e posturas 
concretas e actitudes 
que responden a 
crenzas, costumes e 
valores propios da 
cultura da lingua meta. 

- Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- Conségueo 
con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 PLEB5.8. Explica 
valores e 
comportamentos 
propios dunha cultura 
a membros doutra 
diferente, consciente 
da importancia desta 
actividade de 
mediación intercultural. 

- Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- Conségueo 
con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 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, evitando 
estereotipos 
lingüísticos ou 
culturais, e valora as 
competencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe. 

- Conségueo. 

- Non o 
consegue 
totalmente. 

- Conségueo 
con dificultade. 

- Non o 
consegue 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 
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 Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bachillerato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe  

Grao Mínimo Competencias 
clave 

procesos; relacións 
persoais, sociais, 
educativas e 
profesionais; educación e 
estudo; traballo e 
emprendemento; bens e 
servizos; lingua e 
comunicación 
intercultural; ciencia e 
tecnoloxía; historia e 
cultura.  

 Recoñecemento e uso de 
expresións fixas 
frecuentes (locucións 
idiomáticas, esquemas 
fraseolóxicos, 
colocacións, frases feitas 
e léxico propio de temas 
relativos a feitos de 
actualidade). 

 Recoñecemento e uso de 
antónimos, sinónimos e 
de procedementos de 
formación de palabras 
mediante recursos de 
derivación e de 
composición, e 
recoñecemento de "falsos 
amigos". 

 B5.7. Estruturas sintáctico-
discursivas propias de cada 
idioma. 

interlocutora que 
descoñece a lingua 
estranxeira, e resolver 
posibles malentendidos 
e conflitos 
interculturais. 

 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, relacionados 
cos elementos 
transversais, evitando 
estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

 

 

Estruturas sintáctico-discursivas do inglés incluídas en LIVING ENGLISH 2: 

 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (neither … nor); disxunción (either … or); oposición / concesión 

(despite / in spite of + NP / VP / sentence); causa (because (of); due to; as; since); finalidade (so as not to); 

comparación (as / not so Adj. as; far more exciting (than); the greatest … of all; resultado / correlación (such … 

that); condición (if; unless); estilo indirecto (reported statements, questions, orders, requests, suggestions; 

reporting verbs). 

 

- Relacións temporais ((just) as; while: once (they’ve been taken to the city)). 

 

- Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do like them a lot; 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. It’s been ages!!). 

 

- Negación (e. g. You needn’t have). 

 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What’s the use of trying?; tags). 

 

- Expresión do tempo: pasado (Past Simple and Continuous; Present Perfect Simple and Continuous; Past 

Perfect Simple and Continuous); presente (Present Simple and Continuous); futuro (Future Simple; Present 

Simple and Continuous + Adv.; Future Continuous; Future Perfect Simple; be going to). 

 

- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple / Perfect; Future 

Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); incoativo ((be) set to); terminativo (finish -ing). 
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- Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (it takes / serves …); 

posibilidade / probabilidade (can; be able to; could; may; might); necesidade (want; take; have to / don't 

have to; need to / needn’t;  must); obrigación (need / needn’t; have to / don't have to; must); permiso (may; 

allow); intención (be thinking of -ing); peticións (can, could; may, would); habilidade (can / can't, be able 

to; could); prohibición (can't, musn't); consello e recomendacións (should; ought to); suxestións (could); 

dedución (can’t); (could have; can't / couldn't have; may / might have; must have; should / ought to have: 

shouldn't have; would have). 

 

- 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. easy to understand). 

 

- Expresión da cantidade: Number (e. g. over thirty thousand pounds, a few hundred people). Quantity: e. g. a 

great deal of. Degree: e. g. extremely; incredibly (fast)). 

 

- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and 

arrangement). 

 

- Expresión do tempo (points (e. g. back in the year, within a month, whenever), divisions (e. g. term), and 

indications of time (e. g. earlier this morning / this week; later in the evening / that year); duration (e. g. 

through the years; over a week); anteriority (already; yet; just before); posteriority (e. g.; later; son after); 

sequence (to begin with, besides, to sum up); simultaneousness (just then / as); frequency (e. g. rarely; 

constantly). 

 

- Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; in a mess). 

 

- A voz pasiva e os verbos causativos (have / get + something + done). 

 

- As oracións de relativo especificativas e explicativas (defining and non-defining relative clauses). 

 

- A7. Elementos transversais 

 

 

Na Ensinanza Secundaria Obrigatoria e no Bacharelato, sen prexuízo do seu tratamento específico 

nalgunhas das materias de cada etapa, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a 

comunicación audiovisual, as Tecnoloxías da Información e a Comunicación, o emprendemento e a 

educación cívica e constitucional traballaranse en todas as disciplinas. 

 

As Administracións educativas promoverán o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e 

mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade e os valores 

inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social. As Administracións educativas promoverán a aprendizaxe da 

prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así 

como dos valores que alicerzan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a 

democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto aos homes e mulleres por igual, ás persoas 

con discapacidade e o rexeitamento á violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de 

dereito, o respecto e consideración ás vítimas do terrorismo e a prevención do terrorismo e de 

calquera tipo de violencia.    A programación docente debe comprender en todo caso a prevención 

da violencia de  xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista 

e de                                                                       calquera forma de violencia, racismo ou 

xenofobia, incluído o estudo do Holocausto  xudeu como feito histórico.  Evitaranse os 

comportamentos e contidos sexistas e estereotipos que supoñan               

discriminación. 

Os currículos de Ensinanza Secundaria Obrigatoria e Bacharelato incorporarán elementos curriculares 

relacionados co desenvolvemento sostible e o medio ambiente, os riscos de explotación e abuso 

sexual, o abuso e maltrato ás persoas con discapacidade, as situacións de risco derivadas do 

inadecuado emprego das Tecnoloxías da Información e a Comunicación, así como a protección ante 

emerxencias e catástrofes. 
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 Os currículos de Ensinanza Secundaria Obrigatoria e Bacharelato incorporarán elementos 

curriculares orientados ao desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor, á 

adquisición de competencias para a creación e desenvolvemento dos diversos modelos de 

empresas e ao fomento da igualdade de oportunidades e do respecto ao emprendedor e ao 

empresario, así como da ética empresarial. As Administracións educativas fomentarán as 

medidas para que o alumnado participe en actividades que lle permita afianzar o espírito 

emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a 

autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico. 

 

 As Administracións educativas adoptarán medidas para que a actividade física e a dieta 

equilibrada formen parte do comportamento xuvenil. Para estes efectos, as devanditas 

Administracións promoverán a práctica diaria de deporte e exercicio físico por parte dos 

alumnos e alumnas durante a xornada escolar, nos termos e condicións que, seguindo as 

recomendacións dos organismos competentes, garantan un desenvolvemento adecuado 

para favorecer unha vida activa, saudábel e autónoma. O deseño, coordinación e 

supervisión das medidas que para estes efectos se adopten no centro educativo serán 

asumidos polo profesorado con cualificación ou especialización adecuada nestes ámbitos. 

 

 No ámbito da educación e a seguridade vial, as Administracións educativas incorporarán 

elementos curriculares e promoverán accións para a mellora da convivencia e a 

prevención dos accidentes de tráfico, co fin de que o alumnado coñeza os seus dereitos e 

deberes como usuario das vías, en calidade de peón, viaxeiro e condutor de bicicletas ou 

vehículos a motor, respecte as normas e sinais, e se favoreza a convivencia, a tolerancia, 

a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións adecuadas tendentes a 

evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas. 
 

 

 8. Secuenciación das unidades didácticas 

  

 GETTING STARTED 

  

 a) Obxectivos 

  

 Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo sobre un experimento sociolóxico. 

 Revisar vocabulario aprendido no nivel anterior. 

 Revisar os tempos presentes, pasados, perfectos e futuros. 

 Comprender a información global e a específica de dúas conversacións. 

 Falar sobre como coñecer xente. 

  

 b) Contidos didácticos 

  

 Reading 

 Introdución ao tema que trata o texto a partir dunha pregunta. 

 Comprensión dun artigo sobre un experimento sociolóxico levado a cabo por unha empresa, para 

ver que sucede cando dúas persoas que non se coñecen sentan a falar, para realizar diferentes 

actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

 Identificación no texto de palabras sinónimas ás que se dan. 

  

 Vocabulary 

 Revisión do vocabulario aprendido no nivel anterior, a través de diversas actividades. 

  

 Grammar 

 Revisión dos tempos presentes, pasados, perfectos e futuros. Uso e formación. Expresións 

temporais. 
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 Listening 

 Introdución ao tema do listening á partir dunhas preguntas. 

 Comprensión oral de dúas conversacións para contestar a preguntas, elixir as respostas correctas e 

identificar que afirmacións son verdadeiras. 

  

 Speaking 

 Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade co emprego do vocabulario que 

aparece nela. 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre o lugar onde se coñeceron, utilizando as 

expresións dadas. 

  

 c) Competencias clave 

  

 Comunicación lingüística: 

 - Reading, SB, páx. 4: comprensión escrita dun artigo sobre un experimento sociolóxico para facer 

novos amigos.  

 - Vocabulary, SB, páx. 5: repaso do vocabulario relacionado coa familia, o mundo do espectáculo, 

o estado físico, as viaxes, etc.; collocations, phrasal verbs, prefixos para a formación de palabras e 

sufixos para formar substantivos e adxectivos. 

 - Grammar, SB, páxs. 6-7; Grammar Basics, páxs. 126-127: repaso dos tempos presentes, pasados, 

perfectos e futuros.  

 - Listening, SB, páx. 8:comprensión oral de dúas conversacións. 

 - Speaking, SB, páx. 8: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a. 

  

 Competencia dixital: 

 - Living English Interactive, www.burlingtonbooks.es/le2interactive: práctica das tarefas 

interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral e das actividades web correspondentes á 

unidade de introdución. 

 - Digital Teacher’s Resources: 

 + Burlington PAU Examination Builder: proporciona dez exames listos para usar en cada 

comunidade autónoma e exames para facer un mesmo/a, baseados en textos con versión longa e 

curta. 

 + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, gravacións do mesmo e traducións, e 

ligazóns a páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión.  

 + Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade de 

introdución. 

  

 Competencias sociais e cívicas: 

 Reading, SB, páx. 4; Grammar, SB, páx. 6: reflexión sobre a dificultade de estabelecer amizade na 

sociedade actual. 

 - Listening, SB, páx. 8: distintas formas de estabelecer conversación. 

 - Speaking, SB, páx. 8: aprendizaxe e práctica de fórmulas para coñecer xente. 

  

 d) Temas interdisciplinares 

  

 Historia da Filosofía: 

 - A dificultade de facer amigos na sociedade actual. 

 - Maneiras de estabelecer conversación con outra persoa. 

  

 Lingua e literatura: 

 - Os tempos presentes, pasados, perfectos e futuros. 

  

http://www.burlingtonbooks.es/le1interactive
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 UNIT 1 – When in Rome ... 

  

 a) Obxectivos 

  

 Ler de forma comprensiva e autónoma un blog de viaxes. 

 Aprender vocabulario relacionado cos costumes propios doutras culturas. 

 Utilizar correctamente o Present Perfect Continuous e o Past Perfect Continuous. 

 Comprender a información global e a específica de varios monólogos e unha charla dun guía 

turístico. 

 Comparar fotografías. 

 Redactar unha crítica cinematográfica, empregando adxectivos e adverbios correctamente. 

 Pronunciar correctamente os sons consonánticos similares aos contidos en palabras como “person” 

e “playing”. 

 Afianzar estratexias para a realización de exames. 

  

 b) Contidos didácticos 

  

 Reading 

 Introdución ao tema que trata o texto a partir dunhas preguntas. 

 Comprensión da intención do autor/a, á hora de escribir un texto.  

 Comprensión do contido dun blog de viaxes que describe unha excursión ao monte Uluru, para 

realizar diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

 Exam Focus: consellos para contestar a preguntas que requiren un desenvolvemento de ideas. 

 Identificación no texto de palabras sinónimas ás que se dan. 

 False friends destacados no texto. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Have Your Say. 

 Word Power: ampliación do vocabulario visto na sección. 

  

 Vocabulary 

 Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

 Sufixos para formar substantivos e adxectivos. 

 Aplicación do vocabulario visto anteriormente na sección Words inUse . 

  

 Listening 

 Introdución ao tema do listening a partir dunha pregunta. 

 Comprensión oral de varios monólogos nos que unhas persoas contan as súas experiencias de vivir 

no estranxeiro, para relacionar as frases cos seus interlocutores/as. 

 Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: monólogos. 

 Listen Closely: comprensión oral de varias expresións cos verbos speak e say para despois 

completar unhas frases. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema do listening, a través da sección Have Your Say. 

 Web Quest: procura en Internet de información sobre un mesmo costume en distintos países, para 

facer unha breve presentación na clase. 

 Techno Option: opción de facer a presentación en PowerPoint. 

 Word Power: ampliación do vocabulario visto na sección. 

  

 Grammar 

 Expresión de accións presentes, pasadas e futuras en tempo perfecto con distintas referencias 

temporais a través do Present Perfect Continuous e do Past Perfect Continuous. Uso e formación. 

Expresións temporais. 

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

 Living English: práctica de expresións coloquiais co emprego das estruturas gramaticais 

presentadas na unidade en contextos comunicativos habituais. 
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 Communication 

  

 Vocabulary 

 Comprensión do vocabulario clave relacionado cos costumes propios doutras culturas. 

 Uso correcto do xerundio e do infinitivo. 

  

 Listening 

 Introdución ao tema do listening a partir dunhas imaxes. 

 Comprensión oral dunha charla dun guía a un grupo de turistas nun museo, para realizar distintas 

actividades. 

 Expresión da experiencia persoal sobre o tema do listening, a través da sección Have Your Say.  

  

 Speaking Task 

 Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade, co emprego do vocabulario que 

aparece nela. 

 Interacción oral co compañeiro/a para comparar varias fotografías utilizando as expresións dadas. 

 Living Culture: números considerados de boa ou mala sorte en distintas culturas. 

  

 Pronunciation 

 Pronuncia dos sons consonánticos similares aos contidos en “ person” e “playing”. Práctica 

adicional destes sons na sección Pronunciation Practice. 

  

 Writing 

 Análise da estrutura dunha crítica cinematográfica. 

 Tip: uso do Present Simple para describir feitos pasados nas críticas cinematográficas e literarias. 

 Estudo e práctica dos adxectivos e adverbios. 

 Produción dunha crítica cinematográfica, seguindo as indicacións do apartado Writing Task e 

autocorrección da tarefa a través da Checklist. 

  

 Living English Extra 

  

 Culture 

 Comprensión do texto dun folleto sobre a organización de xornadas co pobo das Primeiras Nacións 

de Canadá, para completar varias frases e contestar a unhas preguntas. 

 Datos curiosos relacionados co tema do texto. 

 Comprensión oral dun relato tradicional dos aborixes da Columbia Británica, para contestar a 

unhas preguntas. 

 Práctica oral dun diálogo entre un/a recepcionista e un cliente/a, á hora de rexistrarse nun albergue 

xuvenil, utilizando as expresións aprendidas. 

  

 Language Consolidation 

 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en 

práctica o vocabulario e a gramática vistos ao longo da unidade, ao estilo dos exames para o FCE. 

  

  

 c) Competencias clave 

  

 Comunicación lingüística:  

 - Reading, SB, páxs. 10-11; Culture, SB, páx. 112; Reading, WB, páx. 13: comprensión escrita dun 

blog de viaxes que describe unha excursión ao monte Uluru, un folleto sobre a organización de 

xornadas co pobo das Primeiras Nacións de Canadá e un texto sobre Hawai. Estratexia de lectura: 

comprensión da intención do autor/a á hora de escribir un texto; Estratexias para a realización de 

exames: consellos para contestar a preguntas que requiren un desenvolvemento de ideas; False 

Friends, SB, páx. 11: identificación de falsefriends no texto.  

 - Vocabulary, SB, páxs. 12 e 16; Language Consolidation, SB, p. 20; Vocabulary Builder, páxs. 

58-59: uso de vocabulario relacionado cos costumes propios doutras culturas; sufixos para formar 
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substantivos e adxectivos; o xerundio e o infinitivo; Word Power, SB, páxs. 10 e 13: ampliación 

do vocabulario visto nas seccións. 

 - Listening, SB, páxs. 13 e 16; Listening, na sección, Culture, SB, páx. 113: comprensión oral de 

varios monólogos nos que unhas persoas contan as súas experiencias de vivir no estranxeiro, unha 

charla dun guía a un grupo de turistas nun museo e un relato tradicional dos aborixes da Columbia 

Británica; Listen Closely, páx. 13: comprensión oral de varias expresións cos verbos speak e say. 

 - Grammar, SB, páxs. 14-15; Language Consolidation, SB, p. 20; Grammar Basics, páxs. 128: 

expresión de accións presentes, pasadas e futuras en tempo perfecto, con distintas referencias 

temporais a través do Present Perfect Continuous e do Past Perfect Continuous; Living English, 

SB, páx. 15; práctica de expresións coloquiais co emprego das estruturas gramaticais presentadas 

na unidade en contextos comunicativos habituais; Writing, SB, páxs. 18: os adxectivos e 

adverbios. 

 - Speaking Task, SB, páx. 17; Speaking, na sección, Culture, SB, páx. 113: participación en 

conversacións e simulacións co compañeiro/a, para comparar varias fotografías ou rexistrarse nun 

albergue xuvenil; Living Culture, SB, páx. 17: números considerados de boa ou mala sorte en 

distintas culturas. 

 - Pronunciation, SB, páx. 17; Pronunciation Practice, páx. 134: pronuncia dos sons consonánticos 

similares aos contidos en “ person” e “playing”. 

 - Writing, SB, páxs. 18-19; Writing; WB, páx. 14: expresión escrita dunha crítica cinematográfica, 

utilizando as expresións e vocabulario adecuados. 

  

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

 - Reading, SB, páxs. 10-11: concienciación cos problemas ambientais. 

  

 Competencia dixital: 

 -Reading, SB, páxs. 10-11: utilización dos blogs como medio para compartir información sobre 

temas diversos. 

 - Web Quest, SB, páx. 13: procura en Internet de información sobre un mesmo costume en 

distintos países, para facer unha breve presentación na clase; Techno Option, SB, páx. 13: facer a 

presentación en PowerPoint. 

 - Living English Interactive, www.burlingtonbooks.es/le2interactive: práctica das tarefas 

interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral e das actividades web correspondentes á 

unidade 1. 

 - Digital Teacher’s Resources: 

 + Burlington PAU Examination Builder: proporciona dez exames listos para usar en cada 

comunidade autónoma e exames para facer un mesmo/a, baseados en textos con versión longa e 

curta. 

 + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, gravacións do mesmo e traducións, e 

ligazóns a páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión.  

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

  

 Aprender a aprender: 

 - Language Consolidation, SB, páx. 20; Check Your Progress, WB, páx. 15; Student Learning 

Record, WB, páx. 95; Vocabulary Builder, páxs. 58-59: uso de estratexias, recursos e técnicas de 

traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. 

Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

  

 Competencias sociais e cívicas: 

 - Have Your Say, SB, páxs. 9, 11, 13 e 16: aprendizaxe e práctica das fórmulas para expresar a 

opinión persoal sobre un tema dado. 

 - Listening, SB, páx. 13; Grammar, SB, páx. 15; Listening, SB, páx. 16; Language Consolidation, 

SB, páx. 20: costumes e formas de relación social e particularidades doutros países. 

 - Speaking, na sección Culture, SB, páx. 113: aprendizaxe e práctica de fórmulas para rexistrarse 

nun albergue xuvenil. 

  

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 - Speaking Task, SB, páx. 17; Speaking, na sección Culture, SB, páx. 113: uso da creatividade 

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

 - Writing, SB, páxs. 18-19; Writing, WB, páx. 14: uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un 

traballo escrito. 

 - Student Learning Record, WB, páx. 95: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos 

obxectivos da unidade. 

  

 Conciencia e expresións culturais: 

 - Reading, SB, páxs. 10-11: curiosidade por coñecer espazos naturais de interese turístico coma o 

monte Uluru en Australia. 

 - Reading, SB, páxs. 10-11; Vocabulary, páx. 12: interese por coñecer os costumes e tradicións dos 

aborixes australianos. 

 - Living Culture, SB, páx. 17: os números de boa e mala sorte en distintos países. 

 - Language Consolidation, SB, páx. 20:información sobre a orixe da celebración dos aniversarios. 

 - Culture, SB, páxs. 112-113: información sobre a organización de xornadas co pobo das Primeiras 

Nacións de Canadá e sobre dous grupos de pobos aborixes de Canadá. 

  

 d) Temas interdisciplinares 

  

 Tecnoloxías da Información e da Comunicación: 

 - A importancia de Internet na sociedade contemporánea. 

 - As novas tecnoloxías como instrumento cotián. 

 - Os blogs. 

  

 Historia da Filosofía: 

 - Coñecemento de costumes, formas de relación social e particularidades doutros países. 

  

 Xeografía: 

 - O monte Uluru en Australia. 

 - Os pobos aborixes de Canadá. 

  

 Ciencias da Terra e do Ambiente: 

 - A necesidade de concienciación cos problemas ambientais. 

  

 Lingua e literatura: 

 - Frases feitas relacionadas co tema dos costumes e tradicións doutros países. 

 - Técnicas de lectura: comprender a intención do autor/a. 

 - Estratexias para a realización de exames: consellos para contestar a preguntas que requiren un 

desenvolvemento de ideas. 

 - Sufixos para formar substantivos e adxectivos. 

 - O Present Perfect Continuous eo Past Perfect Continuous. 

 - O xerundio e o infinitivo. 

 - Práctica de expresións coloquiais en contextos comunicativos habituais. 

 - Técnicas de escritura. 

 - A estrutura dunha crítica cinematográfica. Composición dunha crítica. 

 - Uso de adxectivos e adverbios. 

 - Relato tradicional dos pobos orixinarios da Columbia Británica. 
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 UNIT 2 – Out of this World 

  

 a) Obxectivos 

  

 Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre a ameaza de impacto de asteroides na Terra. 

 Aprender vocabulario relacionado coa ciencia ficción. 

 Utilizar correctamente os catro tipos de oracións condicionais, as oracións temporais e as oracións 

desiderativas. 

 Comprender a información global e a específica dunha entrevista de radio, unha conversación e un 

videoblog sobre unha película. 

 Describir oralmente unha fotografía. 

 Redactar un resumo dun texto, prestando especial atención á paráfrase. 

 Pronunciar correctamente os sons consonánticos similares aos contidos en palabras como “guess” 

e “imagine”. 

 Afianzar estratexias para a realización de exames. 

  

  

 b) Contidos didácticos 

  

 Reading 

 Introdución ao tema que trata o texto, a partir dunha pregunta. 

 Predición do contido dun texto, a partir da procura de información específica (scanning). 

 Comprensión dun texto sobre o risco de impacto de asteroides na Terra, para realizar diferentes 

actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

 Exam Focus: consellos para contestar a preguntas de opción múltiple. 

 Identificación no texto de palabras sinónimas ás que se dan. 

 False friends destacados no texto. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Have Your Say. 

 Word Power: ampliación do vocabulario visto na sección. 

  

 Vocabulary 

 Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

 Phrasal verbs. 

 Aplicación do vocabulario visto anteriormente na sección Words inUse . 

  

 Listening 

 Introdución ao tema do listening a partir dunha pregunta.  

 Comprensión oral dunha entrevista de radio sobre as viaxes espaciais, para elixir a resposta 

correcta. 

 Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: unha entrevista de radio. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema do listening, a través da sección Have Your Say. 

 Listen Closely: comprensión oral de varias palabras para formar collocations. 

 Web Quest: procura en Internet de información sobre o espazo exterior, para despois elaborar un 

póster. 

 Techno Option: opción de elaborar un póster online. 

 Word Power: ampliación do vocabulario visto na sección. 

  

 Grammar 

 Os catro tipos de oracións condicionais. Uso e formación. 

 Uso correcto das oracións temporais. 

 As oracións desiderativas. Uso e formación. 

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

 Living English: práctica de expresións coloquiais co emprego das estruturas gramaticais 

presentadas na unidade en contextos comunicativos habituais. 
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 Communication 

  

 Vocabulary 

 Comprensión do vocabulario clave relacionado coa ciencia ficción. 

 Formación de adxectivos compostos. 

  

 Listening 

 Introdución ao tema do listening a partir dunhas preguntas.  

 Comprensión oral dunha conversación sobre a película Gravity, para contestar a unhas preguntas. 

 Comprensión oral dun videoblog sobre a película Gravity, para identificar os datos que se piden e 

dicir se unhas afirmacións son verdadeiras ou falsas. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema do listening, a través da sección Have Your Say. 

  

 Speaking Task 

 Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade co emprego do vocabulario que 

aparece nela. 

 Interacción oral co compañeiro/a para describir unha fotografía, utilizando as expresións dadas. 

 Living Culture: países pioneiros en levar a cabo determinadas accións no espazo exterior. 

  

 Pronunciation 

 Pronuncia dos sons vocálicos similares aos contidos en palabras como “guess”e “imagine”. 

Práctica adicional destes sons na sección Pronunciation Practice. 

  

 Writing 

 Análise da estrutura dun resumo. 

 Estudo e práctica da paráfrase. 

 Produción dun resumo seguindo as indicacións do apartado Writing Task e autocorrección da 

tarefa a través da Checklist. 

  

 Living English Extra 

  

 Culture 

 Comprensión dun texto sobre a carreira espacial, para dicir se as afirmacións dadas son 

verdadeiras ou falsas. 

 Información relacionada coa carreira espacial. 

 Comprensión oral dun programa de radio sobre unha atracción de Disney World en Florida,para 

completar unhas frases. 

 Práctica oral dun diálogo para pedir información por teléfono sobre un parque temático, utilizando 

as expresións aprendidas. 

  

 Language Consolidation 

 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en 

práctica o vocabulario e a gramática vistos ao longo da unidade, ao estilo dos exames para o FCE. 

  

 c) Competencias clave 

  

 Comunicación lingüística: 

 - Reading, SB, páxs. 22-23; Culture, SB, páx. 114; Reading, WB, páx. 21: comprensión escrita de 

varios textos sobre o risco de impacto de asteroides na Terra, a carreira espacial e os “cidadáns 

científicos”; Estratexia de lectura: predición do contido dun texto a partir da procura de 

información específica; Estratexias para a realización de exames: consellos para contestar a 

preguntas de opción múltiple; False Friends, SB, páx. 23: identificación de falsefriends no texto.  

 - Vocabulary, SB, páxs. 24 e 28; Language Consolidation, SB, p. 32; Vocabulary Builder, páxs. 

60-61: uso de vocabulario relacionado coa ciencia ficción; phrasal verbs; formación de adxectivos 

compostos; Word Power, SB, páxs. 22 e 25: ampliación do vocabulario visto nas seccións. 
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 - Listening, SB, páxs. 21, 25 e 28; Listening, na sección, Culture, SB, páx. 115: comprensión oral 

dunha charla sobre astronomía, unha entrevista de radio sobre as viaxes espaciais, unha 

conversación sobre a película Gravity e un programa de radio sobre unha atracción de Disney 

World en Florida; Listen Closely, páx. 25: comprensión oral de varias palabras para formar 

collocations. 

 - Grammar, SB, páxs. 26-27; Language Consolidation, SB, p. 32; Grammar Basics, páx. 129: uso 

dos catro tipos de oracións condicionais, as oracións temporais e as oracións desiderativas; Living 

English, SB, páx. 27; práctica de expresións coloquiais co emprego das estruturas gramaticais 

presentadas na unidade en contextos comunicativos habituais; Writing, SB, páx. 31: estudo e 

práctica da paráfrase. 

 - Speaking Task, SB, páx. 29; Speaking, na sección, Culture, SB, páx. 115: participación en 

conversacións e simulacións co compañeiro/a, para describir fotografías e pedir información por 

teléfono; Living Culture, SB, páx. 29: países pioneiros en levar a cabo determinadas accións no 

espazo exterior. 

 - Pronunciation, SB, páx. 29; Pronunciation Practice, páx. 134: pronuncia de sons vocálicos 

similares aos contidos en palabras como “guess”e “imagine”. 

 - Writing, SB, páxs. 30-31; Writing; WB, páx. 22: expresión escrita dun resumo, utilizando as 

expresións e vocabulario adecuados. 

  

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

 Reading, SB, páxs. 21-22: información sobre posíbeis solucións para evitar o impacto de 

asteroides na Terra. 

 Listening, SB, páx. 25: información sobre a antiga nave Voyager que entrou no espazo interestelar 

case 40 anos despois do seu lanzamento ao espazo. 

 Grammar, SB, páx. 27: simulación dunha misión tripulada a Marte para analizar os efectos 

psicolóxicos e fisiolóxicos do illamento durante un tempo prolongado. 

 - Listening, SB, páx. 28: interese por coñecer os acertos e erros científicos na película Gravity. 

  

 Competencia dixital: 

 - Web Quest, SB, páx. 25: procura en Internet de información sobre o espazo exterior, para despois 

elaborar un póster; Techno Option, SB, páx. 21: elaborar un póster e colgalo en Internet. 

 - Living English Interactive, www.burlingtonbooks.es/le2interactive: práctica das tarefas 

interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral e das actividades web correspondentes á 

unidade 2. 

 - Digital Teacher’s Resources: 

 + Burlington PAU Examination Builder: proporciona dez exames listos para usar en cada 

comunidade autónoma e exames para facer un mesmo/a, baseados en textos con versión longa e 

curta. 

 + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, gravacións do mesmo e traducións, e 

ligazóns a páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión.  

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

  

 Aprender a aprender: 

 - Language Consolidation, SB, páx. 32; Check Your Progress, WB, páx. 23; Student Learning 

Record, WB, páx. 95; Vocabulary Builder, páxs. 72-73: uso de estratexias, recursos e técnicas de 

traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. 

Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

  

 Competencias sociais e cívicas: 

 - Have Your Say, SB, páxs. 21, 23, 25 e 28: aprendizaxe e práctica das fórmulas para expresar a 

opinión persoal sobre un tema dado. 

 - Speaking Task, SB, páx. 29; Speaking, na sección Culture, páx. 115: aprendizaxe e práctica de 

fórmulas para describir fotografías e solicitar información por teléfono. 

  

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 - Speaking Task, SB, páx. 29; Speaking, na sección, Culture, SB, páx. 115: uso da creatividade 

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

 - Writing, SB, páxs. 30-31; Writing, WB, páx. 22: uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un 

traballo escrito. 

 - Student Learning Record, WB, páx. 95: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos 

obxectivos da unidade. 

  

 Conciencia e expresións culturais: 

 - Vocabulary e Listening, SB, páx. 28: información sobre películas de ciencia ficción como 

Gravity, A guerra das galaxias, Os xogos da fame, etc. 

 - Living Culture, páx. 29: interese por coñecer os países involucrados na carreira espacial. 

 - Culture, SB, páx. 114: a carreira espacial que enfrontou a Estados Unidos e a Unión Soviética 

durante a Guerra Fría. 

  

 d) Temas interdisciplinares 

  

 Tecnoloxías da Información e da Comunicación: 

 A importancia de Internet na sociedade contemporánea. 

  As novas tecnoloxías como instrumento cotián. 

  

 Tecnoloxía Industrial: 

 - Simulación dunha misión tripulada a Marte para analizar os efectos psicolóxicos e fisiolóxicos do 

illamento durante un tempo prolongado. 

 - Simulador de voo espacial que forma parte das atraccións de Disney World. 

  

 Ciencias da Terra e do Ambiente: 

 A ameaza de impacto de asteroides na Terra e posíbeis solucións para evitalo. 

 Importancia de predicir catástrofes naturais para salvar vidas 

 Países involucrados na carreira espacial. 

  

 Cultura audiovisual: 

 - Películas de ciencia ficción: Gravity, A guerra das galaxias, etc. 

  

 Lingua e literatura: 

 Frases feitas relacionadas co tema do espazo. 

 Técnicas de lectura: predición do contido dun texto a partir da procura de información específica 

(scanning) 

 Estratexias para a realización de exames: consellos para contestar a preguntas de opción múltiple. 

 Phrasal verbs. 

 Os catro tipos de oracións condicionais. 

 As oracións temporais. 

 As oracións desiderativas. 

 Os adxectivos compostos. 

 Práctica de expresións coloquiais en contextos comunicativos habituais. 

 Técnicas de escritura. 

 A estrutura dun resumo. Redactar un. 

 Uso da paráfrase. 
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 UNIT 3 – Making a Living 

  

 a) Obxectivos 

  

 Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobreun servizo de repartición de comida en 

Bombai. 

 Aprender vocabulario relacionado co traballo. 

 Utilizar correctamente a voz pasiva. 

 Utilizar correctamente os verbos causativos (have / get + something + done). 

 Comprender a información global e a específica de varios monólogos e unha reportaxe de 

televisión. 

 Facer unha entrevista de traballo. 

 Redactar unha carta para solicitar un emprego, prestando especial atención ao uso de linguaxe 

formal e de estruturas paralelas para expresar ideas similares. 

 Pronunciar correctamente os tritongos contidos en palabras como “fire”, “hour” e “player”. 

 Afianzar estratexias para a realización de exames. 

  

 b) Contidos didácticos 

  

 Reading 

 Introdución ao tema que trata o texto a partir dunha pregunta. 

 Comprensión escrita de varias frases do texto para identificar se son feitos ou opinións. 

 Comprensión dun texto sobreun servizo de repartición de comida en Bombai, para realizar 

diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

 Exam Focus: consellos para completar oracións. 

 Identificación no texto de palabras antónimas ás que se dan. 

 False friends destacados no texto. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Have Your Say.  

 Word Power: ampliación do vocabulario visto na sección. 

  

 Vocabulary 

 Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

 Collocations. 

 Aplicación do vocabulario visto anteriormente na sección Words inUse . 

  

 Listening 

 Introdución ao tema do listening a partir da valoración dalgúns aspectos relacionados co traballo. 

 Comprensión oral de varios monólogos e diálogos nos que unhas persoas falan sobre distintos 

temas relacionados co traballo, para elixir a resposta correcta.  

 Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: monólogos e diálogos.  

 Expresión da experiencia persoal sobre o tema do listening, a través da sección Have Your Say. 

 Listen Closely: comprensión oral de palabras que se empregan na linguaxe informal para pescudar 

o seu significado. 

 Web Quest: procura en Internet de información sobre unha profesión para facer unha breve 

presentación na clase. 

 Techno Option: opción de elaborar un folleto online con información sobre a profesión elixida. 

 Word Power: ampliación do vocabulario visto na sección. 

  

 Grammar 

 A voz pasiva. Uso e formación. 

 Os verbos causativos. Uso e formación. 

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

 Living English: práctica de expresións coloquiais co emprego das estruturas gramaticais 

presentadas na unidade en contextos comunicativos habituais. 
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 Communication 

  

 Vocabulary 

 Comprensión do vocabulario clave relacionado co traballo. 

 Expresións con job . 

  

 Listening 

 Introdución ao tema do listening a partir dunhas fotografías. 

 Comprensión oral dunha reportaxe de televisión sobre a procura de emprego, para contestar a 

unhas preguntas, identificar se as afirmacións son verdadeiras ou falsas e elixir a resposta correcta. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema do listening, a través da sección Have Your Say. 

  

 Speaking Task 

 Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade, co emprego do vocabulario que 

aparece nela. 

 Interacción oral co compañeiro/a para facer unha entrevista de traballo, utilizando as expresións 

dadas. 

 Living Culture: países onde é costume botar a sesta ou facer un descanso durante a xornada 

laboral. 

  

 Pronunciation 

 Pronuncia correcta dos tritongos contidos en palabras como “fire”,“hour”e “player”. Práctica 

adicional destes sons na sección Pronunciation Practice. 

  

 Writing 

 Análise da estrutura dunha carta formal ou correo electrónico. 

 Tip: uso da voz pasiva nas cartas formais para manter un ton impersoal.  

 Emprego de linguaxe formal á hora redactar unha carta formal ou correo electrónico. 

 Uso de estruturas paralelas para expresar ideas similares. 

 Redacción dunha carta para solicitar un traballo, seguindo as indicacións do apartado Writing Task 

e autocorrección da tarefa a través da Checklist. 

  

  

  

  

 Living English Extra 

  

 Culture 

 Comprensión dun texto sobre o costume de tomar o té nas oficinas do Reino Unido, para elixir a 

resposta correcta. 

 Datos curiosos relacionados co costume de tomar o té. 

 Comprensión oral dun programa de radio sobre a cultura británica,para dicir se as afirmacións 

dadas son verdadeiras ou falsas. 

 Práctica oral dun diálogo entre dous amigos para facer plans, utilizando as expresións aprendidas. 

  

 Literature 

 Comprensión do relato Telling Stories de Maeve Binchy, para contestar a unhas preguntas. 

 Explicación do termo “conflito” en literatura. 

  

 Language Consolidation 

 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en 

práctica o vocabulario e a gramática vistos ao longo da unidade, ao estilo dos exames para o FCE. 

  

 c) Competencias clave 
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 Comunicación lingüística: 

 - Reading, SB, páxs. 34-35; Culture, SB, páx. 116; Reading, WB, páx. 29: comprensión escrita de 

varios textos sobre o servizo de entrega de comida en Bombai, o costume de tomar o té nas 

oficinas do Reino Unido e as cidades-empresas; Estratexia de lectura: comprensión escrita de 

varias frases do texto para identificar se son feitos ou opinións; Estratexias para a realización de 

exames: consellos para completar oracións. False Friends, SB, páx. 35: identificación de 

falsefriends no texto.  

 - Vocabulary, SB, páxs. 36 e 40; Language Consolidation, SB, p. 44; Vocabulary Builder, páxs. 

62-63: uso de vocabulario relacionado co mundo laboral; collocations; expresións coa palabra job; 

Word Power, SB, páxs. 34 e 37: ampliación do vocabulario visto nas seccións. 

 - Listening, SB, páxs. 33, 37 e 40; Listening, na sección, Culture, SB, páx. 117: comprensión oral 

de catro noticias da radio relacionadas co emprego, varios monólogos e diálogos nos que unhas 

persoas falan sobre distintos temas relacionados co traballo, unha reportaxe de televisión sobre a 

procura de emprego e un programa de radio sobre o costume británico de tomar o té; Listen 

Closely, páx. 37: comprensión oral de palabras que se empregan na linguaxe informal, para 

pescudar o seu significado. 

 - Grammar, SB, páxs. 38-39; Language Consolidation, SB, p. 44; Grammar Basics, páx. 130: uso 

da voz pasiva e dos verbos causativos; Living English, SB, páx. 39; práctica de expresións 

coloquiais co emprego das estruturas gramaticais presentadas na unidade en contextos 

comunicativos habituais; Writing, SB, páxs. 42-43: utilización de linguaxe formal á hora redactar 

unha carta formal ou correo electrónico e uso de estruturas paralelas para expresar ideas similares. 

 - Speaking Task, SB, páx. 41; Speaking, na sección, Culture, SB, páx. 117: participación en 

conversacións e simulacións co compañeiro/a para facer unha entrevista de traballo e facer plans; 

Living Culture, SB, páx. 41: información sobre os países onde é costume botar a sesta ou tomar un 

descanso durante a xornada laboral. 

 - Pronunciation, SB, páx. 41; Pronunciation Practice, páx. 134: pronuncia correcta dos tritongos 

contidos en palabras como “fire”,“hour”e “player”. 

 - Writing, SB, páxs. 42-43; Writing; WB, páx. 30: expresión escrita dunha carta para solicitar un 

traballo, utilizando as expresións e vocabulario adecuados. 

  

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

  

 - Grammar, SB, páx. 38: as novas tecnoloxías e a transformación do mercado laboral. 

  

 Competencia dixital: 

 - Web Quest, SB, páx. 37: procura en Internet de información sobre unha profesión e facer unha 

breve presentación na clase; Techno Option, SB, páx. 37: elaborar un folleto online con 

información sobre a profesión elixida. 

 - Speaking Task, SB, páx. 41: publicación de ofertas de traballo en Internet para a contratación de 

persoal. 

 - Living English Interactive, www.burlingtonbooks.es/le2interactive: práctica das tarefas 

interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral e das actividades web correspondentes á 

unidade 3. 

 - Digital Teacher’s Resources: 

 + Burlington PAU Examination Builder: proporciona dez exames listos para usar en cada 

comunidade autónoma e exames para facer un mesmo/a baseados en textos con versión longa e 

curta. 

 + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, gravacións do mesmo e traducións, e 

ligazóns a páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión.  

 + Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 3. 

  

 Aprender a aprender: 

 - Language Consolidation, SB, páx. 44; Check Your Progress, WB, páx. 31; Student Learning 

Record, WB, páx. 95; Vocabulary Builder, páxs. 62-63: uso de estratexias, recursos e técnicas de 

traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. 

Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 
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 Competencias sociais e cívicas: 

 - Have Your Say, SB, páxs. 33,35, 37 e 40: aprendizaxe e práctica das fórmulas para expresar a 

opinión persoal sobre un tema dado. 

 - Reading, SB, páxs. 34-35; Vocabulary, SB, páx. 36: interese por coñecer algunhas profesións 

insólitas. 

 - Speaking Task, SB, páx. 41: a entrevista de traballo como parte do proceso de selección de 

persoal para unha empresa 

 - Writing, SB, páxs. 42-43: cartas de presentación en resposta a ofertas de traballo. 

 - Language Consolidation, SB, páx. 44: vantaxes e inconvenientes sobre o estabelecemento do 

salario mínimo interprofesional. 

  

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 Grammar, SB, páx. 39; Language Consolidation, SB, páx. 44: o valor do esforzo para lograr os 

obxectivos. 

 Listening, SB, páx. 40: curiosidade por coñecer ideas para atopar emprego. 

 - Speaking Task, SB, páx. 41; Speaking, na sección Culture, SB, páx. 117: uso da creatividade 

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

na aula. 

 - Writing, SB, páxs. 42-43; Writing, WB, páx. 30: uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un 

traballo escrito. 

 - Student Learning Record, WB, páx. 95: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos 

obxectivos da unidade. 

  

 Conciencia e expresións culturais: 

 - Living Culture, SB, páx. 41: información sobre os países onde é costume botar a sesta ou tomar 

un descanso durante a xornada laboral. 

 - Culture, SB, páxs. 116-117: información sobre o costume de tomar o té no Reino Unido e sobre a 

orixe do té. 

 - Literature, páx. 124: lectura do relato Telling Stories de Maeve Binchy e coñecemento do termo 

“conflito” en literatura. 

  

 d) Temas interdisciplinares 

  

 Tecnoloxías da Información e da Comunicación: 

 - A importancia de Internet na sociedade contemporánea. 

 - Uso de páxinas web para a publicación de ofertas de emprego. 

 - As novas tecnoloxías e a transformación do mercado laboral. 

  

 Psicoloxía: 

 - Afrontar unha entrevista de traballo. 

  

 Economía da empresa: 

 - Estrutura dunha empresa e o seu funcionamento.  

 - Entrevistas de traballo como parte de selección de persoal para unha empresa. 

 - Publicación de ofertas de traballo en medios de comunicación para a contratación de persoal. 

 - O salario mínimo interprofesional. 

  

 Literatura universal: 

 - Lectura do relato Telling Stories da autora irlandesa Maeve Binchy. 

 - Significado do termo “conflito” en literatura. 

  

 Lingua e literatura: 

 - Frases feitas relacionadas co mundo laboral. 

 - Técnicas de lectura: distinguir entre feitos e opinións. 
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 - Estratexias para a realización de exames: consellos para completar oracións. 

 - Collocations. 

 - A voz pasiva. 

 - Os verbos causativos. 

 - Expresións con job . 

 - Práctica de expresións coloquiais en contextos comunicativos habituais. 

 - Técnicas de escritura. 

 - A estrutura dunha carta formal. Redacción dunha carta.  

 - Uso da linguaxe formal e de estruturas paralelas para expresar ideas similares. 
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 UNIT 4 – On the Ball 

  

 a) Obxectivos 

  

 Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre o atleta británico Mo Farah. 

 Aprender vocabulario relacionado co mundo do deporte. 

 Utilizar correctamente os verbos modais e os modais perfectos. 

 Comprender a información global e a específica dunha reportaxe e dunha entrevista. 

 Expresar acordo ou desacordo ante diversas afirmacións. 

 Redactar un texto argumentativo, empregando correctamente as conxuncións copulativas, as 

conxuncións e locucións adversativas e as expresións para dar exemplos. 

 Pronunciar correctamente os ditongos contidos en palabras como “sure”, “point” e “fair”. 

 Afianzar estratexias para a realización de exames. 

  

  

 b) Contidos didácticos 

  

 Reading 

  

 Introdución ao tema que trata o texto a partir dunha pregunta.  

 Lectura da primeira liña de cada parágrafo para identificar a idea principal que contén. 

 Comprensión dun texto sobre o atleta británico Mo Farah, para realizar diferentes actividades de 

comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

 Exam Focus: consellos para contestar a preguntas de verdadeiro / falso. 

 Identificación no texto de palabras sinónimas ás que se dan. 

 False friends destacados no texto. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Have Your Say.  

 Word Power: ampliación do vocabulario visto na sección. 

  

 Vocabulary 

 Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

 Formación de palabras a partir dunha mesma raíz. 

 Aplicación do vocabulario visto anteriormente na sección Words inUse . 

  

 Listening 

 Introdución ao tema do listening a partir dunha pregunta.  

 Comprensión oral dunha reportaxe sobre unha persoa que desexa converterse en deportista de elite, 

para completar frases. 

 Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: unha reportaxe. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema do listening, a través da secciónHave Your Say. 

 Listen Closely: comprensión oral de varias frases para deducir o significado das expresións en 

cada unha delas. 

 Web Quest: procurar en Internet información sobre un deporte insólito e escribir unha definición 

para unha enciclopedia, e despois facer unha breve presentación na clase. 

 Techno Option: opción de escribir unha definición para unha enciclopedia online. 

 Word Power: ampliación do vocabulario visto na sección. 

  

 Grammar 

 Uso correcto dos verbos modais e dos modais perfectos. 

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

 Living English: práctica de expresións coloquiais co emprego das estruturas gramaticais 

presentadas na unidade en contextos comunicativos habituais. 
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 Communication 

  

 Vocabulary 

 Comprensión do vocabulario clave sobre o mundo do deporte. 

 Expresións relacionadas co mundo do deporte. 

  

 Listening 

 Introdución ao tema do listening a partir dunha pregunta.  

 Comprensión oral dunha entrevista a un experto en lesións deportivas, para dicir se as afirmacións 

dadas son verdadeiras ou falsas e completar frases. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema do listening, a través da sección Have Your Say. 

  

 Speaking Task 

 Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade, co emprego do vocabulario que 

aparece nela. 

 Interacción co compañeiro/a para expresar acordo ou desacordo ante diversas afirmacións, 

utilizando as expresións dadas. 

 Living Culture: datos curiosos sobre algúns deportes en distintos países. 

  

 Pronunciation 

 Pronuncia dos ditongos contidos en palabras como “sure”, “point” e “fair”. Práctica adicional 

destes sons na sección Pronunciation Practice. 

  

 Writing 

 Análise da estrutura dun texto argumentativo. 

 Tip: uso dos verbos modais para apoiar unha opinión nos textos argumentativos. 

 Estudo e práctica das conxuncións copulativas, as conxuncións e locucións adversativas e as 

expresións para dar exemplos. 

 Produción dun texto argumentativo seguindo as indicacións do apartado Writing Taske 

autocorrección da tarefa a través da Checklist. 

  

 Living English Extra 

  

 Culture 

 Comprensión dun texto sobre as carreiras de cabalos en Gran Bretaña, para contestar a unhas 

preguntas. 

 Información relacionada co tema do texto. 

 Comprensión oral dunha conversación sobre o auxe do negocio das apostas en Inglaterra,para 

elixir a resposta correcta. 

 Práctica oral dun diálogo entre unha persoa que chama a unha oficina e o/a recepcionista, 

utilizando as expresións aprendidas. 

  

 Language Consolidation 

 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en 

práctica o vocabulario e a gramática vistos ao longo da unidade, ao estilo dos exames para o FCE. 

  

 c) Competencias clave 

  

 Comunicación lingüística: 

 - Reading, SB, páxs. 46-47; Culture, SB, páx. 118; Reading, WB, páx. 37: comprensión escrita de 

varios textos sobre o atleta británico Mo Farah, as carreiras de cabalos en Gran Bretaña e a barreira 

do idioma no deporte; Estratexia de lectura: lectura da primeira liña de cada parágrafo para 

identificar a idea principal que contén; Estratexias para a realización de exames: consellos para 

contestar a preguntas de verdadeiro / falso; False Friends, SB, páx. 47: identificación de 

falsefriends no texto.  

 - Vocabulary, SB, páxs. 48 e 52; Language Consolidation, SB, p. 56; Vocabulary Builder, páxs. 
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64-65: uso de vocabulario relacionado co mundo do deporte; formación de palabras a partir dunha 

mesma raíz; expresións relacionadas co mundo do deporte; Word Power, SB, páxs. 46 e 49: 

ampliación do vocabulario visto nas seccións. 

 - Listening, SB, páxs. 45, 49 e 52; Listening, na sección, Culture, SB, páx. 119: comprensión oral 

de descricións de varios deportes, unha reportaxe sobre unha persoa que desexa converterse en 

deportista de elite, unha entrevista a un experto en lesións deportivas e unha conversación sobre o 

auxe do negocio das apostas en Inglaterra; Listen Closely, páx. 49: comprensión oral de varias 

frases para deducir o significado das expresións en cada unha delas. 

 - Grammar, SB, páxs. 50-51; Language Consolidation, SB, p. 56; Grammar Basics, páx. 131: uso 

dos verbos modais e dos modais perfectos; Living English, SB, páx. 51; práctica de expresións 

coloquiais co emprego das estruturas gramaticais presentadas na unidade en contextos 

comunicativos habituais; Writing, SB, páxs. 54-55: as conxuncións copulativas, as conxuncións e 

locucións adversativas e as expresións para dar exemplos. 

 - Speaking Task, SB, páx. 53; Speaking, na sección, Culture, SB, páx. 119: participación en 

conversacións e simulacións co compañeiro/a para expresar acordo ou desacordo ante diversas 

afirmacións sobre o deporte e á hora de tentar falar por teléfono con alguén nunha oficina; Living 

Culture, SB, páx. 53: datos curiosos sobre deportes nalgúns países. 

 - Pronunciation, SB, páx. 53; Pronunciation Practice, páx. 135: pronunciación dos ditongos 

contidos en palabras como “sure”, “point” e “fair”. 

 - Writing, SB, páxs. 54-55; Writing; WB, páx. 38: expresión escrita dun texto argumentativo sobre 

un tema relacionado co deporte e outro sobre se se debería permitir a participación de persoas 

menores de 16 anos nos Xogos Olímpicos, utilizando as expresións e vocabulario adecuados. 

  

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

 - Listening, SB, páx. 52: as lesións deportivas e as consecuencias para a saúde a longo prazo.  

  

 Competencia dixital: 

 - Web Quest, SB, páx. 49: procura en Internet de información sobre un deporte pouco corrente, 

para escribir unha definición e despois facer unha breve presentación na clase; Techno Option, SB, 

páx. 49: escribir unha definición para unha enciclopedia online. 

 - Living English Interactive, www.burlingtonbooks.es/le2interactive: práctica das tarefas 

interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral e das actividades web correspondentes á 

unidade 4. 

 - Digital Teacher’s Resources: 

 + Burlington PAU Examination Builder: proporciona dez exames listos para usar en cada 

comunidade autónoma e exames para facer un mesmo/a baseados en textos con versión longa e 

curta. 

 + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, gravacións do mesmo e traducións, e 

ligazóns a páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión.  

 + Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 4. 

  

 Aprender a aprender: 

 - Language Consolidation, SB, páx. 56; Check Your Progress, WB, páx. 39; Student Learning 

Record, WB, páx. 95; Vocabulary Builder, páxs. 64-65: uso de estratexias, recursos e técnicas de 

traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. 

Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

  

 Competencias sociais e cívicas: 

 - Have Your Say, SB, páxs. 45, 47, 49 e 52: aprendizaxe e práctica das fórmulas para expresar a 

opinión persoal sobre un tema dado. 

 - Reading, SB, páxs. 46-47:interese por coñecer a vida do atleta británico Mo Farah. 

 - Vocabulary, páx. 48: respecto polos deportes de risco. 

 - Grammar, SB, páx. 51:o valor dos xestos de deportividade e solidariedade no mundo do deporte. 

  

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 Reading, SB, páxs. 46-47; Language Consolidation, SB, páx. 56:o valor do esforzo para lograr os 

obxectivos. 

http://www.burlingtonbooks.es/le1interactive
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 Listening, SB, páx. 49: importancia da constancia no traballo para converterse nun deportista de 

elite na idade adulta. 

 - Speaking Task, SB, páx. 53; Speaking, na sección, Culture, SB, páx. 119: uso da creatividade 

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

na aula. 

 - Writing, SB, páxs. 54-55; Writing, WB, páx. 38: uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un 

traballo escrito. 

 - Student Learning Record, WB, páx. 95: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos 

obxectivos da unidade. 

  

  

 Conciencia e expresións culturais: 

 - Living Culture, SB, páx. 53: datos curiosos sobre deportes nalgúns países. 

 - Culture, SB, páxs. 118-119: información sobre o deporte máis popular en Gran Bretaña, as 

carreiras de cabalos, as carreiras de Royal Ascot e o auxe do negocio das apostas en Inglaterra . 

  

 d) Temas interdisciplinares 

  

 Tecnoloxías da Información e da Comunicación: 

 - A importancia de Internet na sociedade contemporánea. 

  

 Bioloxía: 

 - Reflexión sobre os efectos a longo prazo dalgunhas lesións deportivas na saúde. 

  

 Historia da Filosofía: 

 - O valor dos xestos de deportividade e solidariedade no mundo do deporte. 

 - A importancia da constancia no traballo para converterse nun deportista de elite despois de 

cumprir o trinta. 

 - Reflexión sobre o auxe do negocio das apostas en Inglaterra . 

  

 Lingua e literatura: 

 - Frases feitas relacionadas co tema do deporte. 

 - Técnicas de lectura: lectura da primeira liña de cada parágrafo para identificar a idea principal 

que contén. 

 - Estratexias para a realización de exames: consellos para contestar a preguntas de verdadeiro / 

falso. 

 - Familias de palabras. 

 - Os verbos modais e os modais perfectos. 

 - Práctica de expresións coloquiais en contextos comunicativos habituais. 

 - Técnicas de escritura. 

 - A estrutura dun texto argumentativo. Redactar un. 

 - Conxuncións copulativas, conxuncións e locucións adversativas, e expresións para dar exemplos. 
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 UNIT 5 – Crime Doesn't Pay 

  

 a) Obxectivos 

  

 Ler de forma comprensiva e autónoma un relato breve. 

 Aprender vocabulario relacionado co crime. 

 Utilizar o estilo indirecto correctamente. 

 Comprender a información global e a específica de dúas entrevistas de radio. 

 Pedir e dar consello. 

 Redactar unha noticia, empregando correctamente as conxuncións causais, consecutivas e finais. 

 Pronunciar correctamente os phrasal verbs. 

 Afianzar estratexias para a realización de exames. 

  

  

 b) Contidos didácticos 

  

 Reading 

 Introdución ao tema que trata o texto a partir dunha pregunta.  

 Comprensión do contido do texto a partir da inferencia de matices ou lendo entre liñas para 

comprender cousas que non están escritas. 

 Comprensión dun relato breve sobre o reencontro de dous amigos ao cabo de vinte anos, para 

realizar diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

 Exam Focus: consellos para atopar sinónimos e antónimos nun texto. 

 Identificación no texto de palabras sinónimas ás que se dan. 

 False friends destacados no texto. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Have Your Say.  

 Word Power: ampliación do vocabulario visto na sección. 

  

 Vocabulary 

 Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

 Phrasal verbs con varios significados. 

 Aplicación do vocabulario visto anteriormente na sección Words in Use. 

  

 Listening 

 Introdución ao tema do listening a partir dunha pregunta. 

 Comprensión oral dunha entrevista de radio sobre a amizade entre un ladrón e a súa vítima, para 

elixir a resposta correcta. 

 Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: entrevista de radio. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema do listening, a través da sección Have Your Say. 

 Listen Closely: comprensión oral de expresións con most e least, para despois completar unhas 

frases. 

 Web Quest: procura en Internet de información sobre algún delincuente arrepentido, para escribir a 

súa biografía e despois facer unha breve presentación na clase. 

 Techno Option: opción de deseñar unha páxina web. 

 Word Power: ampliación do vocabulario visto na sección. 

  

 Grammar 

 Relato do que outra persoa preguntou, respondeu ou suxeriu, utilizando o estilo indirecto. Uso e 

formación. 

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

 Living English: práctica de expresións coloquiais co emprego das estruturas gramaticais 

presentadas na unidade en contextos comunicativos habituais. 

  

 Communication 
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 Vocabulary 

 Comprensión do vocabulario clave relacionado co crime. 

 Familias de palabras relacionadas co tema do crime. 

  

 Listening 

 Introdución ao tema do listening a partir dunha pregunta.  

 Comprensión oral dunha entrevista de radio a un ex-delincuente, dando consellos para evitar os 

roubos nos fogares, co fin de realizar distintas actividades. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema do listening, a través da sección Have Your Say. 

  

 Speaking Task 

 Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade, co emprego do vocabulario que 

aparece nela. 

 Interacción oral co compañeiro/a para pedir e dar consellos sobre seguridade cando se viaxa ou se 

navega por Internet, utilizando as expresións dadas. 

 Living Culture: información sobre leis insólitas nalgúns  países. 

  

 Pronunciation 

 Pronuncia correcta dalgúns phrasal verbs.Práctica adicional destes sons na sección Pronunciation 

Practice. 

  

 Writing 

 Análise da estrutura dunha noticia. 

 Tip: uso do estilo indirecto á hora de dar a coñecer as reaccións ou os comentarios doutras persoas, 

co fin de redactar unha noticia.  

 Estudo e práctica das conxuncións causais, consecutivas e finais. 

 Produción dunha noticia seguindo as indicacións do apartado Writing Taske autocorrección da 

tarefa a través da Checklist. 

  

 Living English Extra 

  

 Culture 

 Comprensión dun texto sobre o envío de presos británicos a Australia no século XVIII, para dicir 

se as afirmacións dadas son verdadeiras ou falsas. 

 Datos curiosos relacionados co tema do texto. 

 Comprensión oral dun boletín informativo na radio sobre unha coñecida prisioneira australiana, 

para contestar a unhas preguntas. 

 Práctica oral dun diálogo entre unha persoa que chama á policía para denunciar un delito e o 

teleoperador/a que atende a chamada, utilizando as expresións aprendidas. 

  

 Language Consolidation 

 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en 

práctica o vocabulario e a gramática vistos ao longo da unidade, ao estilo dos exames para o FCE. 

  

 c) Competencias clave 

  

 Comunicación lingüística: 

 - Reading, SB, páxs. 58-59; Culture, SB, páx. 120; Reading, WB, páx. 45: comprensión escrita dun 

relato breve sobre o reencontro de dous amigos despois de vinte anos, un texto sobre o envío de 

presos británicos a Australia no século XVIII e outro sobre un estudo dos asaltos a bancos, que 

conclúe que non son rendíbeis para os atracadores; Estratexia de lectura: comprensión do contido 

do texto a partir da inferencia de matices ou lendo entre liñas para comprender cousas que non 

están escritas; Estratexias para a realización de exames: consellos para atopar sinónimos e 

antónimos nun texto; False Friends, SB, páx. 59: identificación de falsefriends no texto.  

 - Vocabulary, SB, páxs. 60 e 64; Language Consolidation, SB, p. 68; Vocabulary Builder, páxs. 
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66-67: uso de vocabulario relacionado co crime; phrasal verbs con varios significados; familias de 

palabras relacionadas co tema do crime; Word Power, SB, páxs. 58 e 61: ampliación do 

vocabulario visto nas seccións. 

 - Listening, SB, páxs. 61 e 64; Listening, na sección, Culture, SB, páx. 121: comprensión oral de 

dúas entrevistas de radio sobre a amizade que xurdiu entre un ladrón e a súa vítima e sobre un ex-

delincuente dando consellos para evitar os roubos nos fogares, e dun boletín informativo na radio 

sobre unha coñecida prisioneira australiana; Listen Closely, páx. 61: comprensión oral de 

expresións con most e least, para despois completar unhas frases. 

 - Grammar, SB, páxs. 62-63; Language Consolidation, SB, p. 68; Grammar Basics, páx. 132: uso 

do estilo indirecto; Living English, SB, páx. 63; práctica de expresións coloquiais co emprego das 

estruturas gramaticais presentadas na unidade en contextos comunicativos habituais; Writing, SB, 

páxs. 66-67: uso das conxuncións causais, consecutivas e finais. 

 - Speaking Task, SB, páx. 65; Speaking, na sección, Culture, SB, páx. 121: participación en 

conversacións e simulacións co compañeiro/a para pedir e dar consellos e realizar unha chamada á 

policía para denunciar un delito; Living Culture, SB, páx. 65: información sobre algunhas leis 

insólitas nalgúns  países. 

 - Pronunciation, SB, páx. 65; Pronunciation Practice, páx. 135: pronuncia correcta dalgúns phrasal 

verbs. 

 - Writing, SB, páxs. 66-67; Writing; WB, páx. 46: expresión escrita dunha noticia, utilizando as 

expresións e o vocabulario adecuados. 

  

 Competencia dixital: 

 - Web Quest, SB, páx. 61: procura en Internet de información sobre algún delincuente arrepentido 

para escribir a súa biografía e despois facer unha breve presentación na clase; Techno Option, SB, 

páx. 61: deseñar unha páxina web. 

 - Living English Interactive, www.burlingtonbooks.es/le2interactive: práctica das tarefas 

interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral e das actividades web correspondentes á 

unidade 5. 

 - Digital Teacher’s Resources: 

 + Burlington PAU Examination Builder: proporciona dez exames listos para usar en cada 

comunidade autónoma e exames para facer un mesmo/a baseados en textos con versión longa e 

curta. 

 + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, gravacións do mesmo e traducións, e 

ligazóns a páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión.  

 + Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 5. 

  

 Aprender a aprender: 

 - Language Consolidation, SB, páx. 68; Check Your Progress, WB, páx. 47; Student Learning 

Record, WB, páx. 95; Vocabulary Builder, páxs. 66-67: uso de estratexias, recursos e técnicas de 

traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. 

Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

  

 Competencias sociais e cívicas: 

 - Have Your Say, SB, páxs. 57, 59, 61 e 64: aprendizaxe e práctica das fórmulas para expresar a 

opinión persoal sobre un tema dado. 

 - Vocabulary, SB, páx. 60: interese por coñecer novas medidas de seguridade nos bancos. 

 - Listening, SB, páx. 61: interese por coñecer o programa de xustiza restaurativa. 

 - Listening, SB, páx. 64: información sobre a reinserción social de presos. 

 - Speaking Task, SB, páx. 65; Speaking, na sección Culture, SB, páx. 121: aprendizaxe e práctica 

de fórmulas para pedir e dar consello e realizar unha chamada á policía para denunciar un delito. 

  

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 - Speaking Task, SB, páx. 65; Speaking, na sección Culture, SB, páx. 121: uso da creatividade 

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

na aula. 

 - Writing, SB, páxs. 66-67; Writing, WB, páx. 46: uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un 

traballo escrito. 

http://www.burlingtonbooks.es/le1interactive
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 - Student Learning Record, WB, páx. 85: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos 

obxectivos da unidade. 

  

 Conciencia e expresións culturais: 

 - Reading, SB, páxs. 58-59: lectura dun relato breve sobre o reencontro de dous amigos despois de 

vinte anos. 

 - Grammar, SB, páx. 63:información sobre un taller de novela policial. 

 - Living Culture, SB, páx. 65: curiosidade por coñecer algunhas leis insólitas nalgúns países. 

 - Culture, SB, páxs. 120-121: lectura dun texto sobre o envío de presos británicos a Australia 

durante o século XVII e sobre o intento de fuxida dun preso da prisión de Port Arthur, en 

Tasmania, da que se dicía que ninguén podía escapar. 

  

 d) Temas interdisciplinares 

  

 Psicoloxía: 

 - A reinserción social de presos. 

 - A xustiza restaurativa. 

  

 Economía da empresa: 

 - Medidas de seguridade nos bancos. 

  

 Literatura universal: 

 - Lectura do relato Vinte anos despois do autor estadounidense O. Henry. 

  

 Lingua e literatura: 

 - Frases feitas relacionadas co mundo do crime. 

 - Técnicas de lectura: comprensión do contido do texto a partir da inferencia de matices ou lendo 

entre liñas para comprender cousas que non están escritas. 

 - Estratexias para a realización de exames: consellos para atopar sinónimos e antónimos nun texto. 

 - Phrasal verbs. 

 - O estilo indirecto. 

 - Familias de palabras. 

 - Práctica de expresións coloquiais en contextos comunicativos habituais. 

 - Técnicas de escritura. 

 - A estrutura dunha noticia. Redactar unha. 

 - As conxuncións causais, consecutivas e finais. 
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 UNIT 6 – Money Makes the World Go Round 

  

 a) Obxectivos 

  

 Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre varios actos solidarios. 

 Aprender vocabulario relacionado co diñeiro. 

 Utilizar correctamente as oracións de relativo especificativas e explicativas. 

 Comprender a información global e a específica de varias conversacións e noticias. 

 Describir de maneira oral unha situación. 

 Redactar un texto de opinión, prestando especial atención a todas as destrezas de expresión escrita 

aprendidas. 

 Pronunciar correctamente os sons vocálicos similares aos contidos en palabras como “money”, 

“broke”, “obvious” e “do”. 

 Afianzar estratexias para a realización de exames. 

  

  

 b) Contidos didácticos 

  

 Reading 

 Introdución ao tema que trata o texto a partir dunha pregunta.  

 Comprensión das referencias pronominais do texto. 

 Comprensión dun texto sobre varios actos solidarios que se levan a cabo en distintas partes do 

mundo, para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

 Exam Focus: consellos para contestar a preguntas dando unha opinión persoal. 

 Identificación no texto de palabras antónimas ás que se dan. 

 False friends destacados no texto. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Have Your Say.  

 Word Power: ampliación do vocabulario visto na sección. 

  

 Vocabulary 

 Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

 Substantivos e adxectivos seguidos de preposición. 

 Aplicación do vocabulario visto anteriormente na sección Words in Use. 

  

 Listening 

 Introdución ao tema do listening a partir da valoración dalgúns aspectos relacionados coas 

compras. 

 Comprensión oral de varios monólogos e diálogos nos que unhas persoas comentan situacións que 

viviron cando foron de compras, para elixir a resposta correcta. 

 Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: monólogos e diálogos. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema do listening, a través da sección Have Your Say. 

 Listen Closely: comprensión oral de expresións que indican necesidade e ausencia da mesma, para 

despois completar unhas frases.  

 Web Quest: preparación dunha infografía que inclúa un comparador de prezos de varios produtos 

dunha mesma categoría e o mellor lugar onde adquirilos. 

 Techno Option: opción de realizar unha infografía online. 

 Word Power: ampliación do vocabulario visto na sección. 

  

 Grammar 

 As oracións de relativo especificativas e explicativas. Uso e formación.  

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

 Living English: práctica de expresións coloquiais co emprego das estruturas gramaticais 

presentadas na unidade en contextos comunicativos habituais. 
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 Communication 

  

 Vocabulary 

 Comprensión do vocabulario clave relacionado co diñeiro. 

 Expresións coas palabras cost e price. 

  

 Listening 

 Introdución ao tema do listening a partir dunhas preguntas. 

 Comprensión oral de tres noticias relacionadas co diñeiro, para realizar diversas actividades. 

 Expresión da opinión persoal sobre o tema do listening, a través da sección Have Your Say. 

  

 Speaking Task 

 Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade co emprego do vocabulario que 

aparece nela. 

 Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre as situacións que se mostran nas fotografías, 

utilizando as expresións dadas. 

 Living Culture: información sobre algunhas moedas menos coñecidas. 

  

 Pronunciation 

 Pronuncia correcta dos sons vocálicos similares aos contidos en palabras como “money”, “broke”, 

“obvious” e “do”. Práctica adicional na sección Pronunciation Practice. 

  

 Writing 

 Análise da estrutura dun texto de opinión. 

 Tip: uso dos “verbos estáticos” para expresar as ideas do autor/a do texto. 

 Práctica das destrezas de expresión escrita adquiridas ao longo do curso. 

 Produción dun texto de opinión seguindo as indicacións do apartado Writing Taske autocorrección 

da tarefa a través da Checklist. 

  

 Living English Extra 

  

 Culture 

 Comprensión dun texto sobre os personaxes que figuran nas moedas de Gran Bretaña e de Estados 

Unidos, para completar unhas frases.  

 Datos curiosos relacionados co tema do texto. 

 Comprensión oral dun podcast (arquivo de son) dun programa sobre personaxes famosos de 

Estados Unidos,para completar unhas frases. 

 Práctica oral dun diálogo entre un empregado/a e un cliente/a que quere facer unha reclamación, 

utilizando as expresións aprendidas. 

  

 Literature 

 Comprensión do relato O sancristán, de Somerset Maugham, para dicir se as afirmacións dadas son 

verdadeiras ou falsas. 

 Figuras retóricas: a ironía. 

  

 Language Consolidation 

 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en 

práctica o vocabulario e a gramática vistos ao longo da unidade, ao estilo dos exames para o FCE. 

  

 c) Competencias clave 

  

 Comunicación lingüística: 

 - Reading, SB, páxs. 70-71; Culture, SB, páx. 122-123; Reading, WB, páx. 53: comprensión 

escrita de varios textos sobre actos solidarios que se levan a cabo en distintas partes do mundo, os 

personaxes que figuran nas moedas de Gran Bretaña e de Estados Unidos e os factores que inflúen 
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nos hábitos de compra da xente; Estratexia de lectura: Comprensión das referencias pronominais 

do texto; Estratexias para a realización de exames: consellos para contestar a preguntas dando unha 

opinión persoal; False Friends, SB, páx. 71: identificación de falsefriends no texto.  

 - Vocabulary, SB, páxs. 72 e 76; Language Consolidation, SB, p. 80; Vocabulary Builder, páxs. 

68-69: uso de vocabulario relacionado co diñeiro; substantivos e adxectivos seguidos de 

preposición; expresións coas palabras cost e price; Word Power, SB, páxs. 70 e 73: ampliación do 

vocabulario visto nas seccións. 

 - Listening, SB, páxs. 69, 73 e 76; Listening, na sección, Culture, SB, páx. 123: comprensión oral 

de descricións de varias situacións, varios monólogos e diálogos nos que unhas persoas comentan 

situacións que viviron cando foron de compras, tres noticias relacionadas co diñeiro e un podcast 

dun programa sobre personaxes famosos de Estados Unidos; Listen Closely, páx. 73: comprensión 

oral de expresións que indican necesidade e ausencia da mesma, para despois completar unhas 

frases. 

 - Grammar, SB, páxs. 74-75; Language Consolidation, SB, p. 80; Grammar Basics, páx. 133: uso 

das oracións de relativo especificativas e explicativas; Living English, SB, páx. 75; práctica de 

expresións coloquiais co emprego das estruturas gramaticais presentadas na unidade en contextos 

comunicativos habituais; Writing, SB, páxs. 78-79: práctica das destrezas de expresión escrita 

adquiridas ao longo do curso. 

 - Speaking Task, SB, páx. 77; Speaking, na sección, Culture, SB, páx. 123: participación en 

conversacións e simulacións co compañeiro/a para describir situacións e facer reclamacións; 

Living Culture, SB, páx. 77: información sobre algunhas moedas menos coñecidas. 

 - Pronunciation, SB, páx. 77; Pronunciation Practice, páx. 135: pronuncia correcta dos sons 

vocálicos similares aos contidos en palabras como “money”, “broke”, “obvious” e “do”. 

 - Writing, SB, páxs. 78-79; Writing; WB, páx. 54: expresión escrita dun texto sobre se o acto de 

pagarlles a comida nun restaurante a outras persoas é unha boa forma de axudarlles ou non o é, e 

outro sobre se os pais deberían ou non deberían pagarlles aos seus fillos por facer os labores da 

casa, utilizando as expresións e vocabulario adecuados. 

  

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

 Listening, SB, páx. 73, Language Consolidation, SB, páx. 80: o auxe do comercio electrónico. 

  Grammar, SB, páx. 75:información sobre o iBag, o bolso intelixente que controla o gasto do 

usuario/a. 

  

 Competencia dixital: 

 - Web Quest, SB, páx. 73: preparación dunha infografía que inclúa un comparador de prezos de 

varios produtos dunha mesma categoría e o mellor lugar onde adquirilos; Techno Option, SB, páx. 

73: realizar unha infografía online. 

 - Living English Interactive, www.burlingtonbooks.es/le2interactive: práctica das tarefas 

interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral e das actividades web correspondentes á 

unidade 6. 

 - Digital Teacher’s Resources: 

 + Burlington PAU Examination Builder: proporciona dez exames listos para usar en cada 

comunidade autónoma e exames para facer un mesmo/a baseados en textos con versión longa e 

curta. 

 + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, gravacións do mesmo e traducións, e 

ligazóns a páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión.  

 + Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 6. 

  

 Aprender a aprender: 

 - Language Consolidation, SB, páx. 80; Check Your Progress, WB, páx. 55; Student Learning 

Record, WB, páx. 85; Vocabulary Builder, páxs. 68-69: uso de estratexias, recursos e técnicas de 

traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. 

Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

  

 Competencias sociais e cívicas: 

 - Have Your Say, SB, páxs. 69, 71, 73 e 76: aprendizaxe e práctica das fórmulas para expresar a 

opinión persoal sobre un tema dado. 

 - Listening, SB, páx. 73, Language Consolidation, SB, páx. 80: o fenómeno showrooming. 

http://www.burlingtonbooks.es/le1interactive


 

Memoria de   

 

 

Asignatura / módulo Curso académico Páxina  de 618 

 

594 

 - Reading, SB, páxs. 70-71; Vocabulary, SB, páx. 72: o valor de realizar actos solidarios. 

 - Listening, SB, páx. 73: información sobre os hábitos de consumo da xente. 

 - Grammar, SB, páx. 74: interese por coñecer as estratexias de mercadotecnia dos supermercados. 

 - Writing, SB, páx. 78: o sistema de propinas que rexe nos restaurantes. 

 - Speaking Task, SB, páx. 77; Speaking, na sección Culture, SB, páx. 123: aprendizaxe e práctica 

de fórmulas para describir situacións e facer reclamacións. 

  

  

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 - Speaking Task, SB, páx. 77; Speaking, na sección Culture, SB, páx. 123: uso da creatividade 

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

na aula. 

 - Writing, SB, páxs. 78-79; Writing, WB, páx. 54: uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un 

traballo escrito. 

 - Student Learning Record, WB, páx. 85: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos 

obxectivos da unidade. 

  

 Conciencia e expresións culturais: 

 - Living Culture, SB, páx. 77: información sobre algunhas moedas menos coñecidas. 

 - Culture, SB, páxs. 122-123: información sobre os personaxes que figuran nas moedas de Gran 

Bretaña e de Estados Unidos e sobre o sistema monetario británico. 

 - Literature, páx. 125: lectura do relato O sancristán, de Somerset Maugham, e uso da ironía na 

literatura. 

  

 d) Temas interdisciplinares 

  

 Tecnoloxías da Información e da Comunicación: 

 - A importancia de Internet na sociedade contemporánea. 

 - O fenómeno showrooming. 

  

 Tecnoloxía industrial: 

 - O auxe do comercio electrónico. 

 - O iBag, o bolso intelixente que controla o gasto do usuario/a. 

  

 Historia da filosofía: 

 - O valor de realizar actos solidarios. 

 - Hábitos de consumo responsábel. 

  

 Economía da empresa: 

 - Estratexias de mercadotecnia. 

  

 Literatura universal: 

 - Lectura do relato O sancristán, do autor británico Somerset Maugham. 

 - Figuras retóricas: a ironía. 

  

 Lingua e literatura: 

 - Frases feitas relacionadas co tema do diñeiro. 

 - Técnicas de lectura: comprensión das referencias pronominais do texto. 

 - Estratexias para a realización de exames: consellos para contestar a preguntas dando unha 

opinión persoal. 

 - Substantivos e adxectivos seguidos de preposición. 

 - As oracións de relativo especificativas e explicativas. 

 - Expresións coas palabras cost e price. 

 - Práctica de expresións coloquiais en contextos comunicativos habituais. 
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 - Técnicas de escritura. 

 - A estrutura dun texto de opinión. Redactar un. 

 - Repaso das destrezas de expresión escrita aprendidas ao longo do curso. 

  

  

  

  

 3. 5. Contido Cultural e Intercurricular (CLI) 

  

 Living English 2 contén unha sección chamada Living English Extra que está especificamente 

dedicada a temas culturais, literarios ou intercurriculares. Estas seccións inclúen un texto para 

lectura con preguntas de comprensión, un listening con preguntas de comprensión e uso de 

linguaxe funcional en situacións específicas. 

  

 Os textos literarios presentan unha magnífica oportunidade de practicar a comprensión escrita con 

textos de diferentes xéneros.  

 Os dous textos tratan temas apropiados á idade e intereses dos alumnos/as de 2º de Bacharelato.  

  

 Estas unidades foron deseñadas para seren realizadas ao final de cada unidade, pero pódense 

realizar en calquera momento do curso, segundo o criterio do profesor/a. Por outra banda, nelas 

desenvólvense de forma sistemática os contidos e obxectivos de aprendizaxe expostos nas seis 

unidades programadas. 

  

  

 Culture 

  

 Unit 1 

 - Lectura dun folleto sobre a organización de xornadas cos grupos aborixes de Canadá, para 

completar varias frases e contestar a unhas preguntas. 

 - Listening: comprensión oral dun relato tradicional dos aborixes da Columbia Británica, para 

contestar a unhas preguntas. 

 - Speaking – Checking into a Youth Hostel: tres actividades para practicar a linguaxe empregada á 

hora de rexistrarse nun albergue xuvenil. 

  

 Unit 2 

 - Lectura dun texto sobre a carreira espacial, para dicir se as afirmacións dadas son verdadeiras ou 

falsas. 

 - Listening: comprensión oral dun programa de radio sobre unha atracción de Disney World en 

Florida, para completar unhas frases. 

 - Speaking – Asking for Information on the Phone: dúas actividades para practicar a linguaxe 

empregada á hora de pedir información por teléfono. 

  

 Unit 3 

 - Lectura dun texto sobre o costume de tomar o té nas oficinas do Reino Unido, para elixir a 

resposta correcta. 

 - Listening: comprensión oral dun programa de radio sobre a cultura británica,para dicir se as 

afirmacións dadas son verdadeiras ou falsas. 

 - Speaking – Arranging to Meet: dúas actividades para practicar a linguaxe empregada á hora de 

facer plans cos amigos. 

  

 Unit 4 

 - Lectura dun texto sobre as carreiras de cabalos en Gran Bretaña, para contestar a unhas 

preguntas. 

 - Listening: comprensión oral dunha conversación entre un avó e o seu neto, que está de visita en 

Inglaterra,para elixir a resposta correcta. 

 - Speaking – Arranging to Speak to Someone: tres actividades para practicar a linguaxe empregada 
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á hora de tentar falar por teléfono con alguén nunha oficina. 

  

 Unit 5 

 - Lectura dun texto sobre o envío de presos británicos a Australia no século XVIII, para dicir se as 

afirmacións dadas son verdadeiras ou falsas. 

 - Listening: comprensión oral dun boletín informativo na radio sobre unha coñecida prisioneira 

australiana, para contestar a unhas preguntas. 

 - Speaking – Reporting a Crime: dúas actividades para practicar a linguaxe empregada á hora de 

facer unha denuncia na policía. 

  

 Unit 6 

 - Lectura dun texto sobre os personaxes que figuran nas moedas de Gran Bretaña e Estados 

Unidos, para completar unhas frases. 

 - Listening: comprensión oral dun podcast (arquivo de son) dun programa sobre personaxes 

famosos de Estados Unidos,para completar unhas frases. 

 - Speaking – Making a Complaint: tres actividades para practicar a linguaxe empregada á hora de 

facer unha reclamación. 

  

 Literature 

  

 Unit 3 

 - Lectura do relato Telling Stories de Maeve Binchy, para contestar a unhas preguntas. 

 - Explicación do termo “conflito” en literatura e realización dunha actividade co obxectivo de 

pescudar cal é o conflito na historia. 

  

 Unit 6 

 - Lectura do relato O sancristán de Somerset Maugham, para dicir se as afirmacións dadas son 

verdadeiras ou falsas e xustificar as respostas. 

 - Uso da ironía na literatura e realización dunha actividade co obxectivo de analizar o seu uso na 

historia. 

 

 

9. Atención á diversidade 

 

 Living English 2ten en conta a diversidade existente nas aulas en canto ao nivel de coñecementos e 

ao grao de facilidade para a aprendizaxe que teñen os alumnos/as.  

Como punto de partida tivemos en conta catro ámbitos de diversidade:  

 

 .A capacidade para aprender 

 

 Cada alumno/a ten o seu propio ritmo de aprendizaxe. Partimos da base de que todos son capaces 

de alcanzar un nivel mínimo, sempre que sigan un ritmo sostido de traballo, que pode ser diferente 

para cada un.  

 

 .A motivación para aprender 

 

 A motivación do alumno/a para aprender é moi diversa, sobre todo cando se trata dun idioma, xa 

que depende moito do historial de éxito ou de fracaso que tivese até ese momento. En moitas 

ocasións, a motivación está directamente condicionada polo ambiente e polo contexto no que os 

alumnos se desenvolven. 

 

 No noso curso tivemos en conta, tanto este factor coma as diferenzas no ambiente sociocultural do 

que proceden os alumnos/as, xa que todo iso inflúe notabelmente no nivel das súas motivacións 

individuais e tamén na forma máis lóxica e funcional de presentarlles os contidos. Para seleccionar 

os temas incluídos neste curso, realizamos unha ampla investigación, abarcando o punto de vista 

do profesor/a a través de cuestionarios, pero tamén o propio punto de vista dos alumnos/as, para 

adaptalos ás súas idades, experiencias e contorna. Seleccionáronse temas que fan posíbel a 

implicación emocional dos alumnos/as, dado o noso convencemento de que cando se apela ao que 
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directamente lles afecta e lles interesa, a resposta ante o estimulo está asegurada. 

 

 

.Os estilos de aprendizaxe 

 

 Ao longo dos últimos anos leváronse a cabo toda clase de análises sobre os diversos estilos de 

aprendizaxe á hora de estudar un idioma. Como é ben sabido, o alumno/a pode ser reflexivo ou 

impulsivo cando se enfronta ás súas tarefas escolares. Algún alumno/a pode reaccionar moi 

rapidamente e non obstante necesitar varios intentos para asimilar unha idea, mentres que outro/a 

pode traballar máis a conciencia e aprender máis amodo conseguindo o mesmo resultado. Este 

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

incluíronse táboas e exercicios para aprender e repasar a gramática punto por punto, e tamén unha 

ampla repetición e práctica en distintas situacións para aqueles alumnos/as que non usen tanto o 

estilo analítico cando aprenden.  

 

 Pensando nos diferentes estilos e niveis de desenvolvemento das capacidades de aprendizaxe, 

deseñáronse varios tipos de actividades que dan cabida aos distintos estilos de aprendizaxe, 

enmarcadas nunha secuencia de estratexias para que desenvolvan a súa autonomía en cada destreza 

comunicativa. Por iso desde a primeira unidade fomentamos a reflexión dos alumnos/as sobre a 

súa propia aprendizaxe, para que sexan conscientes do seu progreso e tamén aprendan de xeito 

máis efectivo; isto implica unha maior motivación e responsabilidade por parte do alumnado.  

 

 

 .Os intereses dos alumnos/as 

  

 Está comprobado que os intereses dos alumnos/as se diversifican moito máis en Bacharelato. O 

seu interese por aprender un idioma varía moito dependendo da súa motivación e/ou necesidade de 

facelo. Por iso incluímos unha gran variedade de temas, intentando que sexan de interese para a 

maioría.  

 

 Ademais, levouse a cabo unha coidadosa selección de funcións, co fin de que as poidan poñer en 

práctica nun futuro próximo, tales como as necesarias para responder un test de cultura xeral, 

manter conversacións informais entre a mocidade, escribir correos electrónicos, entender a xente 

da súa idade doutros países, etc.  

 

10. Avaliación e promoción 

 

Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos 

da etapa, nas avaliacións continua e final das materias dos bloques de materias troncais e específicas, 

serán os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliábeis que figuran nos cadros incluídos 

no punto 5 desta programación, de acordo co real decreto 1105/2014. 

 

A avaliación será: 

 

 Continua, xa que cando o progreso dun alumno ou alumna non sexa o adecuado, estabeleceranse 

medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera momento do curso, en canto se 

detecten as dificultades e estarán dirixidas a garantir a adquisición das competencias imprescindíbeis 

para continuar o proceso educativo. 

 

 Formativa, polo que será un instrumento para a mellora, tanto dos procesos de ensino coma dos 

procesos de aprendizaxe. 

 

Co fin de facilitarlle ao alumnado a recuperación das materias con avaliación negativa, organizaranse 

probas extraordinarias e programas individualizados en cada un dos cursos. 

 

Poderase repetir cada un dos cursos de Bacharelato unha soa vez como máximo, salvo excepcións indicadas 

no artigo 32.1 do real decreto 1105/2014. 

 

Ao rematar o Bacharelato, os alumnos/as realizarán unha avaliación individualizada na que se comprobará 

o logro dos obxectivos desta etapa e o grao de adquisición das competencias correspondentes en relación, 
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entre outras, coa materia de inglés como primeira lingua estranxeira. 

 

Os alumnos/as que non superasen esta avaliación (cunha cualificación igual ou superior a 5 puntos sobre 10), ou 

que desexen elevar a súa cualificación final de Bacharelato, poderán repetir a avaliación en convocatorias 

sucesivas, previa solicitude, tomándose en consideración a cualificación máis alta das obtidas nas convocatorias 

ás que se concorreu. 

 

Celebraranse polo menos dúas convocatorias anuais, unha ordinaria e outra extraordinaria. 
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b) Criterios de promoción  

Os alumnos promocionarán ó curso seguinte con dúas asignaturas suspensas. Para aprobar a 

lingua inglesa de sengundo de eso os alumnos deben ter a asignatura do ano anterior aprobada.  

Haberá dous exames o longo do curso para aqueles alumnos que leven suspensa a asignatura do 

ano anterior.  
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           11. Actividades complementarias e extraescolares  

 Incentivarase todo tipo de actividades que promovan a práctica oral ou escrita por 

medio de obras de teatro, concursos, intercambios escolares sempre que haxa boa bontade por 

parte do profesorado. Ata agora os alumnos asisten a obras de teatro en inglés fora do Instituto e 

participan no concurso The Big Challenge. 

 

 

12. Outros materiais e recursos didácticos  

Utilizaranse os mesmos recursos que no primeiro curso daE.S.O.; libro dixital, CD´s, películas 

subtituladas en inglés, castelán é galego, pizarra dixital, revistas, folletos, e todo tipo de material 

auténtico que facilite a comunicación real na clase. 
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s oracións desiderativas (wish; if only).
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  A METODOLOXÍA prestará atención aos seguintes puntos principais: 

- Aprender unha lingua para ser capaz de comunicarse e desenvolverse con éxito tanto no plano 

ORAL como no ESCRITO dunha maneira natural. 

- Prestar atención ao desenvolvemento das estrategias e técnicas de aprendizaxe para que o alumno 

poida se afrontar a sItuacións reais de comunicación. 

- Entender o funcionamento do sistema lingüístico e reflexionar sobre este, comparándoo coa lingua 

materna e así conseguir un Bo nivel de comunicación. 

- Recoñecer os sistemas fonético e gramatical coas súas funcións e o VOCABULARiO pra 

empregalo en situacións reais de comunicación. 

- Desenvolver a comprensión e PRODUCIÓN ORAL E ESCRITA dunha forma integradora, é dicir 

dominar as catro destrezas básicas do idioma: reading, listening, speaking e writing. 

- Ofrecer ao alumnado todas as facilidades posibles para amliar os seus coñecementos sobre os 

aspectos socioculturais do idioma que está aprendendo ,evitando así que exprese os seus logros só 

en termos morfosintácticos e funcionais e conseguir que asimile a cultura da que forma parte o 

idoma. 

- Espertar no alumno a responsabilidade por conseguir a AUTONOMÍA no seu proceso de 

aprendizaxe persoal, recoñecendo os métodos de estudo e o tipo de organización que máis lle axude 

e conveña. 

- Motivar ao alumnado con temas de interese e ofrecerlle ao longo do curso unhas mecas claras. 

- Buscar en cada momento as CARACTERÍSTICAS SOCIAIS e CULTURAIS máis relevantes dos 

países de fala inglesa e ofrecer ao alumno a oportunidade de contrastalas coas propias e 

comprender mellor ás persoas doutras culturas. 

 

 

28.5 Procedementos de avaliación  

 

 A evaluación do proceso de ensino -aprendizaxe pódese facer a través de: 

- A OBSERVACIÓN DIRECTA no aula, cuestionarios, resultados das probas, diarios, cadernos de 

traballo, etc. 

- Para avaliar a capacidade para comprender informacións globais e específicas contidas en textos 

orais emitidos en situacións de comunicación cara a cara valorarase: a INTERPRETACIÓN que se 

fai dos significados que transmiten os elementos textuais e contextuales, a comprensión de ideas 

principais, a interpretación dos elementos que interveñen na situación de comunicación: contexto, 

intencionalidade, etc e o desenvolvemento de estratexias que permitan comprender as mensaxes 

emitidos polos interlocutores. 

-Para avaliar a capacidade para COMPRENDER INFORMACIÓNS globais e específicas en textos 

orais emitidos por medios de comunicación valorarase: a habilidade para captar de forma global 

mensaxes que versen sobre temas de actualidade ou sobre a realidade sociocultural dos países 

onde fálase a lingua estranxeira, a habilidade para captar informacións globais e datos específicos 

para anticipar ideas para diferenciar entre información esencial e accesoria, para comprender 

elementos socioculturais e interiorizar conceptos específicos. 

 

-Extraer información global e específica nas mensaxes orais emitidos polos compañeiros ou profesor 

ou polos medios de comunicación: recoñecer as estratexias comunicativas utlizadas polos 

interlocutores e en textos escritos que traten de 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, 
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utilizando as estratexias axeitadas, e producir mensaxes coherentes coa corrección formal necesaria 

par facer posible a comunicación. 

- Extraer de forma autónoma a información contida nos documentos referidos á actualidade e a 

cultura en xeral dos países de lingua estranxeira e aos temas relacionados cos gustos e os estudos 

dos alumnos, anticipando e deducindo datos a partir do contexto. 

 

-REDACTAR con axuda do material de consulta textos diversos coa corrección sintáctica 

necesaria para a súa comprensión e utilizar os distintos elementos que aseguran a cohesión e 

coherencia do texto. 

- Reflexionar sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira, razoando, argumentando, 

deducindo, sintetizando e induciendo as regras correspondentes. 

- Utilizar os elementos lingüísticos de referencia ( gramaticais, léxido, ortográficos, fonéticos e 

textuais) que faciliten a sistematización da aprendizaxe. 

- REFLEXIONAR sobre o propio proceso de aprendizaxe, aceptando ou corrixindo os erros, 

reformulando regras , expresando definicións sobre o aprendido e avanzando nos novas 

aprendizaxes. 

- Interpetar trazos que definen a cultura ou culturas dos países en onde fálase a lingua estranxeira e 

mostrar coñecementos De datos de tipo geográfico, histórico, artístico, literario etc, e incorporar este 

coñecemento na comunicación en situacións contextualizadas. 

- Achegarse á diversidade social e cultural que transmite a lingua estranxeira e buscar as similitudes 

e as diferencias con respecto á propia. 

- Profundizar  no coñecemento e valoración da cultura propia a partir das informacións socioculturais 

que transmite a lingua extranxeira. 

Porcentaxe numérico da avaliación: 

Exames de gramática 60% 

Exames de texto: 40% 

Ata agora na primeira avaliación  

Estes porcentaxes poden variar lixeiramente ó longo do curso, especificándose ó  principio do curso 

por cada profesor. 

O traballo desenvolvido na clase e as tarefas entregadas ó profesor contarán positivamente na 

nota, sempre según o criterio do profesor. E dicir, que a valoración numérica non ten por qué 

ser tan exacta. 

O exame de listening poderá facerse dentro do exame do texto ou nún  exame diferente, e contará 

un punto si se fae xunto co exame de texto ou terá máis nota si se fae aparte. 

Todas estas valoracións poderán variar lixeiramente dependendo do profesor, pero sempre dentro da 

normalidade. O comportamento do alumno ou alumna será sempre valorado na nota final, 

podendo incluso si a nota e un catro, aproba-la asignatura cando o traballo realizado durante 

o curso foi positivo . 

28.6Actividades de recuperación e reforzo para alumnos/as coa materia ou módulo pendente 

 

Haberá CLASES de recuperación para os alumnos que teñan esta asignatura pendente. Nestas 

clases repasarase o explicado o ano anterior por medio de exercicios do mesmo estilo que os feitos 

en clase. Durante o curso se realizán dous exames , un en Xaneiro ou Febreiro e o outro en 

Maio. Aprobarase a asignatura obtendo unha cualificación de suficiente e tendo en conta sempre se 

o alumno asistiu con regularidade ás clases e mostrou interese en aprender cun comportamento 

correcto co profesor e os seus compañeiros da clase. 

28.7 Materiais e recursos didácticos 

 

 Libros de texto e de traballo, vídeos,  dicionarios e todo tipo de material auténtico: revistas, folletos, 

cómics, etc 

CLASES DE CONVERSACIÓN: .  

Temos que decir que as clases de conversación teñen un resultado moi satisfactorio para os 
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alumnos , quenes comentaron fai anos que aprenderon moito, principalmente a perde-lo medo e a 

expresarse con soltura. 

Creemos que a aprendizaxe das linguas ten que dar un cambio radical e para facelo temos que darlle 

os nosos alumnos mais protagonismo á hora de falar, e nos os profesores quedarnos un pouco ó 

marxe, guiandóos, ensinándoos  usar eses coñecementos que teñen escondidos fai tempo. As 

clases de conversación axudaraos moito a facelo. 

Proxecto Lector: Non teremos un único libro de lectura, dado o poco tempo do que dispoñemos 

para explicar toda a materia. O profesor levará á clase textos de periñodicos, revistas, novelas etc. 

Podería facerse sempre que se dispoña de tempo, leer en alto no Paraninfo do Intituto para celebrar 

o día do libro ou outros acontecementos de interese. 

 

28.8 Temas transversais 

 A educación moral e cívica, A educación para a igualdade de oportunidades entrehomes e mulleres, 

A educación para a paz, A educación ambiental, A educación para a saúde e educación sexual, A 

educación vial, A educación do consumidor, etc. 

28.9 Actividades complementarias e extraescolares previstas 

 

 Ademais das obras teatrais, sempre que haxa profesores dispostos, sería moi conveniente para toda 

a comunidade educativa realizar intercambios escolares con países de fala inglesa. 

  Si se pode, ainda que non se faga o intercambio, a comunicación via internet pode ser moi 

interesante. 
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29. 2º BACHARELATO (propia da modalidade 1) 

 

 

ASIGNATURA/MÓDULO 

 

 

Inglés   Nocturno 

 

Cód. 

 

 

 

CURSO E GRUPO 

 

 

2º BACH. A,B 

 

PROFESOR/A (ES/AS) 

 

 

JOSÉ CARLOS  BARRERA 

 

LIBRO DE TEXTO 

Data  de Autorización 

 

 

LIVING ENGLISH 1 

 

 

29.1Obxectivos xerais do curso 

 

 Familiriarizar aos alumnos con coñecementos da lingua inglesa enfocados para as súas 

necesidades futuras tanto no campo laboral como académico. Isto implica continuar 

desenvolvendo procesos de autonomía xa que os alumnos terán definido mailas súas necesidades e 

xuros e descubrirán que a lingua estranxeira permítelles acceder a informacións e datos relevantes 

de interese. 

- Continuar desenvolvendo a competencia comunicativa en inglés favorecendo tanto o seu uso 

instrumental como o coñecemento das súas regras de funcionamento. Desta forma, a lingua 

estranxeira contribuirá ao progreso intelectual, a estruturación mental, a capacidade investigadora e 

a interacción social. As características deste curso serán: 

- Activar os COÑECEMENTOS PREVIOS dos alumnos tanto ao principio de cada unidade do libro 

como ao iniciar cada tarefa de aprendizaxe. 

- Proporcionar práctica suficiente dos CATRO DESTREZAS e os seus correspondentes estratexias a 

través de textos variados de tipo auténtico que son de interese para os mozos. 

- Reflexionar sistematicamente sobre a lingua a partir da observación do funcionamento da mesma 

en contextos reais. 

- Facilitar a AMPLIACIÓN do VOCABULARIO mediante tarefas centradas especificamente neste 

propósito e que se enmarcan con indicacións precisas: 

- Tarefas nas que os alumnos han de inferir o significado de palabras polo CONTEXTO , formar 

palabras novas, precisar significados, optar polos máis axeitados, etc. 

- Considérase que a PRONUNCIACIÓN é un aspecto ao que se debe prestar moita atención para 

desenvolver a expresión oral. 

- Os alumnos terán oportunidades para comprender aspectos do mundo tecnolóxico e científico a 

través da lingua estranxeira 

- Estimularase a madurez persoal, social e moral para mellorar a responsabilidade e autonomía nas 

actuacións, facilitando a participación solidaria no desenvolvemento da súa CONTORNA social e 

natural. 

- O traballo COOPERATIVO, os temas transversais, a colaboración no traballo en EQUIPO , o 

desenvolvemento de opinións e actitudes críticas serán, entre outros, factores que contribúan ao 

desenvolvemento destas capacidades. 

- Fomentarase o desenvolvemento da SENSIBILIDADE artística e literaria como fonte de formación e 

enriquecemento persoal cultural. 

Desenvolveranse nos alumnos as seguintes capacidades: 
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- Utilizar a lingua estranxeira de forma oral e escrita para comunicarse con fluidez e corrección en 

situacións reais diversas de forma clara, persoal e creativa. 

- Será necesario que os alumnos interpreten o significado de elementos textuais e contextuales para 

decodificar IINFORMACIÓN ORAL , ESCRITA , visual, etc. que desenvolvan habilidades específicas 

para comprender e que utilicen as informacións na realización de tarefas concretas. 

- LER de forma comprensiva e autónoma textos diversos en lingua estranxeira co fin de 

acceder a outras informacións, adquirir máis coñecementos e como fonte de ocio. 

- Coñecer os trazos fundamentais do medio sociocultural propio da lingua estranxeira para 

comprender mellor culturas distintas á nosa. 

Nesta etapa é moi importante avanzar no desenvolvemento da autonomía xa que os alumnos 

mostran máis diferencias individuais no que fai aos seus gustos, personalidade, estilos de 

aprendizaxe, perspectivas futuras etc. 

- Valorar de forma CRÍTICA outras formas de organizar a experiencia e estruturar as relacións 

persoais comprendendo o valor relativo das convencións e normas culturais. Haberá que reflexionar 

sobre as diferencias e similitudes entre pobos e culturas. Con eles ampliarase o HORIZONTE 

CULTURAL que permite mellorar as relacións entre os pobos, compartir experiencias e 

participar en distintos ámbitos da actividade humana.- 

 

29.2 Contidos (unidades didácticas) temporalizados por avaliacións 

 

Non especificaremos os contidos por unidades, sendo o profesor o que decida unha vez comenzado 

o curso e analizando o nivel da clase as unidades que traballará e no orde  en que cada unha irá. O 

nocturno non pode seguir o ritmo do diurno, pero hai que intentalo e achegarse o mais posible. 

29.3 Contidos mínimos esixibles 

 

 Serán  algo máis baixos que os de diúrno. O alumno deberá no cometer erros básicos 

gramaticales e demostrará a sua capacidade para leer un texto de nivel intermedio. 

contestando preguntas de comprensión xeral. 

Deberá ter clara a gramática básica da lingua inglesa ( artigos, pronomes, verbos regulares e 

irregulares, construccións de frases afirmativas, interrogativas, condicionales, pasivas etc. 

29.4 Metodoloxía didáctica 

 

A metodoloxía será a mesma que no Bacharelato Diúrno, é dicir unha metodoloxía moderna que 

estea ao servizo dos alumnos. O profesor dispoñerá de todo o material deseñado para as novas 

ensinos de idiomas estranxeiros intentando inculcar o interese pola asignatura a partir dunha 

perspectiva tolerante, solidaria e adaptada á diversidade de capacidades. . 

29.5 Procedementos de avaliación  

 

 A evaluación do proceso de ensino -aprendizaxe pódese facer a través de: 

- A observación directa no aula, cuestionarios, resultados das probas, diarios, cadernos de traballo, 

etc. 

- Para avaliar a capacidade para comprender informacións globais e específicas contidas en textos 

orais emitidos en situacións de comunicación cara a cara valorarase: a interpretación que se fai dos 

significados que transmiten os elementos textuais e contextuales, a comprensión de ideas principais, 

a interpretación dos elementos que interveñen na situación de comunicación: contexto, 

intencionalidade, etc e o desenvolvemento de estratexias que permitan comprender as mensaxes 

emitidos polos interlocutores. 

-Para avaliar a capacidade para comprender informacións globais e específicas en textos orais 

emitidos por medios de comunicación valorarase: a habilidade para captar de forma global mensaxes 
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que versen sobre temas de actualidade ou sobre a realidade sociocultural dos países onde fálase a 

lingua estranxeira, a habilidade para captar informacións globais e datos específicos para anticipar 

ideas para diferenciar entre información esencial e accesoria, para comprender elementos 

socioculturais e interiorizar conceptos específicos. 

No que fai á porcentaxe da nota final será da seguinte forma: As probas serán principalmente 

escritas, mentres non se implante a proba oral no exame de selectividade. As probas de gramática 

contarán un 60% . O exame de texto contará un 40%. O comportamento do alumno ou alumna 

será importante na nota, podendo contar ata un 25% da nota final, sempre que o traballo amosado 

durante o curso sea valorado positivamente polo profesor,.  

. 

29.6  Actividades de recuperación e reforzo para alumnos/as coa materia ou módulo pendente 

 

 Os alumnos coa asignatura de 1º pendente, tanto os de Diúrno como os de Nocturno dispoñerán 

dunha hora decuperación á semana, sempre que faia profesores para completar horario.  

Realizaranse dúas probas, unha a principios de ano e outra en Maio.  

Repasarase a materia da que os alumnos se examinarán nestas probas. 

. 

29.7 Materiais e recursos didácticos 

 

 As materiais serán os de sempre: libro de texto, libro de traballo, de lectura, CD´s ,vídeos, revistas, 

cómics, folletos etc., 

29.8 Temas transversais 

A tolerancia, A igualdade de xénero, O acoso nas aulas e fora delas, O medio ambiente..Os temás 

serán os mesmos que no diúrno. 

 

29.9 Actividades complementarias e extraescolares previstas 

 

 Serán as mesmas que no Bacharelato Diúrno: obras teatrais, audicións, intercambios, etc.  

 

29.10 Medidas de atención á diversidade 

 

 Os libros de texto e de traballo dispoñen de material suficiente para que o profesor elixa as que 

considere máis axeitadas aos seus alumnos, prestando a mesma atención aos máis avanzados 

como aos que teñen máis problemas. 

 

E.S.A NOCTURNO 

 

No noso Instituto temos dous cursos que son moi útiles para aqueles alumnos que por 

diversas razóns non poden facer os seus estudos da E.S.O.e deciden continuar no Nocturno. 

A finalidade do estudo dunha lingua estranxeira é aprender a comunicarse nela, dicir e 

expresar cousas, sentimentos. Isto ten gran importancia ao tratarse dunha oferta dirixida a 

persoas adultas que buscan a funcionalidade en todo proceso de aprendizaxe. Iso implica que 

a adqusición das competencias comunicativas básicas na lingua estranxeira han de apoiarse 

en temas relacionados coa contorna social e cos xuros e motivacións do alumnado adulto. 

O coñecemento de linguas estranxeiras é importante en dous sentidos; por unha parte, facilita 

o acceso a determinadas formacións e profesións ( hostalería, turismo, secretariado, 

comercio, márketing, etc.; por outra, abre novas posibilidades para gozar do ocio (lectura de 

libros e prensa na lingua estranxeira, visionado de películas en versión orixinal, viaxes ao 
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estranxeiro, etc.) 

OBXECTIVOS XERAIS 

1.-Comprender a información globla e específica de mensaxes orais e escritos na lingua 

estranxeira relativos ás diversas situacións habituais de comunicación, emitidas directamente 

por falantes ou por medios de comunicación. 

2.- Producir mensaxes orais e escritos na lingua estranxeira, utilizando recursos lingüísticos e 

non lingüísticos nas diversas situacións habituais de comunicación para conseguir que esta 

sexa fluída e satisfactoria, mostrando unha actitude de respecto e interese por comprender e 

facerse comprender. 

3.- Ler de forma comprensiva e autónoma, obtendo informacións globais e específicas, textos 

escritos dun nivel adecuado ás capacidades e xuros do alulmnado adulto, relacionados con 

situacións habituais de comunicación. 

4.- Utilizar a lectura de textos con finalidades diversas, valorando a súa importancia como 

fonte de información e ocio e como medio de acceso a culturas e formas de vida distintas das 

propias. 

5.- Trasladar as estruturas morfosintácticas aprendidas a diferentes contextos da vida cotiá( o 

mundo laboral, a vida familiar, os amigos, o ocio, etc.) 

5.- Valorar a axuda que supón o coñecemento das linguas estranxeiras para comunicarse con 

persoas que pertencen a culturas distintas á nosa e para participar nas relacións internacionais 

e noutros ámbitos da actividade humana. 

6.- Apreciar a riqueza que supoñen as diversas linguas e culturas como formas distintas de 

codificar a experiencia e de organizar as relacións interpersoais. 

7.- Manter unha actitude receptiva e crítica cara á información procedente da cutura que as 

linguas estranxeiras transmiten e utilizar esa información para reflexionar sobre a propia 

cultura. 

Estes alumnos deben adquirir uns coñecementos básicos que facilítenlles a aprendizaxe sen 

ter o agobio que pode supoñer levar adiante unha asignatura coa metodoloxía coa que se 

aprende normalmente un idioma en un curso como na E.S.O. 

Debemos procurar que o ensino sexa máis claro, sinxelo e motivador. O nivel debe ser 

similar ao de 3º e 4º de e.s.o. 

Os obxectivos principais serán: 

- Estudo das formas básicas da lingua. 

- Ser capaces de ler e entender frases curtas e textos sinxelos. 

- Perder o medo a expresarse oralmente. 

 

METODOLOXÍA 

- Utilización de medios audiovisuais, CD´s fotografías, revistas e todo o material auténtico 

que sirva para que a clase sexa amena e o máis próxima á realidade. 

-Interaccionar profesor/alumno. Hai que axudar a que estas persoas atopen no profesor unha 

axuda eficaz na súa vida, non só como guía dunha asignatura senón tamén como punto de 

partida para unha vida encamiñada ao traballo fóra das aulas. 

- Paraticipación activa dos alumnos na clase. Practicarase moito a linguaxe oral coa intención 

de aportar máis autoconfianza e ter menos medo a facer o ridículo. 

- Ensinar a aprender, máis que a sacar boas notas. 

- Ensinar a aplicar a teoría ao mundo real por medio de material auténtico. 

AVALIACIÓN 

 Terá sempre unha intención de axuda ao alumno a superarse a si mesmo e a autoevaluarse. O 

profersor valorará principalmente a ACTITUDE DIARIA POSITIVA e non terá en conta 

aqueles erros gramaticais que non sexan básicos para a comunicación oral ou escrita. 

O alumno paraticipará en conversacións breves utilizando as estratexias axeitadas para iniciar 

e manter a comunicación, producindo un discurso comprensible. Así mesmo, extraerá a 
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información global e específica de textos escritos auténticos, sinxelos e de extensión limitada. 

Lerá de maneira autónoma, utilizando correctamente o dicionario textos sinxelos de distinto 

tipo e redactará textos a partir de estruturas coñecidas. 

Por último, identificará os trazos socioculturais dos países nos que se fala a lingua 

estranxeira. 

ESA 3  

Contidos 

1.- Situacións de comunicación oral na lingua estranxeira partindo do propio contorna. 

Funcións habituais da vida cotiá: preguntar pola data e a hora, por un lugar ou por unha 

dirección; dar indicacións positivas e negativas; preguntar polo tempo cronolóxico e 

metereológico; situarse e situar as cousas no espazo e no tempo; facer compras; pedir algo 

nun restaurante ou cafetería; expresar desexos e gustos; expresar estados físicos; preguntar 

pola cantidade e polo prezo; manifestar desacordo ou protesta e reclamar obxectos perdidos. 

Vocabulario relativo aos temas máis habituais: tendas e establecementos comerciais; 

mercancías diversas; produtos alimenticios, comestas e bebidas; adxectivos cualificativos 

para describir as características físicas das cousas e da saúde das persoas. 

- Rutinas e fórmulas básicas de interacción social: fórmulas para preguntar e responder, 

fórmulas para pedir unha información ou indicación espacial ou temporal; expresar a data 

completa; fórmulas para expresar a dor físico e outros estados de ánimo. 

- Normas de pronunciación ( continuación); mecanismos de interaciión pregunta-resposta. 

- Tempos: presente, imperativo, pasado simple, futuro próximo dos verbos utilizados. 

- Aspectos da cultura e da sociedade dos países nos que se fala a lingua estranxeira, próximas 

aos xuros e motivacións das persoas adultas. 

- Presenza en Galicia da lingua estranxeira estudada: televisión vía satélite, anuncios en 

prensa,folletos de instrucións, cancións, etc.folletos de instrucións, cancións, etContidos 

Procedimentales 

- Comprensión de mensaxes orais breves, procedentes de distintas fontes: profesor, 

compañeiros, radio, televisión, vídeos, anuncios, extraendo a información relevante en cada 

caso. 

- Produción e intercambio de mensaxes orais comprensibles para os interlocutores a un nivel 

básico e dentro das situacións de comunicación propias deste módulo. 

-Comprensión de textos relacionados cos contidos conceptuais do módulo, de interese para as 

persoas adultas ( instrucións, informacións, avisos, etc.) e capacidade de inferir, a partir do 

contexto o significado dalgunhas palabras descoñecidas. 

- Comprensión global, con ou sen axuda do dicionario de textos escritos sinxelos , 

xornalísticos, literarios, de divulgación, etc, de interese para o alumnado adulto. 

- Produción de textos escritos sinxelos con diferentes intencións comunicativas. 

- Análises e comparación de determinados aspectos das formas de vida dos países nos que se 

fala a lingua estranxeira cos correspondentes no noso país. 

- Utilización de materiais auténticos procedentes de distintas fontes , co fin de obter as 

informacines desexadas. 

Contidos Actitudinales 

Recoñecemento do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e tendencia a 

superar as dificultades que xurdan na comunicación oral por falta de recursos lingüísticos, 

explotando ao máximo os coñecementos e as estratexias de comunicación que se traballan no 

módulo. 

- Toma de conciencia da capacidade para comprender globalmente unha mensaxe sen 

necesidade de entender todos os seus elementos. 

- Interese polas mensaxes orais e escritos na lingua estranxeira co fin de obter información, 

ampliar coñecementos, gozar etc. 

- Curiosidade por coñecer o funcionamento da lingua estranxeira e aprecio pola corrección no 
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seu uso como garantía dunha comunicación fluída e eficaz. 

- Curiosidade, respecto e valoración crítica das formas de vida , doutros aspectos 

socioculturais dos países en onde fálase a lingua estranxeira. 

- Valoración do enriquecemento persoal que supón a relación con persoas pertencentes a 

outras culturas. 

Criterios de Avaliación 

- Comprender mensaxes orais breves propios das situacións de comunicación traballados 

no módulo. 

-Producir mensaxes orais comprensibles e participar activamente nas situacións de 

comunicación propios dese módulo. 

- Comprender a idea principal e extraer información específica de textos escritos breves 

de carácter interpersoais ( cartas, notas, invitacións, avisos etc. ) e de textos máis extensos, 

inferindo o significado de palabras descoñecidas a partir do contexto. 

- Comprender globalmente con axuda do dicionario en caso necesario, textos escritos 

sinxelos de tipo xornalístico, literario, divulgativo etc. de interese para o alumnado adulto. 

- Producir textos escritos sinxelos que respondan ás diferentes intencionecs comunicativas 

traballadas neste módulo. 

TEMPORALIZACIÓN  

1er Trimestre 

- Presente simple: To be, To have. 

- Adxectivos posesivos. 

- Xenitivo saxón. 

- Comparativos. 

- Preposicións de lugar. 

- Presente Continuo. 

- Contables e Incontables. 

- Suxestións. 

- Modais: must, mai. 

- Relativos. 

- Presente Perfecto. 

Pronunciación e Fonética 

- O alfabeto. 

- As vocais longas e curtas. Nocións básicas. 

Temas 

- A linguaxe internacional. 

- Que tes en común?. 

- A terceira persoa. 

- Familias. 

- Estilos de vida. 

- Días da semana. 

-Meses, a hora, as estacións. 

- Ir de compras. 

- Hobbies. 

- Deportes. 

- O medio ambiente. 

Temas transversais 

Trataranse témalos máis importantes: A saúde, A contorna, A paz, A reciclaxe etc. 

 

ESA 4 

CONTIDOS 
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- Situacións de comunicación xeradas pola utilización na clase de textos procedentes de 

distintas fontes ( medios de comunicación, textos de carácter divulgativo, científico, etc.). 

Funcións da vida cotiá: expresar sentimentos, emocións e sensacións, expresar hipóteses, 

obriga, finalidade. Vocabulario relativo ao mundo do traballo, ao consumo e calidade de vida, 

á ecoloxía e medio ambiente, ás novas tecnoloxías, ao ocio, ás viaxes etc. 

- Aspectos da cultura da lingua estranxeira en contraste cos da propia. 

- Presenza da lingua estranxeira no ámbito local: turismo, medios de comunicación, etc. 

 

CONTIDOS PROCEDIMENTALES 

- Comprensión global de mensaxes orais procedentes de diversas fontes, distinguindo entre a 

expresión de datos e a de opinións, e identificando a intencionalidade do falante. 

- Produción de mensaxes orais comprensibles e cunha organización coherente das ideas 

expresadas. 

- Participación activa en interaciones comunicativas para expresar estados de ánimo, 

xustificar as propias opinións, comparar realidades diferentes, etc, utilizando todo tipo de 

estratexias. 

- Comprensión globlal de textos escritos relacionados coa experiencia e a bagaxe cultural do 

alumnado adulto. 

- Comprensión global e extracción de información específica de textos escritos seleccionados 

dos medios de comunicación. 

- Produción de textos escritos sinxelos e comprensibles cunha estructura lóxica axeitada, 

atendendo a diferentes necesidades e intencións comunicativas. 

 

CONTIDOS ACTITUDINALES 

 

Actitude positiva cara ás actividades da clase máis idóneas para desenvolver ao máximo a 

competencia comunicativa. 

- Valoración do esforzo persoal e do traballo en equipo como medio para mellorar a 

aprendizaxe da lingua estranxeira. 

- Interese pola lectura autónoma de textos na lingua estranxeira como fonte de información. 

 

AVALIACIÓN 

 

-Extraer a información global e específica de mensaxes orais emitidos en situación de 

comunicación, sobre temas cotiáns relacionados coa vida das persoas adultas. 

- Extraer a idea principal e as informacións específicas máis relevantes de textos orais 

emitidos por medios de reprodución mecánica sobre temas que non esixan coñecementos 

especializados. 

- Participar en conversacións breves utilizando as estratexias axeitadas para iniciar, manter e 

facer progresar a comunicación, producindo un discurso comprensible. 

- Extraer a información global e específica de textos escritos auténticos, sinxelos e de 

extensión limitada. 

- Ler de maneira autónoma, utilizando correctamente o dicionario textos sinxelos de diferente 

tipo. 

- Redactar textos sinxelos, a partir de estruturas coñecidas. 

- Identificar os trazos socioculturais dos países nos que se fala a lingua estranxeira. 

TEMPORALIZACIÓN 

GRAMÁTICA 

- Adverbios de frecuencia. 

- Modais. 

- Futuro simple. 
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- Presente perfecto. 

- Condicionais. 

- Pasado simple. 

- Voz pasiva. 

TEMAS 

- Do presente ao pasado. 

- O pasado. 

- O presente e o futuro. 

- Comparativos e prediccións. 

- Revisión xeral. 

AVALIACIÓN  

Terá sempre unha intención de axuda ao alumno a superarse a si mesmo e a autoevaluarse. O 

profesor valorará principalmente a actitude diaria positiva e non terá en conta aqueles erros 

gramaticais que non se consideren básicos para a comunicación oral ou escrita. 

 

ASIGNATURAS BILINGÜES 

 

Ata agora tiñamos matemáticas e tecnoloxía en inglés. O ano pasado comenzamos con 

ciencias naturais en primeiro de e.so. e iste ano tamén en terceiro. Os resultados foron 

satisfactorios e os alumnos escolleron de novo esta materia en inglés.  

Os contidos e estándares de aprendizaxe serán os mesmos que na primeira lingua, ainda 

que o esforzo será maior por parte do profesor e dos alumnos, xa que teñen que amosar 

un coñecemento superior no manexo da lingua inglesa. 

O noso obxectivo principal será familiarizar ós alumnos bilingües con explicacións de textos 

e conceptos gramaticais en inglés, buscando principalmente  unha comunicación oral nas 

dúas linguas, facendo fincapé maiormente na inglesa. 

Os procedementos da avaliación serán os mesmos que na primeira lingua, marcando algunhas 

diferenzas referentes á pronuncia e uso do inglés, que será maior nestas clases bilingües. 
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30. 2º BACHARELATO (optativa) 

 

 

ASIGNATURA/MÓDULO 

 

 

INGLÉS SEGUNDO IDIOMA 

 

Cód. 

 

 

 

CURSO E GRUPO 

 

 

 

 

PROFESOR/A (ES/AS) 

 

 

 

 

LIBRO DE TEXTO 

Data  de Autorización 

 

 

 

 

30.1 Obxectivos xerais do curso 

 

 --Estudar a asignatura de forma fundamentalmente práctica , é dicir considerar o inglés como algo 

que utilizaremos nun futuro próximo , que nos vai axudar no noso traballo e noutros momentos da 

nosa vida. 

- Estudar de forma relaxada , sabendo que é unha asignatura que o alumno elixiu para non perder os 

seus coñecementos adquiridos anteriormente . 

- Percorrer todos os campos lingüísticos e gramaticais que sexan de utilidade para o avance no 

estudo da lingua. 

- Utilizar todo aquilo que na asignatura obrigatoria non podemos por falta de tempo. 

- Ler con tranquilidade artigos de xornal, revistas etc. sen as présas dunha programación ordinaria. 

- Perante todo pretendemos que os alumnos gocen con esta materia optativa. 

- FALAR EN INGLÉS co profesor e os compañeiros, xa que o reducido número de alumnos fai que 

isto sexa posible. Debater sobre distintos temas, prestando atención á pronunciación. 

- Visionar películas, deteniéndonos nos diálogos e fixándonos no vocabulario e expresións 

idiomáticas. 

- REPASAR e preguntar todo o que noutros cursos os alumnos non entenderon: gramática, fonética, 

etc 

 

30.2 Contidos (unidades didácticas) temporalizados por avaliacións 

 

 Ao ser este o primeiro ano que hai esta asignatura, aínda non sabemos exactamente a 

temporalización xa que non dispoñeremos dun libro de texto propiamente devandito. Cada avaliación 

constará dos mesmos apartados: 

- TRADUCIÓN 

- LECTURA E ENTOACIÓN (FONÉTICA) 

- COMPOSICIÓN ( REDACCIÓNS, RELATOS, BIOGRAFÍAS, DIÁLOGOS ETC.) 

- REPASO DE ESTRUTURAS GRAMATICAIS 

- ROLE PLAYS .  

 

1ª Eval. 

- Repaso de gramática de cursos anteriores 

- Lectura de textos de interese da actualidade 
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- Nocións de fonética e entoación 

- Aspectos da vida cotiá inglesa e americana. 

2ª Eval. 

- - Sintáxis : oracións subordinadas (conxuncións e nexos ). 

- Phrasal verbs 

- Tradución directa e inversa : aprendendo a traducir libremente , fixándonos máis no sentido que na 

gramática. 

- Libro de lectura: Resúmenes dos capítulos lidos, preguntas de comprensión oral etc. 

 

3ª Eval. 

- Frases feitas, refráns, poesías. 

- Aprendendo vocabulario : periódicos, revistas, folletos publicitarios, películas, ect. 

- Películas: Repaso da películas e vídeos vistos ao longo do ano. 

- Proxectos individuais: Aprendendo a expoñer un traballo diante da clase. 

 

30.3 Contidos mínimos esixibles  

O mínimo que esixiremos será unha boa disposición e actitude por parte do alumno á hora de elixir 

esta optativa. Ademais o alumno participará activamente na clase nos diálogos, debates etc. 

procurando progresar na aprendizaxe da lingua. Tamén esixirase un NIVEL INTERMEDIO da 

gramática inglesa e capacidade para desenvolver un tema oral e por escrito.  

 

30.4 Metodoloxía didáctica 

 

 Será algo diferente á que desenvolvemos nos outros cursos, aínda que basicamente pretendemos o 

mesmo: estudar a lingua desde todos os puntos de vista, GRAMATICAL, FONÉTICO, LINGÜÍSTICO, 

CULTURAL . ect. Dado o reducido número de alumnos, este ano comprobaremos que metodoloxía 

será a mellor ,para que en anos sucesivos melloremos a calidade do noso ensino.  

Creemos que unha segunda lingua é a forma ideal de aprender sen vernos obrigados a iso . Isto 

atura un maior interese por parte dos alumnos, que van traballar voluntariamente, querendo aprender 

polo simple feito de , de aprender a falar e á entenderse con outras persoas de distinta lingua. 

30.5 Procedementos de avaliación  

 Avaliaremos a cada alumno observando o avance e a vontade que demostren día a día. Ao ser moi 

poucos a tarefa de cualificación é moi fácil, xa que o profesor está en contacto con eles catro días á 

semana, tendo deste modo o tempo suficiente para saber o progreso realizado a partir do comezo do 

curso. 

30.6 Actividades de recuperación e reforzo para alumnos/as coa materia ou módulo pendente 

Dado que os alumnos escollen esta asignatura voluntariamente, ata agora nunca suspenderon en 

xuño. O profesor procurará que siga sendo deste xeito. Se non fora así habería coma na primeira 

lengua dos exames de coñecementos xenerais nosmeses de Febreiro e Maio. 

 

30.7 Materiais e recursos didácticos 

 

 Utilizaremos todo tipo de material: libro de texto ( non sempre ), libros de exercicios, folletos, 

revistas, cómics, casetes, cintas de vídeo etc.  

A axuda dunha lectora, sempre que o Ministerio acceda a mandárnosla, será o mellor recurso 

didáctico que teñamos, non só no segundo idioma, senón tamén na primeira lingua. 

PROXECTO LECTOR: Como tódolos anos, os alumnos leerán un libro axeitado ó seu nivel de 

comprensión. Traballarase na clase en na casa de forma oral para aproveitar máis o tempo e 
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adicarlle tempo a abilidade oral. 

Se os alumnos están dacordo, tamén participarán na lectura en público no día do libro. A lectura 

poderá ser de calquer tema que eles elixan, sempre consultando o profesor. 

. 

30.8 Temas transversais  

- Educación para a paz e a tolerancia. 

- Educación para o coidado do propio contorna. 

- Educación para a igualdade dos dous sexos. 

- Educación para a igualdade entre culturas diferentes. 

- Educación para a saúde. 

- Educación para a non violencia, tanto física como psicolóxica.     . 

 

30.9 Actividades complementarias e extraescolares previstas 

 

Á igual que nos outros cursos, sempre que sexa posible os alumnos asistirán a algunha obra de 

teatro representada por actores nativos ou do noso país. Así mesmo, motivarémoslles para que eles 

participen en pequenos sketches ou obras de teatro de fácil comprensión e aprendizaxe. 

O intercambio con outros países de fala inglesa será unha opción a ter en conta cando faia 

profesores que estean dispostos a asumir esa responsabilidade. 

30.10 Medidas de atención á diversidade 

 

 Supoñemos que neste nivel non haberá unha divesidad tan notable como nos outros cursos, xa que 

é unha asignatura optativa. De todos modos, atenderemos as necesidades dos alumnos da mesma 

forma, prestando a necesaria axuda a aqueles que requiran explicacións adicionais e aos que se 

interesen por outros temas que non estean no programa pero polos que sentan interese. 
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Observacións ou outras consideracións 

 

Dende o noso Departamento queremos manifestar a nosa impotencia a hora de aplicar as 

modificacións de esta nova programación. Pensamos que na teoría todo parece mellor, máis a 

realidade é moi diferente. Mentres as clases estean cheas de alumnado non poderemos aplicar as 

medidas e os métodos de aprendizaxe que se nos pide nesta nova etapa. O escaso número de horas 

é esencial tamén. Tres horas non nos chegan para facer o que facíamos fai xa moito tempo cando 

tiñamos 4 horas semanais. 

 

As programacións case nunca son realistas. Procuraremos e esforzarémonos por cumplir a maior 

parte do proposto nestas follas pero sabendo que probablemente deixaremos polo camiño máis do 

que desexamos. Tamén manifestar que os asistentes de linguas teñen un horario de 12 horas , 

escaso para o gran múmero de alumnos que temos no noso Instituto. Pediríamos que se intente 

ampliar este horario lectivo xa que o traballo oral require de ainda máis esforzo e tempo que o 

escrito. 

Como xa empezamos a traballar neste novo curso, queremos amosar a nosa satisfacción por 

contar de novo coa axuda dunha asistente de linguas , da beca Fullbright. Como en anos 

anteriores estes alumnos teñen un nivel de lingua alto e stán moi preparados para ensinar, 

son xente moi sensata e da moita satisfacción traballar con eles Esperamos que este ano sexa 

igual ou mellor. O que non cambiou é o enorme número de alumnos por aula e as escasas tres 

horas adicadas a nosa asignatura, excepto en segundo de eso grazas a que os profesores escolleron 

unha hora máis en vez de outra asignatura de libre configuración. 

Despois de finalizar esta programación, pensamos de novo que é totalmente imposible levala a cabo 

na sua totalidade.Deberíamos ser máis realistas e esixir programcións máis axeitadas e adaptadas a 

realidade das nosas aulas. Agradezo o traballo dos meus compañeiros, que fan co seu ben facer e a 

súa ilusión cada curso, sen eles ninguna programación tería sentido.  

 

 

 

 


