
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

LINGUA INGLESA 

 
 

I.E.S. “VIRXE DO MAR”  CURSO 2015-2016 
 

 

O Departamento de Inglés do I.E.S "Virxe do Mar" de NOIA reúnese co fin de elaborar a 
programación para o Curso 2015-2016. Os compoñentes que o integran son: 
 

-Juan Miguel Fernández Nogueira 
-Mercedes Mariño Paz  
-Eva Núñez Perianes 
-Sandra Vázquez Rouco 

 
Segundo a documentación aportada pola Xefatura de Estudos, os grupos de alumnado para 
o presente curso serán os que seguen: 
 

3 grupos de 1º de ESO 
2 grupos de 2º de ESO 
2 grupos de 3º de ESO 
2 grupos de 4º de ESO 
3 grupos de 1º de Bacharelato 
3 grupos de 2º de Bacharelato 
1 grupo de CUALE B1 

 
          

 
Dada a dispoñibilidade horaria dos membros do departamento, e coa autorización do equipo 
directivo, acordase desdobrar, ata onde esa dispoñibilidade o permita, os grupos de alumnos 
máis numerosos. Deste xeito os dous grupos de 3º de ESO convertiranse en catro, os dous 
grupos de 4º de ESO convertiranse en tres,  e os tres grupos de  2º curso de bacharelato en 
catro. 
 
A distribución das distintas ensinanzas e niveis entre os membros do departamento será a 
seguinte: 
 
D. Juan Miguel Fernández Nogueira impartirá 2 grupos de 3º de ESO, 1 grupo de de 4º de 
ESO, 1 grupo de 1º de  Bacharelato e 1 grupo de 2º de  Bacharelato. 
 
Dª Mercedes Mariño Paz impartirá 1 grupo de  PDC de 4º,  1 grupo de 1º de bacharelato , 2 
grupos de 2º de  Bacharelato, e 2 grupos de CUALE B1. Será, asimesmo, a responsable da 
coordinación das seccións bilingües que se imparten no Centro. 
 
Dª. Sandra Vázquez Rouco impartirá 2 grupos de 3º de ESO, 2 grupos de 4º de ESO, 1 
grupo de 1º de   Bacharelato e 1 grupo de 2º de  Bacharelato. 
 
Dª Eva Núñez Perianes impartirá tres grupos de 1º de ESO e dous grupos de 2º de ESO.  
 

  

 
IES  VirXedo Mar 

Noia 

 



 

 
Noia, 16 de setembro de 2015 

 
 
 

 
Juan Miguel Fernández Nogueira    Mercedes  Mariño Paz 
 
 
 
 
 
 
 
Eva Núñez Perianes     Sandra Vázquez Rouco 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

 

I. OBXECTIVOS XERAIS DA ESO 

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

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

multicultural e multilingüe ó tempo que tecnoloxicamente máis avanzado. O noso país atópase 

comprometido como membro da Unión Europea no fomento e coñecemento doutras linguas 

comunitarias, tal como se recolle nun dos obxectivos da Estratexia de Lisboa. Pola súa parte, o 

Consello de Europa no Marco de Referencia Común Europeo para a aprendizaxe de linguas 

estranxeiras, establece directrices tanto para a aprendizaxe de linguas coma para a valoración da 

competencia nas diferentes linguas dun falante. Estas pautas foron un referente clave para a 

elaboración do currículo da área. 

 

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

nenas as capacidades que lles permitan:  



 

a) Asumir responsabl

dades entre mulleres e 

homes, como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para o exercicio da cidadanía 

democrática. 

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

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

desenvolvemento persoal. 

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

Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquier

 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en tódolos ámbitos 

resolver pacificamente os conflitos. 

 

do coñecemento e da experiencia. 

iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 

responsabilidades. 

castellana, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da 

literatura. 

 

como o patri

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

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

afianza

da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os

mellora. 

utilizando di  



 

m) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de 

Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e 

cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ó 

exercicio deste dereito. 

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

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

cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 

pertencentes á comunidade lusófona. 

 

II. 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: 

 

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

3. Competencia dixital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociais e cívicas 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

7. Conciencia e expresións culturais 

 

En cada materia inclúense referencias explícitas acerca da súa contribución a aquelas competencias 

clave ás que se orienta en maior medida. Doutra banda, tanto os obxectivos como a propia selección 

dos contidos buscan asegurar o desenvolvemento de todas elas. Os criterios de avaliación serven de 

referencia para valorar o grao progresivo de adquisición. 

 

 Competencia en comunicación lingüística 

 

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

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

coñecemento e de organización e autorregulación do pensamento, as emocións e a conduta. 

 

Con distinto nivel de dominio e formalización -especialmente en lingua escrita-, esta competencia 

significa, no caso das linguas estranxeiras, poder comunicarse nalgunhas delas e, con iso, enriquecer 

as relacións sociais e desenvolverse en contextos distintos ao propio. Así mesmo, favorécese o acceso 

a máis e diversas fontes de información, comunicación e aprendizaxe. 

 

En resumo, para o adecuado desenvolvemento desta competencia resulta necesario abordar a análise 

e a consideración dos distintos aspectos que interveñen nela, debido á súa complexidade. Para iso, 



 

débese atender aos cinco compoñentes que a constitúen e ás dimensións nas que se concretan: 

 

– O compoñente lingüístico comprende diversas dimensións: a léxica, a gramatical, a 

semántica, a fonolóxica, a ortográfica e a ortoépica (a articulación correcta do son a 

partir da representación gráfica da lingua). 

– O compoñente pragmático-discursivo contempla tres dimensións: a 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. 

 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
 

A competencia matemática implica a aplicación do razoamento matemático e as súas ferramentas 

para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. 

Esta competencia require coñecementos sobre os números, as medidas e as estruturas, as operacións e 

as representacións matemáticas, e a comprensión dos termos e conceptos matemáticos. 

O uso de ferramentas matemáticas implica unha serie de destrezas que requiren a aplicación dos 

principios e procesos matemáticos en distintos contextos.  

Trátase da importancia das matemáticas no mundo e de utilizar os conceptos, procedementos e 

ferramentas para aplicalos na resolución dos problemas que poidan xurdir nunha situación 

determinada ao longo da vida.  

A competencia matemática inclúe unha serie de actitudes e valores que se basean no rigor, o respecto 

aos datos e a veracidade. 

Xa que logo, para o adecuado desenvolvemento da competencia matemática resulta necesario 

abordar catro áreas relativas aos números, a álxebra, a xeometría e a estatística, interrelacionadas de 

formas diversas, a través da cantidade, o espazo e a forma, o cambio e as relacións, e a incerteza e os 

datos. 

 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un achegamento ao 

mundo físico e á interacción responsábel con o para a conservación e mellora do medio natural,  a 

protección e mantemento da calidade de vida e o progreso dos pobos. Estas competencias contribúen 

ao desenvolvemento do pensamento científico e capacitan a cidadáns responsábeis  e respectuosos 

que desenvolven xuízos críticos sobre os feitos científicos e tecnolóxicos que se suceden ao longo dos 

tempos, pasados e actuais. Estas competencias han de capacitar para identificar, expor e resolver 

situacións da vida cotiá, igual que se actúa fronte aos retos e problemas propios das actividades 

científicas e tecnolóxicas. 

Para o adecuado desenvolvemento das competencias en ciencia e tecnoloxía resultan necesarios 

coñecementos científicos relativos á física, a química, a bioloxía, a xeoloxía, as matemáticas e a 

tecnoloxía. Así mesmo, hanse de fomentar as destrezas para utilizar e manipular ferramentas e 

máquinas tecnolóxicas, e utilizar datos e procesos científicos para alcanzar un obxectivo. 



 

Hanse de incluír actitudes e valores relacionados coa asunción de criterios éticos asociados á ciencia 

e á tecnoloxía, o interese pola ciencia, o apoio á investigación científica, a valoración do coñecemento 

científico, e o sentido da responsabilidade en relación á conservación dos recursos naturais, ás 

cuestións ambientais e á adopción dunha actitude adecuada para lograr unha vida física e mental 

saudábel nun contorno natural e social. 

 

Os ámbitos que se deben abordar para a adquisición das competencias en ciencias e tecnoloxía son  

os sistemas físicos, os sistemas biolóxicos, os sistemas da Terra e do Espazo, e os sistemas 

tecnolóxicos. 

Por último, a adquisición das competencias en ciencia e tecnoloxía require a formación e práctica na 

investigación científica e na comunicación da ciencia. 

 

 

 Competencia dixital 

 

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

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

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

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

informarse, aprender e comunicarse.  

 

Implica ser unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica e reflexiva ao seleccionar, tratar e 

utilizar a información e as súas fontes, así como as distintas ferramentas tecnolóxicas; tamén, ter 

unha actitude critica e reflexiva na valoración da información dispoñíbel, contrastándoa cando é 

necesario, e respectar as normas de conduta socialmente acordadas para regular o uso da 

información e as súas fontes nos distintos soportes. 

 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia dixital resulta necesario abordar a información, a 

análise e a interpretación da mesma, a comunicación, a creación de contidos, a seguridade e a 

resolución de problemas, tanto teóricos coma técnicos. 

 

 

 Aprender a aprender 

 

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

continuar aprendendo de maneira cada vez máis eficaz e autónoma, de acordo aos propios obxectivos 

e necesidades. 

 

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

desde un sentimento de competencia ou eficacia persoal, e inclúe tanto o pensamento estratéxico como 

a capacidade de cooperar, de se autoavaliar, e o manexo eficiente dun conxunto de recursos e 

técnicas de traballo intelectual. Todo iso desenvólvese, a través de experiencias de aprendizaxe 

conscientes e gratificantes, tanto individuais coma colectivas. 

 

 

 Competencias sociais e cívicas 

 

Estas competencias implican a habilidade e a capacidade para utilizar os coñecementos e actitudes 

sobre a sociedade, interpretar fenómenos e problemas sociais en contextos cada vez máis 

diversificados, elaborar respostas, tomar decisións e resolver conflitos, así como para interactuar con 

outras persoas e grupos, conforme a normas baseadas no respecto mutuo e en conviccións 

democráticas. 

 

En concreto, a competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo. Os elementos 



 

fundamentais desta competencia inclúen o desenvolvemento de certas destrezas como a capacidade de 

se comunicar dunha maneira construtiva en distintos contornos sociais e culturais, mostrar tolerancia, 

expresar e comprender puntos de vista diferentes, negociar sabendo inspirar confianza e sentir 

empatía. 

 

Así mesmo, esta competencia inclúe actitudes e valores como unha forma de colaboración, a 

seguridade nun mesmo e a integridade e honestidade. 

 

A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, 

igualdade, cidadanía e dereitos humanos e civís, así como da súa formulación na Constitución 

española, a Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea e en declaracións internacionais, e 

da súa aplicación por parte de diversas institucións a escala local, rexional, nacional, europea e 

internacional. 

 

As actitudes e valores inherentes a esta competencia son aqueles que se dirixen ao pleno respecto dos 

dereitos humanos e á vontade de participar na toma de decisións democráticas a todos os niveis, e 

implica manifestar o sentido da responsabilidade e mostrar comprensión e respecto dos valores 

compartidos, que son necesarios para garantir a cohesión da comunidade, baseándose no respecto 

dos principios democráticos. 

 

Por tanto, para o adecuado desenvolvemento destas competencias é necesario comprender o mundo 

no que se vive, en todos os aspectos sociais, culturais e humanos do mesmo. Pero tamén incorporan 

formas de comportamento individual que capacitan ás persoas para convivir en sociedade. 

 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 

A competencia “sentido de iniciativa e espírito emprendedor” implica a capacidade de transformar as 

ideas en actos. Iso significa adquirir conciencia da situación a intervir ou resolver, e saber elixir, 

planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e actitudes necesarios con criterio 

propio, co fin de alcanzar o obxectivo previsto. 

 

A adquisición desta competencia é determinante na formación de futuros cidadáns emprendedores, 

contribuíndo así á cultura do emprendemento. 

 

Entre os coñecementos que require a competencia “sentido de iniciativa e espírito emprendedor” 

inclúese a capacidade de recoñecer as oportunidades existentes para as actividades persoais, 

profesionais e comerciais. 

 

Para o adecuado desenvolvemento desta competencia, resulta necesario abordar a capacidade 

creadora e de innovación, a capacidade proactiva para xestionar proxectos, a capacidade de 

asunción e xestión de riscos e manexo da incerteza, as calidades de liderado e traballo individual e en 

equipo, e por último, o sentido crítico e da responsabilidade. 

 

 

 Conciencia e expresións culturais  

 

Esta competencia implica coñecer, comprender, apreciar e valorar con espírito crítico, cunha actitude 

aberta e respectuosa, as diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de 

enriquecemento e goce persoal e consideralas como parte da riqueza e patrimonio dos pobos. 

 

Incorpora tamén un compoñente expresivo referido á propia capacidade estética e creadora e ao 

dominio daquelas capacidades relacionadas cos diferentes códigos artísticos e culturais, para poder 

utilizalas como medio de comunicación e expresión persoal. Implica igualmente manifestar interese 



 

pola participación na vida cultural e por contribuír á conservación do patrimonio cultural e artístico, 

tanto da propia comunidade coma doutras comunidades. 

 

Por tanto, require de coñecementos que permitan acceder ás distintas manifestacións sobre a 

herdanza cultural a escala local, nacional e europea e o seu lugar no mundo. Comprende a 

concreción da cultura en diferentes autores e obras, xéneros e estilos, tanto das belas artes coma 

doutras manifestacións artístico-culturais da vida cotiá. 

 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia para a conciencia e expresión cultural resulta 

necesario abordar o coñecemento, estudo e comprensión de distintos estilos e xéneros artísticos e das 

principais obras e producións culturais e artísticas; a aprendizaxe das técnicas e recursos; o 

desenvolvemento da capacidade e intención de expresarse e comunicar ideas, experiencias e emocións 

propias; a potenciación da iniciativa, a creatividade e a imaxinación propias de cada individuo de 

face á expresión das propias ideas e sentimentos; o interese, aprecio, respecto, goce e valoración 

crítica das obras artísticas e culturais; a promoción da participación na vida e a actividade cultural 

da sociedade na que se vive; e por último, o desenvolvemento da capacidade de esforzo, constancia e 

disciplina para a creación de calquera produción artística de calidade. 
 

III. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

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

O punto de partida da aprendizaxe dos alumnos son os seus primeiros coñecementos previos; 

centrándonos naquilo que resulta familiar e próximo ao alumnado pero cunha vertente de fantasía 

para lograr o equilibrio entre a seguridade/benestar co interese/imaxinación. O alumno pode 

transferir conceptos e estratexias adquiridas para construír así significados e atribuír sentido ao que 

aprende (partindo do que coñece e formulando hipóteses para elaborar regras que axudan a 

interiorizar o novo sistema). Favorécese así o seu crecemento persoal, o seu desenvolvemento e a súa 

socialización. 

A aprendizaxe a nivel de competencias persegue o desenvolvemento do potencial de cada alumno, 

das súas capacidades, preparar o alumnado para que poida afrontar os retos persoais ó longo da súa 

vida con éxito. Os alumnos non só terán que adquirir uns coñecementos, senón que deberán ser 

capaces de acceder a eles e aplicalos nos diferentes contextos da súa vida e contextualizalos. A 

aprendizaxe por competencias ten o propósito de cubrir tódolos aspectos da vida, facendo que os 

alumnos non só sexan capaces de aprender, senón, entre outros, de aprender a aprender, aprender a 

convivir, aprender a facer. Cada unha das unidades do noso proxecto proporciona diferentes 

actividades que contribúen ó desenvolvemento das competencias clave. 

As situacións comunicativas que inclúen o humor e o xogo captan a motivación do alumnado e 

facilitan a aprendizaxe; por iso é importante ter en conta a importancia das cancións e historias, as 

características dos personaxes, as ilustracións e mesmo os efectos sonoros das gravacións. 

Os nenos aprenden de distintas formas e a ritmos diferentes; por iso o noso proxecto está deseñado 

para ser utilizado con flexibilidade de modo que tódolos integrantes do grupo poidan participar e 

atopen actividades nas que poden aplicar coñecementos e aptitudes, facilitando o desenvolvemento da 

propia conciencia de logros, e do progreso que logran día a día. No noso proxecto existe sempre un 

apoio para aqueles nenos e nenas que o requiran, tendo sempre en conta aqueles casos nos que o 

progreso non responda ós obxectivos que se programaron, así como os casos nos que algúns 

destaquen na consecución de obxectivos e que, ante a falta de actividade programada, perdan a 

motivación e  o interese pola lingua estranxeira.  

A aprendizaxe dos nenos é maior e de máis calidade se basea na actividade; eles demandan exercer 

a súa capacidade de actuar. Cada unha das unidades do noso proxecto proporciona unha ampla gama 



 

de actividades e recursos didácticos de diferente participación. No noso proxecto, o alumno/a é o 

centro do proceso de ensino-aprendizaxe pero a súa actividade construtivista depende da intervención 

do profesor/a. Esta intervención debe ser activa e reflexiva e axustada ó nivel que mostra o alumno/a, 

debendo: iniciar o input da lingua, axudar ó individuo na interacción cos demais, avaliar o que fan os 

nenos/as, proporcionar retroacción, contextualizar as actividades e dar significados comprensibles 

para o alumno/a, promover estratexias de comunicación, potenciar as estratexias de aprendizaxe xa 

adquiridas e admitir o erro. 

Considerar o progreso pero tamén o erro como algo natural no proceso de aprendizaxe. O erro 

acontece como unha evidencia do dinamismo subxacente da comprensión e do dominio progresivo do 

novo sistema comunicativo. No noso proxecto enténdese que os erros prodúcense cando o neno/a 

anticipa como vai funcionar a lingua ou cando transfire regras da súa lingua materna nun proceso 

natural de adquisición. Pero é importante facer unha distinción entre erro e equivocación. 

Considérase erro o fallo sistemático debido a un mal ou escaso coñecemento da lingua. Estes erros 

corrixiranse ó finalizar as interaccións orais, de forma grupal e cunha linguaxe accesible e sempre 

tendo en conta que non desaparecen repentinamente, senón que requiren o seu tempo. A equivocación 

é un fallo ocasional debido a unha falta de atención nun momento determinado, que o mesmo lle pode 

acontecer a un falante nativo. Non paga a pena corrixir as equivocacións porque non son relevantes 

do proceso de ensino-aprendizaxe. 

A aprendizaxe globalizada xera o desenvolvemento da realidade como un todo nos alumnos. Esta 

programación toma en conta esta situación ó prantexar actividades interrelacionadas coas outras 

áreas curriculares, empezando polo coñecemento do neno mesmo e a continuación coa exploración do 

mundo que os rodea; a súa casa, o seu colexio, o seu medio e a súa sociedade en xeral. Este 

desenvolvemento reflíctese nos temas de cada unidade, que se relacionan coas demais áreas do 

Currículo: Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais, Educación Artística, Matemáticas, Educación 

Física, etc. 

Unha aprendizaxe permanente. Non hai saberes que se adquiran exclusivamente nunha determinada 

materia e só serven para ela (sobre todo nesta e para esta). Con todo o que o alumno aprende nas 

diferentes materias (e non só na institución escolar) constrúe unha bagaxe cultural e de información 

que debe servirlle para o conxunto da súa vida, que debe ser capaz de utilizar en momentos precisos e 

en situacións distintas (a linguaxe é, a estes efectos, paradigmática). Por iso, as competencias clave 

poden alcanzarse se non en todas, si na maioría das materias curriculares, e tamén por iso en todas 

estas materias poderá utilizar e aplicar as devanditas competencias, independentemente de en cais as 

puidese adquirir (transversalidade). Ser competente debe ser garantía de ter alcanzado determinadas 

aprendizaxes, pero tamén permitirá alcanzar outras, tanto na propia institución escolar como fóra 

dela, garantía da súa aprendizaxe permanente (ou, neste caso, capaz de comunicarse en situacións 

moi diversas, algunhas das cais o propio alumno nin sequera pode considerar aínda que terá que 

facelo). 

 

 

 

1° CURSO 
EDUCACIÓN  SECUNDARIA  OBRIGATORIA 

 

 

1.1   CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 



 

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

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

do sistema lingüístico, o seu funcionamento e relacións e a dimensión social e cultural da lingua 

estranxeira. 

 
 

Bloque1.Comprensiónde textos orais 

CONTIDOS 

 Estratexias de comprensión: 

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

 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. 

- Fórmula de suxestións, desexos, condicións e hipóteses. 

- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización do discurso. 

 Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación persoal; vivenda, fogar e contorno; actividades da 

vida cotiá; 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; ambiente, clima e  contorno natural; e Tecnoloxías da Información e da 

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

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

-  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 se poida volver escoitar. 

-  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. 

-  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 

(contorno, 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). 

-  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). 

-  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). 
-  Recoñecer léxico oral 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 cotexto, con apoio visual, os 

significados de palabras e expresións de uso menos frecuente ou máis específico. 

Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común, e recoñecer os 

significados e intencións comunicativas xerais relacionados cos mesmos. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS 

1. Capta os puntos principais e detalles relevantes de indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados 

breves e articulados de maneira lenta e clara (p. e. actividades cotiás, rexistrarse nunha páxina de 

Internet, explicación de normas, descricións de lugares, conversacións sobre deporte, comida ou 

animais, plans para a fin de semana ou para as vacacións), sempre que as condicións acústicas sexan 

boas e o son non estea distorsionado. 

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 estudos ou de traballo). 

3. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversación formal ou informal entre dous 

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. 

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 se o interlocutor está disposto a repetir ou reformular o que dixo. 

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 predicíbeis relacionados cos mesmos, sempre que poida 

pedir que se lle repita, aclare ou elabore algo do que xa se lle dixo. 

6. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información relevante en presentacións sobre 

temas educativos, ocupacionais ou do seu interese (p. e., sobre un tema curricular ou unha charla 

para organizar o traballo en equipo). 

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 
 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

CONTIDOS 

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, estruturándoa 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 

dispoñíbeis. 

- Apoiarse 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 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 sorpresa, e os seus contrarios. 

- Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses. 

- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización do discurso.     

 Estruturas sintáctico-discursivas.* 

 Léxico oral de uso común (produción) relativo a identificación persoal; vivenda, fogar e 

contorno;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; ambiente, clima e 

contorno natural; e Tecnoloxías da información e da comunicación.  

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

-  Producir textos breves e comprensíbeis, tanto en conversación cara a cara coma por teléfono ou 
outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou informal, cunha linguaxe sinxela, nos que se da, se 

solicita e se intercambia información sobre temas de importancia na vida cotiá e asuntos 

coñecidos ou de interese persoal, educativo ou ocupacional. Xustifícanse brevemente os motivos 

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

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

estruturas, ou o interlocutor teña que solicitar ás veces a repetición do mesmo. 



 

-  Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais monolóxicos ou 

dialóxicos breves e de estrutura simple e clara, utilizando, entre outros, procedementos como a 

adaptación da mensaxe a patróns da primeira lingua ou outras, ou o uso de elementos léxicos 

aproximados, se non se dispón doutros máis precisos. 

-  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 respectivos. 

-  Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os expoñentes máis 
comúns das devanditas funcións e os patróns discursivos de uso máis frecuente para organizar o 

texto de modo sinxelo, coa suficiente cohesión interna e coherencia con respecto ao contexto de 

comunicación. 

-  Mostrar control sobre un repertorio limitado de estruturas sintácticas de uso habitual; empregar 
para comunicarse mecanismos sinxelos ou bastante axustados ao contexto e á intención 

comunicativa (repetición léxica, elipses, deixis persoal, espacial e temporal, xustaposición, e 

conectores e marcadores conversacionais frecuentes). 

-  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. 

-  Pronunciar e entoar de maneira clara e intelixíbel, 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.  

-  Manexar frases curtas, grupos de palabras e fórmulas para desenvolverse medianamente 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.      

-  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. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS 

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 preguntas breves e sinxelas dos oíntes sobre o contido das 

mesmas. 

 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). 

 3. Participa en conversacións informais cara a cara ou por teléfono, ou outros medios técnicos, nas 

que estabelece  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. 

  4. Toma parte nunha conversación formal, reunión ou entrevista de carácter académico ou 

ocupacional (p. e. para describir persoas, animais cousas e lugares, falar de actividades, 

expresar habilidades, falar de acontecementos pasados, etc), intercambiando información 

suficiente, expresando as súas ideas sobre temas habituais, dando a súa opinión sobre 

problemas prácticos cando se lle pregunta directamente, e reaccionando de forma sinxela ante 

comentarios, sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos clave se o necesita 

 
Bloque 3.Comprensión de textos escritos 



 

CONTIDOS 

 Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o 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 hipóteses sobre significados a partir da comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e paralingüísticos. 

- Reformulación de hipóteses 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, aautorización 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. 

- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización do discurso. 

 Estruturas sintáctico-discursivas.* 

 Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación persoal; vivenda, fogar e contorno; 

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; ambiente, clima e 

contorno natural; e Tecnoloxías da información e da comunicación. 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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

tanto en formato impreso coma 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. 

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. 

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 (contorno, estrutura 

social), relacións interpersoais (entre homes e mulleres, no traballo, no centro educativo, nas 

institucións), e convencións sociais (costumes, tradicións). 

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). 

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 facerunha suxestión). 



 

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 cotexto, con 

apoio visual, os significados de palabras e expresións de uso menos frecuente ou máis específico. 

Recoñecer as principais convencións ortográficas, tipográficas e de puntuación, así como 

abreviaturas e símbolos de uso común (p. e. %, @, £) e os seus significados asociados 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS 

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). 

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. 

3. Comprende correspondencia persoal en calquera formato na que se fala dun mesmo, na que se 

describen persoas, obxectos e lugares ou se narran acontecementos pasados, presentes e futuros, 

reais ou imaxinarios, e se expresan sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, 

coñecidos ou do seu interese. 

4. Entende o esencial de correspondencia formal na que se lle comunican asuntos do seu interese 

no contexto persoal, educativo ou ocupacional (p. e. un curso de idiomas ou unha compra por 

Internet). 

5. Capta as ideas principais de textos xornalísticos breves en calquera soporte, se os números, os 

nomes, as ilustracións e os títulos vehiculan gran parte da mensaxe. 

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 ambiente), sempre que poida reler as seccións difíciles. 

7. Comprende o esencial (p. e. nas lecturas graduadas ou nas seccións de Reading) de historias de 

ficción breves e ben estruturadas e faise unha idea do carácter dos distintos personaxes, das 

súas relacións e do argumento. 
 
Bloque 4.Produción de textos escritos: expresión e interacción 

CONTIDOS 

Estratexias de produción:  

 Planificación 

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

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

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

gramática, obtención de axuda, etc.). 

 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 

dispoñíbeis. 
- Intentar 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 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. 

- Estabelecemento e mantemento da comunicación e organización do discurso.  

 Estruturas sintáctico-discursivas.* 

 Léxico escrito de uso común (produción) relativo a identificación persoal; vivenda, fogar e contorno; 

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; ambiente, clima e 

contorno natural; e Tecnoloxías da información e da comunicación. 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

-  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 razoábel de expresións e estruturas sinxelas e un léxico 

de uso frecuente. 
-  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. 
-  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. 
-  Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os expoñentes 

máis comúns das citadas funcións e os patróns discursivos de uso máis frecuente para organizar 

o texto escrito, de xeito sinxelo, coa suficiente cohesión interna e coherencia con respecto ao 

contexto de comunicación. 
-  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, elipses, deixis persoal, espacial e temporal, xustaposición, e 

conectores e marcadores discursivos frecuentes). 
-  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. 
-  Coñecer e aplicar, de xeito adecuado para facerse comprensíbel 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 da liña), así como as convencións 

ortográficas máis habituais na redacción de textos en soporte electrónico (p. e. SMS, WhatsApp) 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS 

1.Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa á súa formación, ocupación, 

intereses ou afeccións (p. e. para suscribirse a unha publicación dixital, matricularse nun taller ou 

asociarse a un club deportivo). 

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. 

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 de etiqueta. 

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 xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e lugares e sinalando os principais acontecementos de 

forma esquemática. 

5. Escribe correspondencia persoal na que se estabelece e se mantén o contacto social (p. e. con 

amigos noutros países), intercámbiase información, descríbense en termos sinxelos sucesos 

importantes e experiencias persoais (p. e. unhas vacacións interesantes ou anécdotas relacionadas 

coas súas afeccións); danse instrucións, fanse e acéptanse ofrecementos e suxestións (p. e. cancelan, 

confirman ou modifican unha invitación ou uns plans), e exprésanse opinións de xeito sinxelo. 

6. Escribe correspondencia formal básica e breve, dirixida a institucións públicas ou privadas ou 

entidades comerciais, solicitando ou dando a información requirida de xeito sinxelo e observando as 

convencións formais e normas de cortesía básicas deste tipo de textos. 
 

 

*Estruturas sintáctico-discursivas. 

- Expresiónderelacións lóxicas:conxunción(and,too, also);disxunción(or); oposición(but);causa 

(because(of); finalidade(to-infinitive;for);  

- Afirmación(affirmative sentences; tags). 

- Exclamacións (What + (Adj. +) noun, e.g. What a story!; How + Adj., e.g. How interesting!; 

frases e expresións exclamativas, e.g. Yuck!, Italian food is great!, No way!). 

- Negación: oracións negativas connot,never,no (+Noun, e.g.noproblem), nobody,nothing; 

negative tags). 
- Interrogación(Wh- questions; Yes / No Questions; What is this for?; tags). 

- Expresióndotempo: pasado (PastSimple and Continuous; Present Perfect; Past Perfect); 

presente (Present SimpleandContinuous); futuro(going to; Present Continuous con valor de 

futuro). 

- Expresióndoaspecto: puntual(simpletenses); durativo(Present andPast Simple, 

Continuous);habitual (simple tenses(+Adv.,e.g.usually; used to);  

- Expresióndamodalidade:factualidade (declarativesentences); capacidade (can; be able); 

obrigación (must); prohibición (mustn't). 
- Expresióndaexistencia(e.g.There is / are; There was / were);aentidade 

(count/uncount/collective/compoundnouns;pronouns (subject); determiners);acalidade(e. g. 

gril led chicken;  very cold ). 

- Expresióndacantidade (singular/plural;cardinaland ordinalnumerals.Quantity:e. g.all (the), 

most,  both, none. Degree: e.  g. really; quite; so; a li ttle).  
- Expresióndoespazo (prepositions andadverbsof location,position,distance, 

motion,direction,originand arrangement). 

- Expresióndotempo (points (e. g. five to (ten)); divisions(e.g.century; 

season),andindications(ago; early;late)oftime;duration (from … to;during;until; since); 

anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards;later);sequence (first,next,last); 

frequency (e.g.often, usually). 

- Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by telegram; How...?) 
 

 

 

 

1.2 SECUENCIACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

OBXECTIVOS, CONTIDOS DIDÁCTICOS, COMPETENCIAS CLAVE E TEMAS INTERDISCIPLINARES 

 

 

Unidade de Introdución 
 

a) Obxectivos 



 

 

 Escoitar de modo comprensivo varias palabras e frases relacionadas coa linguaxe da clase. 

 Expresar e interactuar utilizando a linguaxe que se emprega na clase. 

 Identificar e pronunciar correctamente os números naturais e ordinais, as cores, os días e 

meses e os obxectos da clase. 

 Utilizar a linguaxe da clase: instrucións e preguntas. 

 Saudar e presentarse. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 
 Repaso do vocabulario relacionado co material escolar, os números cardinais, as cores, os 

números ordinais, os días da semana e os meses do ano. 

 Realización de diferentes tipos de exercicios para practicar o uso de todo o vocabulario de 

repaso. 

 

Listening 
1. Escoitar a Sharon falando da súa familia.  

2. Realización de varios exercicios de comprensión. 

 

Grammar 
- Repaso dos pronomes de suxeito (I, you, he, she, it, we, you, they). 

- Repaso dos os adxectivos posesivos (my, your, his, her, its, your, our, their). 

- Repaso dos adxectivos demostrativos (this, that, these, those). 

- Realización de diferentes tipos de exercicios para practicar o uso de toda a gramática de 

repaso. 

 

Speaking 

 Repaso dos saúdos, as fórmulas de presentación e a linguaxe na aula. 

 Realización de diferentes tipos de exercicios para practicar os saúdos e a linguaxe típica da 
clase. 

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, páxs. 4-5; Language Builder, páxs. 4-5 do Workbook: vocabulario relacionado co 

material escolar, os números cardinais e ordinais, as cores, os meses e días da semana. 

 

- Grammar,  páx. 6: uso dos pronomes persoais suxeito, os adxectivos demostrativos (this, that, 

these, those) e os adxectivos posesivos (my, your, his, her, its, your, our, their). 

 

- Listening, páx. 7: escoitar unha adolescente falando da súa familia. Práctica da comprensión 

mediante exercicios. 

 

- Speaking, páx. 8: uso da lingua inglesa para saudar e presentarse, e para facer e responder 

preguntas, interaccionando na aula co profesor/a e cos compañeiros. Práctica de pronuncia e 

diálogos. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Vocabulary, páxs. 4-5: repaso dos números naturais e ordinais en inglés. Cálculo de prezos a 

partir dunha páxina web de venda de material escolar. 

 



 

Competencia dixital: 

- Uso das imaxes e dos textos que aparecen ao longo da unidade, para poder realizar os 

exercicios que se expoñen. 

 

- Speaking, páx. 8: respecto polas normas de comportamento en interaccións co profesor/a e cos 

compañeiros/as, á hora de utilizar a información e as súas fontes.  

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Speaking, páx. 8: respecto polo uso da linguaxe apropiada na clase; importancia dunha 

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

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Vocabulary, páx. 5: as mesturas cromáticas para crear cores novas e coñecemento das datas 

dalgunhas festividades. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, páx. 8: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de 

modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

Bioloxía e xeoloxía: 

 Os días da semana e os meses. 

 

Lingua e Literatura: 

 

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

aos compañeiros/as da clase. 

 Pronomes persoais suxeito. 

 Os adxectivos demostrativos: this, that, these, those. 

 Os adxectivos posesivos: my, your, his, her, its, our, your, their. 

 

Matemáticas: 

 Os números cardinais e os ordinais (até o cen). 

 

Valores éticos: 

 Familiarización coas fórmulas adecuadas para saudar e presentarse. 

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

compañeiros/as da clase. 

 Aprendizaxe e respecto polas quendas de palabra, dentro e fóra da aula. 

 

Educación plástica, visual e audiovisual: 

 As cores primarias e as súas mesturas para formar cores secundarias. 

 



 

UNIDADE 1: Who Is It? 
 

 

a) Obxectivos 
 

 Practicar o uso de to be, have got e o xenitivo saxón.

 Ler de forma comprensiva e autónoma textos curtos sobre unha páxina web e realizar un 
cuestionario.

 Escoitar e comprender descricións.

 Describir xente.

 Escribir un correo electrónico no que se describa un amigo/a.

 Identificar e producir sons de especial dificultade: /i:/ /I/. 
 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 
- Adxectivos para describir persoas fisicamente. 

- Adxectivos para describir a personalidade. 

- Comprensión e expresión oral de diferentes adxectivos. 

- Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 

 

Listening 
- Comprensión oral dunha conversación entre dous amigos sobre o avatar que ten cada un. 

- Comprensión oral dunha conversación sobre unha festa. 

 

Reading 
- Lectura dun texto sobre un concurso de avatares nunha páxina web. 

- Lectura dun cuestionario sobre personaxes populares que teñen o pelo roxo. 

- Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 

- Identificación no texto de palabras clave, mediante as súas definicións. 

 

Grammar 
- Os verbos to be e have got, en afirmativa, negativa e interrogativa, e as respostas breves. 

- Pronomes interrogativos (what, where, who, when). 

- O xenitivo saxón. 

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

- Exercicios en parellas para practicar a gramática vista na sección. 

 

Speaking 
- Práctica da linguaxe e expresións típicas para preguntar e dar información persoal (How old 

are you? Is she clever?...) 

- Realización dun exercicio de comprensión oral relacionado coa información persoal. 

- Pronuncia de sons de especial dificultade: /ti:n/ e /ti/ en thirteen e thirty.  

 

Writing 
- Análise da estrutura dos contidos dun correo electrónico. 

- Preparación antes de escribir. Analizar a orde de palabras nunha oración. 

- Produción dun correo electrónico, seguindo os pasos facilitados no apartado Writing resource 

do Workbook. 

 

Communication Kit: On the phone 
- Aprender as fórmulas utilizadas para estabelecer conversacións telefónicas. 



 

- Compresión oral e escrita das devanditas fórmulas orais.  

- Forma de recitar os números cando se dá un número de teléfono. 

 

Culture Kit: Teens in England 
- Ler un texto sobre os costumes dos adolescentes en Inglaterra.  

- Comprobar que se entendeu o texto mediante varios exercicios de comprensión.  

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

 Vocabulary, páxs. 10 e 16; Language Builder, páxs. 6-7 do Workbook: adxectivos para 

describir persoas, fisicamente e tamén a súa personalidade. 

 Listening, páxs. 10 e 16: comprensión oral de conversacións sobre avatares e sobre unha festa.  

 Speaking, páx. 17; Communication Kit, páx. 19: participación en conversacións e simulacións 
co compañeiro/a para facer e responder preguntas e para intercambiar información persoal; 

fórmulas para estabelecer unha conversación telefónica. 

 Reading, páxs. 11 e 14; Culture Kit, páx. 124: comprensión escrita dun texto sobre un 

concurso de avatares nunha páxina web e outro dun cuestionario sobre personaxes coñecidos 

que son rubios; costumes dos adolescentes ingleses. 

 Grammar, páxs. 12-13 e 15: verbos to be e to have (afirmativa, negativa, interrogativa e 
respostas breves), e uso dos pronomes interrogativos (what, who, where, when) e do xenitivo 

saxón.. 

 Pronunciation, páx. 17: pronuncia de sons de especial dificultade: /i:/ e /i/ nos números que 
terminan en -teen e -ty.  

 Writing, páx. 18: expresión escrita: escribir un correo electrónico para describir un amigo. 

 Writing Plan, páx. 117 do Workbook correspondente á unidade. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

 Listening, páx. 10: falar sobre os avatares creados por ti. 

 Reading, páx. 11: concurso de avatares nunha páxina web. 

 Geography: situar no mapa os países que aparecen no texto de lectura sobre os avatares. 

 Communication Kit, páx. 19: fórmulas utilizadas para estabelecer conversacións telefónicas.

Competencia dixital: 

 Writing, páx. 18: autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer uso 

da información e das súas fontes para escribir un correo electrónico. 

 Speaking, páx. 17: respecto polas normas de conduta en interaccións na clase co profesor/a ou 
cos compañeiros/as, ao usar a información e as súas fontes. 

 Uso das imaxes e dos textos que aparecen ao longo da unidade, para poder realizar os 
exercicios que se expoñen. 

 Everything English Video. Reprodución do capítulo 1. Práctica de comprensión oral, 

gramática, vocabulario e linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

 Quick Check,  páx. 20 do libro e Check your Progress e Self-Evaluation Charts, páxs. 15-16 e 
132 do Workbook: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender 

e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e 

fracasos. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Speaking, páx. 17: aprendizaxe das fórmulas para intercambiar información persoal. 

- Communication Kit, páx. 19: aprendizaxe das fórmulas para estabelecer comunicación 



 

telefónica. 

- Actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións na 

aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, páx. 17, Communication Kit, páx. 19: uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Writing, páx. 18, e páxs. 114-115 e 117 do Workbook (Writing Guide e 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. 

- Check your Progress e Self-Evaluation, páxs. 15-16 e 132 do Workbook correspondentes á 

unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Geography, páx. 11: interese por saber onde se sitúan outros países no mapa.  

- Culture, páx. 11: interese por coñecer datos sobre os avatares. 

- Reading, páx. 14: interese por coñecer datos curiosos sobre personaxes famosos cun trazo en 

común: ter o pelo roxo. 

- Culture Kit, páx. 124: interese por coñecer costumes dos adolescentes ingleses. 

- Communication Kit, páx. 19: aprendizaxe das fórmulas para estabelecer comunicación 

telefónica. 

- Texto sobre o pintor Joaquín Sorolla, páx. 13. 

 

 

d) Temas interdisciplinares 
 

Xeografía e Historia: 

- Localización no mapa de varios países. 

 

Valores éticos: 

- Aprendizaxe das fórmulas correctas para intercambiar información persoal e para falar por 

teléfono. 

 

Lingua e Literatura: 

 

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

- Os pronomes interrogativos. 

- O xenitivo saxón. 

- Orde de palabras ao facer frases. 

 

Tecnoloxía: 

- Internet. 

- Avatares. 

- Correo electrónico. 

 
 



 

UNIDADE 2: Bon Appétit! 

 

 

a) Obxectivos 

 

 Practicar o uso de There is / There are, a, an, some, any, the e How much / How many.

 Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo dunha revista e un proxecto escolar.

 Escoitar e comprender unha conversación e unha entrevista.

 Expresar gustos e intercambiar información persoal.

 Escribir a descrición dunha comida.

 Identificar e pronunciar correctamente as letras do alfabeto. 
 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 
 Vocabulario relacionado coas comidas doutros países, as nacionalidades e os idiomas. 

 Realización de varios exercicios de comprensión oral e escrita para practicar o vocabulario 

da sección. 

 

Listening 
1. Comprensión oral dun texto sobre comer nun restaurante. 

2. Comprensión oral dunha entrevista a un chef nunha feira internacional. 

3. Contestar a varias preguntas de comprensión sobre os textos escoitados. 

 

Reading 
1. Lectura dun artigo sobre comer cos ollos: as cores dos alimentos.  

2. Lectura dun proxecto da clase sobre comidas típicas de diferentes países. 

3. Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 

4. Identificación no texto de palabras clave, mediante as súas definicións. 

 

Grammar 
5. Practicar o uso de There is / There are e os nomes contábeis e incontábeis precedidos polos 

determinantes, a, an, some, any, the. 

6. Preguntar polas cantidades con How much / How many. 

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

8. Exercicios en parellas para practicar a gramática vista na sección. 

 

Speaking 
 Práctica da linguaxe e, en concreto, os pronomes interrogativos utilizados para realizar unha 

entrevista. 

 Realización dun exercicio de comprensión oral para falar sobre as rutinas diarias.  

 Speaking task: exercicio en parellas para practicar, mediante diálogos, o tema visto na 

sección. 

 

 

Writing 
 Análise da estrutura dos contidos dun texto descritivo. 

 Preparación antes de escribir. Analizar o uso dos signos de puntuación (punto ao final de 

frase, signo de interrogación ao final dunha pregunta, coma para separar elementos nunha 

enumeración, signo de exclamación ao final dunha frase exclamativa para expresar énfase), 

sen esquecer a orde de palabras. 

 Produción dun texto descritivo, seguindo os pasos facilitados no apartado Writing resource do 



 

Workbook. 

 

Communication Kit: In a restaurant 
1. Aprender as fórmulas utilizadas para estabelecer conversacións telefónicas. 

2. Compresión oral e escrita das devanditas fórmulas orais.  

3. Realizar varios pequenos diálogos co compañeiro para practicar o vocabulario e as fórmulas 

aprendidas. 

 

Culture Kit: Traditional Irish Food 
 Ler un texto sobre algúns pratos tradicionais irlandeses.  

 Realizar un exercicio de comprensión do texto lido. 

 

 

 

c) Competencias clave 
 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, páxs. 22 e 28; Language Builder, páxs. 8-9 do Workbook : vocabulario 

relacionado coa comida e información persoal sobre países, nacionalidades e idiomas. 

- Listening, páxs. 22 e 28: comprensión oral dunha conversación nun restaurante e dunha 

entrevista a un chef.  

- Speaking, páx. 29; Communication Kit, páx. 31: participación en conversacións e simulacións 

co compañeiro sobre unha entrevista, como cubrir un formulario de rexistro nunha feira de 

gastronomía e como pedir nun restaurante. 

- Grammar, páxs. 24-25 e 27: uso de there is/there are e dos nomes contábeis e incontábeis 

precedidos polos determinantes a, an, some ou any. Preguntar pola cantidade de algo contábel 

e incontábel con How much/how many. 

- Reading, páx. 23 e 26; Culture Kit, páx. 125: comprensión escrita dun artigo sobre comer cos 

ollos, en referencia á cor dos alimentos, e dun proxecto na clase sobre a comida típica de 

varios países; a comida tradicional irlandesa. 

- Writing, páx. 30 e páx. 118 do Workbook (Writing Plan): descrición da comida favorita, 

utilizando as expresións e vocabulario adecuados. Reflexión sobre os signos de puntuación. 

 

Competencia dixital: 

- Reading, páxs. 23 e 26: autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e 

facer uso da información e das súas fontes. 

- Writing, páx. 30 e Writing Plan, páx. 118 do Workbook: autonomía, eficacia, responsabilidade 

e reflexión ao seleccionar e facer uso da información e das súas fontes. 

- Uso das imaxes e dos textos que aparecen ao longo da unidade, para poder realizar os 

exercicios que se expoñen.  

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

gramática, vocabulario e linguaxe funcional. 

 

 

Aprender a aprender: 

- Quick Check, páx. 32 do libro e Check Your Progress e Self-Evaluation Charts, páxs. 23-24 e 

132 do Workbook: 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: 

- Communication Kit, páx. 31: aprendizaxe das fórmulas utilizadas para pedir nun restaurante. 

- Speaking, páxs. 29: aprendizaxe das fórmulas para realizar unha entrevista, utilizando os 

pronomes interrogativos e tamén a información persoal que se require para cubrir un 



 

formulario de rexistro para unha feira internacional de gastronomía. 

- Respecto polas quendas de palabra e as rutinas da clase.  

- Actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e as interaccións na aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, páx. 29 e Communacation Kit, páx. 31: uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos orais a partir de modelos dados. 

- Writing, páx. 30 e 118 (Writing Plan) do Workbook: uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para 

presentar un traballo escrito. 

- Check your Progress e Self-Evaluation, páxs. 23-24 e 132 do Workbook: autonomía á hora de 

valorar o nivel de éxito dos obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

 Reading, páxs. 23 e 26 e Culture Kit, páx. 125: aprender aspectos culturais doutros países, 

coma os alimentos que consomen.  

 

 

d) Temas interdisciplinares 
 

Valores éticos: 

 Respecto polas comidas que se consomen noutros países. 

 Familiarización coas fórmulas adecuadas para pedir nun restaurante e para responder as 

preguntas que se fan, co fin de cubrir un rexistro nunha feira internacional de gastronomía. 

 Importancia de manter unha actitude de respecto cara ao profesor/a e aos compañeiros/as da 

clase. 

 Aprendizaxe e respecto polas quendas de palabra, dentro e fóra da aula. 

 

Xeografía e Historia: 

- Os alimentos que se consomen noutros países. 

- Onde están situados eses países.  

- Nacionalidade dos habitantes dos devanditos países. 

 

Lingua e Literatura: 

 

- There is/there are e os nomes contábeis e incontábeis precedidos polos determinantes a, an, 

some ou any.  

- Preguntar pola cantidade de algo contábel e incontábel con How much/how many. 

- Signos de puntuación. 

 

Tecnoloxía: 

1. Internet. 

 



 

UNIDADE 3: Animal Facts 
 

a) Obxectivos 

 

 Practicar o uso do Present Simple e dos adverbios de frecuencia.

 Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo e unha entrada de blog.

 Escoitar e comprender unha enquisa e conversacións.

 Describir animais e falar sobre as rutinas.

 Escribir un informe sobre un animal.

 Identificar a pronuncia das terminacións -s e -es na terceira persoa do singular: /s/, /z/ e /iz/. 
 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 
 Vocabulario relacionado cos animais e coas rutinas diarias. 

 Comprensión e expresión oral do vocabulario da sección. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 

 

 

Listening 
 Comprensión oral dun cuestionario sobre animais. 

 Comprensión oral dunha conversación entre dúas adolescentes, falando sobre as súas rutinas 

diarias. 

 Realización de varios exercicios de comprensión sobre os textos escoitados. 

 

Reading 
 Lectura dun artigo sobre os lobos. 

 Lectura dunha entrada nun blog dedicado aos gatos. 

 Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto.  

 

Grammar 
- Present Simple. Uso e formación da afirmativa e da negativa, e as respostas breves. 

Expresións temporais e adverbios de frecuencia. 

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

- Pronunciation: pronuncia correcta dos sons eats /s/, lives /z/ e catches /Iz/. 

- Exercicios en parellas para practicar a gramática vista na sección. 

 

Speaking 
1. Práctica da linguaxe e expresións típicas para falar sobre as rutinas diarias, mediante unha 

enquisa (When do you go to bed? What do you usually do in the morning?). 

2. Interacción oral co compañeiro/a para falar das propias rutinas. 

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

expresión oral. 

 

 

Writing 

 Análise da estrutura dos contidos dun informe sobre un animal. 

 Preparación antes de escribir. Analizar o uso das preposicións de tempo (on, in, at) e non 
esquecer a orde de palabras e os signos de puntuación. 

 Produción dun informe, seguindo os pasos facilitados no apartado Writing resource do 
Workbook. 



 

 

Communication Kit: My Timetable 
- Comprensión oral dun diálogo sobre as rutinas diarias e realización de varios exercicios en 

parella, para poñer en práctica as fórmulas aprendidas. 

- Aprender a dicir a hora. Practicar co compañeiro. 

 

Culture Kit: Animal Habits 
- Lectura e comprensión dos hábitos de tres animais.  

 

 

c) Competencias clave 
 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, páxs. 34 e 40; Language Builder, páxs. 10-11 do Workbook : uso de vocabulario 

relacionado cos animais e coas rutinas diarias. 

- Listening, páxs. 34 e 40: comprensión oral dun cuestionario sobre animais e unha 

conversación sobre as rutinas cotiás. 

- Speaking, páx. 41; Communication Kit, páx. 43: uso da lingua inglesa para falar das nosas 

rutinas diarias e do noso horario. 

- Reading, páxs. 35 e 38; Culture Kit, páx. 126: comprensión escrita dun artigo sobre os lobos e 

dunha entrada nun blog dedicado aos gatos, e hábitos dalgúns animais. 

- Grammar, páxs. 36-37 e 39: uso do Present Simple (negativa, interrogativa e respostas 

breves), os adverbios de frecuencia e as expresións temporais. 

- Pronunciation, páx. 37: pronuncia correcta dos sons eats /s/, lives /z/ e catches /Iz/. 

- Writing, páx. 42; Writing Plan, páx. 119 do Workbook: expresión escrita dun informe sobre un 

animal, utilizando as expresións e o vocabulario adecuados. Reflexión sobre as preposicións 

de tempo on, in, at.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Reading, páx. 35: a verdade e a lenda ao redor dos lobos. 

- Grammar, páx. 36: todo sobre os leóns 

- Reading, páx. 37: datos curiosos sobre os gatos e Xapón.  

- Writing, páx. 42: datos sobre os hámsters sirios. 

 

Competencia dixital: 

- Reading, páx. 38: un blog dedicado aos gatos. 

- Writing, páx. 42; Writing Plan, páx. 119 do Workbook: autonomía, eficacia, responsabilidade 

e reflexión ao seleccionar e facer uso da información e das súas fontes. 

- Uso das imaxes e dos textos que aparecen ao longo da unidade, para poder realizar os 

exercicios que se expoñen. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 3. Práctica de comprensión oral, 

gramática, vocabulario e linguaxe funcional. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Speaking, páx. 41: respecto polas quendas de palabra e polas rutinas da clase.  

- Actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e as interaccións na aula. 

- Communication Kit, páx. 43: aprendizaxe das fórmulas para preguntar polos hábitos e 

costumes diarios e tamén para preguntar e dar a hora. 

- Reading, páx. 38: costumes xaponeses no relativo aos gatos. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Reading,  páx. 38: costumes xaponeses no relativo aos gatos. 

- Grammar, páx. 39: datos curiosos sobre Garfield, famoso gato personaxe de cómic.  

 



 

Aprender a aprender: 

- Quick Check, páx. 44 do libro e Check Your Progress e  Self-Evaluation Charts, páxs. 31-32 e 

132 do Workbook: 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. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, páx. 41 e Communication Kit, páx. 43: uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos orais a partir de modelos dados. 

- Writing, páx. 420 e 119 (Writing Plan) do Workbook: uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para 

presentar un traballo escrito. 

- Check your Progress e Self-Evaluation, páxs. 31-32 e 132 do Workbook: autonomía á hora de 

valorar o nivel de éxito dos obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

 

d) Temas interdisciplinares 
 

Bioloxía e xeoloxía: 

- Datos verídicos e lendas ao redor dos lobos. 

- Información sobre os leóns. 

- Información sobre o hámster sirio.  

- Datos curiosos sobre os gatos en Xapón.  

- Hábitos dalgúns animais 

 

Valores éticos: 

- Respecto polo coidado e a protección do mundo animal. 

- Valoración da elección dunha mascota. 

- Importancia de manter unha actitude de respecto cara ao profesor/a e aos compañeiros/as da 

clase. 

- Aprendizaxe e respecto polas quendas de palabra, dentro e fóra da aula. 

 

 

Lingua e Literatura: 

 

 O Present Simple en afirmativa, negativa e interrogativa, e tamén respostas breves. 

 Adverbios de frecuencia.  

 Expresións temporais. 

 Uso das preposicións de tempo on, in, at. 
 

Tecnoloxía: 

 Internet.  

 Blogs. 
 



 

UNIDADE 4: Around Town 
 

 

 

a) Obxectivos 

 

 Practicar o uso do Present Continuous e do Present Simple.

 Ler de forma comprensiva e autónoma unha páxina web e unha tira cómica.

 Escoitar e comprender enderezos dunha cidade ou vila.

 Solicitar información e dar indicacións.

 Escribir un ensaio sobre unha cidade ou unha vila.

 Identificar e pronunciar correctamente a terminación -ing. 
 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 
 Lugares na cidade, preposicións e formas de dar indicacións. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes lugares que hai nas cidades (oficinas de correos, 

bancos, cinemas...). 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 

 Exercicio en parellas para practicar o vocabulario visto na sección. 

 

Listening 
1. Comprensión oral de varias conversacións en distintos lugares da cidade e das indicacións 

para chegar a un restaurante. 

2. Contestar a varias preguntas relacionadas cos diálogos que se escoitaron. 

 

Reading 
1. Lectura da web dunha exposición sobre o corpo humano, que ten lugar nun museo para nenos, 

e dunha tira cómica. 

2. Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 

 

Grammar 
1. Expresión de accións en curso en Present Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa, e 

respostas breves. 

2. Contraste entre o Present Simple e o Present Continuous. Uso de diferentes expresións 

temporais ao usar un e outro tempo verbal.  

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

4. Exercicios en parellas para practicar a gramática vista na sección. 

 

Speaking 
 Práctica da linguaxe utilizada para pedir e dar indicacións sobre como ir a un lugar (Excuse 

me, where is Vanilla Bakery?, Go straight and turn left on Elm Street, ...). 

 Exercicio en parellas para practicar, mediante diálogos, o tema visto na sección. 

 

 

Writing 

 Análise da estrutura de redacción. 

 Preparación antes de escribir. Analizar o uso das maiúsculas (ao comezo da frase, nomes 
propios, días da semana, meses do ano e festas, nomes de lugares, cidades, países, 

nacionalidades e idiomas, o pronome "I"), sen esquecer a orde de palabras, os signos de 

puntuación e as preposicións de tempo. 



 

 Produción dunha redacción seguindo os pasos facilitados no apartado Writing resource do 

Workbook. 

 

Communication Kit: Party Invitations 

 Aprender as fórmulas utilizadas para convidar a unha festa. 

 Compresión oral e escrita das devanditas fórmulas orais.  

 Realizar varios pequenos diálogos co compañeiro para practicar o vocabulario e as fórmulas 

aprendidas. 

 Formas de dicir a data ( 25th December= the twenty-fifth of December ou December the 
twenty-fifth). 

 

Culture Kit: The British Museum 

 Ler un texto sobre o Museo Británico de Londres.  

 Realizar un exercicio de comprensión.  

 

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, páxs. 48 e 54; Language Builder, páxs. 12-13: uso de vocabulario relacionado 

con lugares que hai en todas as cidades e sobre o xeito de dar indicacións. 

- Grammar, páxs. 50-51 e 53: uso do Present Continuous (afirmativa, negativa, interrogativa e 

respostas breves), do contraste co Present Simple, e as expresións temporais que se empregan 

cun e outro tempo. 
- Listening, páxs. 48 e 54: comprensión oral de varias conversacións que suceden en diferentes 

lugares da cidade e das indicacións para chegar a un restaurante. 

- Speaking, páx. 55; Communication Kit, páx.57: uso da lingua inglesa para pedir e dar 

indicacións, e para convidar a unha festa. 

- Reading,  páxs. 49 e 52; Culture Kit, páx.127: comprensión escrita dunha web sobre unha 

exposición do corpo humano nun museo para nenos e dunha tira cómica; texto sobre o Museo 

Británico. 

- Pronunciation, páx. 51: pronuncia da terminación -ing dos verbos en Present Continuous.  

- Writing, páx. 56; e páx. 120 (Writing Plan) do Workbook: expresión escrita dunha redacción 

sobre a propia cidade. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Vocabulary, páx. 54: ler mapas para saber dar indicacións. 

- Listening, páx. 54: comprensión oral de alguén dando indicacións. 

- Speaking, páx. 55: por parellas, facer un diálogo no que se pidan e se dean indicacións. 

- Reading, páx. 49: lectura e comprensión dunha web sobre unha exposición acerca do corpo 

humano. 

 

Competencia dixital: 

- Reading, páxs. 49 e 52: autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e 

facer uso da información e das súas fontes. 

- Writing, páx. 56; páx. 120 (Writing Plan) do Workbook: autonomía, eficacia, responsabilidade 

e reflexión ao seleccionar e facer uso da información e das súas fontes. 

- Uso das imaxes e dos textos que aparecen ao longo da unidade, para poder realizar os 

exercicios que se expoñen. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 4. Práctica de comprensión oral, 

gramática, vocabulario e linguaxe funcional.

Competencias sociais e cívicas: 



 

- Speaking, páx. 55: dar unhas indicacións claras cando alguén che pregunta como ir a un sitio. 

- Communication Kit, páx. 57: enviar unha invitación a alguén, indicando lugar, data e hora. 

- Respecto polas quendas de palabra e as rutinas da clase. 

- Actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e as interaccións na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Reading, páxs. 49 e 52 e Culture Kit, páx. 127: aprender o funcionamento do corpo humano a 

través dunha exposición nun museo; ler unha tira cómica e aprender cousas interesantes sobre 

un dos museos máis importantes do mundo, o British Museum. 

- Como dicir unha data (de dúas maneiras). 

- Situar algúns dos museos máis importantes do mundo na súa cidade e país. 

 

Aprender a aprender: 

- Quick Check, páx. 58 do libro e Check Your Progress e  Self-Evaluation Charts, páxs. 39-40 e 

132 do Workbook: 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. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, páx. 55 e Communication Kit, páx. 57: uso da creatividade persoal á hora de 

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

- Writing, páx. 56; páxs. 121 (Writing Plan) do Workbook: uso da creatividade persoal á hora 

de producir textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para 

presentar un traballo escrito. 

- Check your Progress e Self-Evaluation, páxs. 39-40 e 132 do Workbook: autonomía á hora de 

valorar o nivel de éxito dos obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

Xeografía e Historia: 

- Historia do British Museum. 

- Exposición sobre o corpo humano. 

- Os museos máis importantes e as cidades nos que se atopan 

 

Valores éticos: 

- Familiarización coas fórmulas adecuadas para pedir e dar indicacións. 

- Enviar unha invitación a unha festa, indicando data, lugar e hora. 

- Importancia de manter unha actitude de respecto cara ao profesor/a e aos compañeiros/as da 

clase. 

- Aprendizaxe e respecto polas quendas de palabra, dentro e fóra da aula. 

 

Lingua e Literatura: 

 

- O Present Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa. 

- O contraste entre o Present Simple e o Present Continuous. 

- Expresións temporais para utilizar cun e outro tempo. 

- Uso das maiúsculas. 

 

Tecnoloxía: 

- Internet. 



 

UNIDADE 5: You Can Do It! 

 

a) Obxectivos 

 

1. Practicar o uso de can, must e dos adverbios de modo e de intensidade. 

2. Ler de forma comprensiva e autónoma unha páxina de preguntas frecuentes e un artigo sobre 

deportes. 

3. Escoitar e comprender conversacións.  

4. Falar sobre as habilidades e explicar un xogo. 

5. Escribir a descrición dun deporte ou dun xogo. 

6. Identificar e pronunciar correctamente a negación dos modais e as súas contraccións. 

 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 
7. Vocabulario relacionado cos deportes e cos verbos de acción. 

8. Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 

 

Listening 
1. Comprensión oral dunha conversación telefónica dunha adolescente que chama a un ximnasio 

e doutra entre dous amigos, falando sobre un xogo de computador. 

2. Realización de exercicios de comprensión do texto. 

 

Reading 
 Lectura dunha páxina de preguntas frecuentes sobre deportes, antes de apuntarse a un 

ximnasio, e dun artigo sobre deportes.  

 Comprensión da información clave do texto. 

 Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 

 

Grammar 

-Uso do verbo can en afirmativa, negativa e interrogativa, e tamén as respostas breves.  

-Uso do verbo must en afirmativa e negativa.  

-Adverbios de modo e de intensidade. 

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

-Exercicios en parellas para practicar a gramática vista na sección. 

 

Speaking 
1. Práctica da linguaxe e expresións típicas para explicar un xogo (What are the rules of the 

game? How many players are there?...). 

2. Exercicio en parellas para practicar, mediante diálogos, o vocabulario visto na sección.  

 

 

 

Writing 

 Análise da estrutura dun texto descritivo sobre un deporte ou un xogo. 

 Preparación antes de escribir. Analizar outros aspectos da orde de palabras (colocación dos 
adverbios de modo e de intensidade), sen esquecer o uso das maiúsculas, a orde do suxeito e 

dos adxectivos, os signos de puntuación e as preposicións de tempo. 

 Produción dunha redacción descritiva seguindo os pasos facilitados no apartado Writing 
resource do Workbook. 

 

Communication Kit: What's On? 



 

1. Compresión oral e escrita dunha conversación na que dous amigos deciden ir a un partido de 

fútbol. 

2. Realizar varios pequenos diálogos co compañeiro para practicar o vocabulario e as fórmulas 

aprendidas. 

 

Culture Kit: Sport and Weather 
 Lectura dun texto sobre os deportes que se practican en diferentes países, segundo o clima.  

 Realización dun exercicio de comprensión. 

 

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, páxs. 60 e 66; Language Builder, páxs. 14-15: uso de vocabulario relacionado co 

deporte.  

- Listening, páxs. 60 e 66: comprensión oral dunha conversación nun ximnasio e outra sobre un 

xogo de computador. 

- Grammar, páxs. 62-63 e 65: uso de can e must e dos adverbios de modo e de intensidade 

(quietly, carefully, very, quite...). 

- Speaking, páx. 67; Communication Kit: uso da lingua inglesa para explicar as regras dun 

deporte ou xogo e para quedar para ir ver un partido dalgún deporte. 

- Reading, páxs. 61 e 64; Culture Kit: comprensión escrita dunha páxina de preguntas 

frecuentes sobre deportes, dun artigo sobre deportes e sobre os deportes que se practican en 

distintos países, en función do clima. 

- Pronunciation, páx. 67: pronuncia da forma negativa de can e must na súa forma contraída. 

- Writing, páx. 68; páx. 121 (Writing Plan) do Workbook: texto descritivo sobre un deporte ou 

xogo. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Grammar, páx. 62, texto para cubrir coa forma correcta do verbo can, sobre datos curiosos 

das formigas e dos guepardos. 

 

Competencia dixital: 

- Writing, páx. 68: autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer uso 

da información e das súas fontes. 

- Reading, páxs. 61e 64: manter unha actitude crítica e reflexiva á hora de valorar, seleccionar, 

tratar e utilizar a información e as súas fontes. 

- Uso das imaxes e dos textos que aparecen ao longo da unidade, para poder realizar os 

exercicios que se expoñen. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 5. Práctica de comprensión oral, 

gramática, vocabulario e linguaxe funcional. 

 

 

Aprender a aprender: 

- Quick Check, páx. 70 do libro e Check Your Progress e  Self-Evaluation Charts, páxs. 47-48 e 

133 do Workbook: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender 

e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e 

fracasos. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Speaking, páx. 67; Communication Kit: manter un diálogo respectuoso con outra persoa, para 

preguntar polas normas dun deporte ou para suxerir un plan relacionado co deporte. 

- Respecto en xeral polas quendas de palabra e as rutinas da clase.  



 

- Actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións na 

aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Speaking, páx. 67: coñecer as normas de varios deportes.  

- Reading, páx. 64: coñecer información sobre as carreiras de coches.  

- Reading, páx. 61: interese por obter información sobre certos deportes antes de apuntarse a un 

ximnasio.  

- Grammar, páx. 63: interese por un insólito deporte tipicamente escocés: lanzamento de 

haggis. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

1. Speaking, páx. 67: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de 

modelos dados 

2. Writing, páx. 68; páx. 122 (Writing Plan) do Workbook: uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para 

presentar un traballo escrito. 

3. Check your Progress e Self-Evaluation, páxs. 47-48 e 133 do Workbook: autonomía á hora de 

valorar o nivel de éxito dos obxectivos da unidade. 

4. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

Xeografía e Historia: 

- Os deportes que se practican en distintos países, influenciados polo clima. 

 

Educación física: 

1. Facer deporte. 

 

Valores éticos: 

- Importancia de facer deporte. 

- Uso e abuso da comida lixo, sobre todo por parte de adolescentes. 

- Importancia de manter unha actitude de respecto cara ao profesor/a e aos compañeiros/as da 

clase. 

- Aprendizaxe e respecto polas quendas de palabra, dentro e fóra da aula. 

 

Lingua e Literatura: 

 

- Os verbos can e must.  

- Os adverbios de modo e de intensidade. 

- A orde das palabras: adverbios. 

 

Tecnoloxía: 

- Internet. 
 

 



 

UNIDADE 6: Is It Real? 
 

a) Obxectivos 

 

  Practicar o uso da forma comparativa dos adxectivos, así como a utilización de pronomes 

obxecto. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma unha crítica dun programa de televisión e o extracto 
dun libro. 

 Escoitar e comprender descricións dun programa de televisión e películas.  

 Dar opinións e facer suxestións. 

 Escribir a crítica dunha película. 

 Identificar e producir sons de especial dificultade, como th en “that” /δ/ e en “think” /θ/. 
 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 

 Vocabulario relacionado con distintos tipos de películas e adxectivos que as describen. 

 Identificación de diferentes adxectivos por medio de exercicios. 

 Comprensión e expresión oral de diferentes adxectivos. 

 Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 

 

Listening 

 Comprensión oral dunha conversación sobre un programa de televisión e outra na que dous 

amigos están a decidir que película escoller en DVD. 

 Contestar a varias preguntas relacionadas coa conversación que escoitaron. 

 

Reading 

 Lectura dunha crítica sobre un programa de televisión e un extracto dun libro. 

 Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave da 

páxina. 

 

Grammar 

 Estudar a forma comparativa dos adxectivos de menos de dúas sílabas (short-shorter), de dúas 
ou máis sílabas (frightening-more frightening) e de adxectivos irregulares (good-better). 

 Uso dos pronomes obxecto (me, you, him, her, it, us, you, them) 

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

 Exercicios en parellas para practicar a gramática vista na sección. 

 

Speaking 

 Práctica da linguaxe e das expresións utilizadas para facer suxestións (How about..., Would 

you..., Do you want to...?). 

 Pronunciation: pronuncia do son de especial dificultade th en that /δ/ e think /θ/. 

 Exercicio en parellas para practicar, mediante diálogos, o tema visto na sección. 

 

 

Writing 

 Análise da estrutura dunha crítica dunha película. 

 Preparación antes de escribir. Analizar outros usos das maiúsculas (títulos de películas, 
cancións ou libros e nomes de programas e xogos de computador), sen esquecer os usos 

anteriormente vistos (unidade 4), a orde de palabras, os signos de puntuación e as 



 

preposicións de tempo. 

 Produción dunha crítica, seguindo os pasos facilitados no apartado Writing resource do 

Workbook. 

 

Communication Kit: Buying a Ticket 
 Práctica da linguaxe e das fórmulas que se utilizan cando queres comprar unhas entradas. 

 Compresión oral e escrita das devanditas fórmulas orais.  

 Realizar varios pequenos diálogos co compañeiro para practicar o vocabulario e as fórmulas 

aprendidas. 

 

Culture Kit: The History of Film 
 Información sobre a historia do cinema desde os seus inicios até o presente. 

 Realización de exercicios de comprensión do texto. 

 

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, páxs. 72 e 78; Language Builder, páxs. 16-17: uso de vocabulario relacionado 

con diferentes tipos de películas e os adxectivos que as describen.  

- Grammar, páxs. 74-75 e 77: uso da forma comparativa dos adxectivos e dos pronomes 

obxecto. 

- Listening, páxs. 72 e 78: comprensión oral dunha conversación sobre un programa de 

televisión e dunha conversación entre dous amigos que tentan decidir que película ver en 

DVD. 

- Speaking, páx. 79; Communication Kit, páx. 81: uso da lingua inglesa para facer suxestións e 

para comprar unha entrada de cinema. 

- Reading, páxs. 73 e 76; Culture Kit, páx.129: comprensión escrita dunha crítica dun programa 

de televisión e do extracto dun libro, e a historia do cinema desde os seus inicios até os nosos 

días. 

- Pronunciation, páx. 79: pronuncia do son de especial dificultade th en that /δ/ e think /θ/ 

- Writing, páx. 80; páx. 128 (Writing Plan) do Workbook: expresión escrita da crítica dunha 

película. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Reading, páx. 73: documental sobre estrañas criaturas mariñas. 

- Grammar, páx. 74: datos curiosos sobres os animais máis grandes do mundo, as baleas, 

comparadas con outros seres mariños de gran tamaño. 

 

Competencia dixital: 

- Reading, páxs. 73 e 76: autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e 

facer uso da información e das súas fontes. 

- Writing, páx. 80; páx. 122 (Writing Plan) do Workbook: autonomía, eficacia, responsabilidade 

e reflexión ao seleccionar e facer uso da información e das súas fontes. 

- Uso das imaxes e dos textos que aparecen ao longo da unidade, para poder realizar os 

exercicios que se expoñen. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 6. Práctica de comprensión oral, 

gramática, vocabulario e linguaxe funcional. 

 

 

Aprender a aprender: 

- Quick Check, páx. 82 do libro e Check Your Progress e  Self-Evaluation Charts, páxs. 55-56 e 
133 do Workbook: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender 



 

e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e 

fracasos. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Speaking, páx. 79: facer e aceptar ou rexeitar suxestións. 

- Communication Kit, páx. 81: fórmulas empregadas para comprar unhas entradas para o 

cinema. 

- Respecto polas quendas de palabra e as rutinas da clase. 

- Actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e as interaccións na aula. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, páx. 79 e Communication Kit, páx. 81: uso da creatividade persoal á hora de 

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

- Writing, páx. 80; páxs. 122 (Writing Plan) do Workbook: uso da creatividade persoal á hora 

de producir textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para 

presentar un traballo escrito. 

- Check your Progress e Self-Evaluation, páxs. 55-56 e 133 do Workbook: autonomía á hora de 

valorar o nivel de éxito dos obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Reading, páxs. 73 e 76:datos interesantes sobre un documental que fala de estrañas criaturas 

mariñas e un extracto dun libro de vampiros.  

- Culture Kit, páx. 129: historia do cinema desde os seus inicios até o momento actual.  

- Grammar, páx. 75: texto sobre unha criatura de lenda: o kraken.  

 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

Bioloxía e xeoloxía: 

- Animais mariños de gran tamaño.  

 

Xeografía e Historia: 

- Historia do cinema. 

 

Valores éticos: 

- Aprendizaxe das fórmulas correctas para expresar, facer, e aceptar ou rexeitar suxestións.  

- Familiarización coas fórmulas empregadas para comprar entradas para o cinema, por 

exemplo.  

- Importancia de manter unha actitude de respecto cara ao profesor/a e aos compañeiros/as da 

clase. 

- Aprendizaxe e respecto polas quendas de palabra, dentro e fóra da aula. 

 

Lingua e Literatura: 

 

- A forma comparativa dos adxectivos. 

- Os pronomes obxecto.  

- O uso das maiúsculas (2). 

- Fórmulas para facer e aceptar ou rexeitar suxestións.  

 

Tecnoloxía: 

- Internet. 



 

UNIDADE 7: At Home 
 

 

a) Obxectivos 

 

1. Practicar o uso do pasado de to be, e There was / There were. 

2. Ler de forma comprensiva e autónoma unha historia gráfica e un artigo de revista. 

3. Escoitar e comprender un diálogo e a descrición dunha mudanza.  

4. Describir un cuarto e comparar imaxes. 

5. Escribir a descrición dunha imaxe. 

6. Identificar e producir sons de especial dificultade, como “o” en “clock”, en “oven” e en 

“sofa”. 

 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 
7. Vocabularios relacionado coa casa e cos obxectos que hai dentro dela. 

8. Comprensión e expresión oral de diferentes cuartos e obxectos da casa. 

9. Exercicio en parellas para practicar o vocabulario visto na sección. 

 

Listening 
 Comprensión oral da conversación entre dúas amigas sobre o cuarto dunha delas. 

 Comprensión oral da conversación entre Dan e a súa nai, sobre problemas que están a ter coa 

mudanza á súa nova casa. 

 Contestar a varias preguntas relacionadas coa conversación que escoitaron. 

 

Reading 
- Lectura dunha "historia en imaxes" e dun artigo dunha revista.  

- Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 

- Identificación no texto de palabras clave, mediante as súas definicións. 

 

Grammar 
 Dar datos e opinións co pasado do verbo to be (was / were). Uso e formación. 

 Estrutura e usos de Therewas / There were. 

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

 Exercicios en parellas para practicar a gramática estudada na sección. 

 

Speaking 
 Práctica da linguaxe e expresións para describir un cuarto e comparar imaxes.  

 Exercicio en parellas para practicar, mediante diálogos, o tema visto na sección. 

 Identificar e producir sons de especial dificultade, como “o” en “clock”, en “oven” e en 

“sofa”. 

 

 

Writing 

 Análise da estrutura dun texto comparativo. 

 Preparación antes de escribir. Analizar o uso dos nexos entre frases e elementos dentro dunha 
oración (and, but, because...), sen esquecer a orde de palabras, os signos de puntuación, as 

preposicións de tempo e a orde das palabras dentro das oracións. 

 Produción dunha redacción comparativa seguindo os pasos facilitados no apartado Writing 
resource do Workbook. 

 



 

Communication Kit: Where Do You Live? 
 Comprensión oral e escrita dunha conversación, preguntando por aspectos da propia casa. 

Descrición dunha casa.  

 Diferenzas entre o inglés británico e o inglés americano con respecto a algúns aspectos da 

vivenda (flat (British English)-apartment (American English) 

 

Culture Kit: Buckingham Palace 
 Comprensión escrita dun texto sobre o palacio de Buckingham, residencia da raíña de 

Inglaterra. 

 Realización dun exercicio de verdadeiro ou falso, para comprobar a comprensión do texto 

lido. 

 

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, páxs. 86 e 92; Language Builder, páxs. 18-19: uso de vocabulario relacionado 

cos cuartos e cos obxectos da casa.  

- Grammar, páxs. 88-89 e 91: uso de Therewas / There were e was / were. 

- Listening, páxs. 86 e 92: comprensión oral dunha conversación entre dúas amigas sobre o 

cuarto dunha delas, e outra entre unha nai e o seu fillo, respecto a algún problema coa 

mudanza á súa nova casa. 

- Speaking, páx. 93; Communication Kit, páx. 95: uso da lingua inglesa para comparar imaxes e 

para describir unha casa. 

- Reading, páxs. 87 e 90; Culture Kit, páx. 130: comprensión escrita dunha historia en imaxes e 

dun artigo sobre a vida na Casa Branca para as fillas adolescentes do presidente Obama, e 

dun texto sobre a historia do palacio de Buckingham. 

- Pronunciation, páx. 93: identificar e producir sons de especial dificultade, como “o” en 

“clock”, en “oven” e en “sofa”. 

- Writing, páx. 94; páx. 123 (Writing Plan) do Workbook: describir un cuarto, comparando 

imaxes de antes e de despois dunha reforma. 

 

Competencia dixital: 

- Reading, páxs. 87 e 90: autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e 

facer uso da información e das súas fontes. 

- Writing, páx. 94; páx. 123 (Writing Plan) do Workbook: autonomía, eficacia, responsabilidade 

e reflexión ao seleccionar e facer uso da información e das súas fontes. 

- Uso das imaxes e dos textos que aparecen ao longo da unidade, para poder realizar os 

exercicios que se expoñen. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 7. Práctica de comprensión oral, 

gramática, vocabulario e linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

- Quick Check, páx. 96 do libro e Check Your Progress e  Self-Evaluation Charts, páxs. 63-64 e 

133 do Workbook: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender 

e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e 

fracasos. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Speaking, páx. 93: saber comparar imaxes. 

- Communication Kit, páx. 95: saber describir a propia casa. 

- Respecto polas quendas de palabra e as rutinas da clase. 

- Actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e as interaccións na aula 



 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, páx. 93 e Communication Kit, páx. 95: uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos orais a partir de modelos dados.  

- Writing, páx. 94; páxs. 123 (Writing Plan) do Workbook: uso da creatividade persoal á hora 

de producir textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para 

presentar un traballo escrito. 

- Check your Progress e Self-Evaluation, páxs. 63-64 e 133 do Workbook: autonomía á hora de 

valorar o nivel de éxito dos obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Sabes quen vive aquí? (Palacio de Buckingham, 10 Downing Street, 4 Privet Drive ou 221B 

Baker Street), páx. 85. 

- Reading, páx. 90: texto sobre a vida na Casa Branca. Explica a tradición do persoal da Casa 

Branca de organizar unha busca do tesouro para os fillos de cada novo presidente. 

- Grammar, páx. 89: texto para cubrir, sobre unha excursión ao castelo de Windsor. Datos 

curiosos. Evolución das vivendas inglesas desde os tempos dos celtas até o período vitoriano, a 

comezos do século XX. 

- Communication Kit, páx. 95: diferenzas entre o inglés británico e o americano (flat-

apartment) 

- Culture Kit, páx. 130: historia do palacio de Buckingham, residencia da raíña de Inglaterra. 

 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

Xeografía e Historia: 

- Historia do palacio de Buckingham 

- Historia do castelo de Windsor. 

- Tradicións na Casa Branca. 

- Vivendas famosas en Londres. 

- Evolución das casas na historia de Inglaterra. 

 

Valores éticos: 

- Familiarización coas fórmulas adecuadas para describir unha casa e comparar imaxes. 

- Importancia de manter unha actitude de respecto cara ao profesor/a e aos compañeiros/as da 

clase. 

- Aprendizaxe e respecto polas quendas de palabra, dentro e fóra da aula. 

 

Lingua e Literatura: 

- There was e There were. 

- O pasado do verbo to be: was / were. 

- As preposicións de lugar. 

- Diferenzas no vocabulario entre o inglés británico e o americano. 

- Nexos entre frases e elementos dentro dunha oración (and, but, because). 

 

Tecnoloxía: 

- Internet. 
 

 



 

UNIDADE 8: Then and Now 

 

a) Obxectivos 

 

- Practicar o uso do Past Simple. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma o folleto dun museo e os perfís de varios nenos 

prodixio. 

- Escoitar e comprender conversacións sobre distintos tipos de traballo.  

- Falar de xente famosa e do pasado. 

- Escribir unha entrada de blog sobre a fin de semana. 

- Identificar a pronuncia da terminación do Past Simple regular (-ed): /d/, /t/, /id/. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 
- Vocabulario relacionado cos traballos e diferentes actividades da casa e do tempo libre.  

- Identificación de vocabulario típico relacionado cos traballos e actividades da casa. 

- Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 

- Exercicio en parellas para practicar, mediante diálogos, o tema visto na sección. 

 

Listening  
1. Comprensión oral dunha conversación entre dous amigos sobre a profesión dos seus pais, e 

outra entre dous amigos, falando do que un deles fixo durante a fin de semana. 

2. Contestar a varias preguntas relacionadas coa conversación que escoitaron. 

 

Reading 
- Lectura do folleto dun museo e dun texto sobre nenos prodixio. 

- Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 

- Identificación no texto de palabras clave, mediante as súas definicións. 

 

Grammar 
 Expresión de accións pasadas: Past Simple en afirmativa, negativa e interrogativa, e tamén 

respostas breves con verbos regulares e irregulares. 

 Expresións temporais (last night, a month ago, yesterday, in the past...) 

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

 

Speaking 
 Práctica da linguaxe e expresións empregadas para preguntar a outra persoa o que fixo 

durante a fin de semana (What did you do? Who were you with? Where did you go?...). 

 Pronunciation: pronuncia da terminación do Past Simple regular (-ed): /d/, /t/, /id/. 

 Exercicio en parellas para practicar, mediante diálogos, o tema visto na sección. 

 

 

Writing 

 Análise da estrutura dunha entrada nun blog. 

 Preparación antes de escribir. Analizar o uso dos conectores de secuencia (first, next, then, 

finally), sen esquecer o uso das maiúsculas, a orde de palabras, os signos de puntuación e as 

preposicións de tempo e os nexos entre elementos. 

 Produción dunha entrada nun blog, seguindo os pasos facilitados no apartado Writing 
resource do Workbook. 

 

Communication Kit: At the Museum 
1. Como pedir información dentro dun museo.  



 

2. Recoñecemento de símbolos internacionais que indican lugares como os aseos, as escaleiras 

ou os ascensores.  

3. Realizar varios pequenos diálogos co compañeiro, para practicar o vocabulario e as fórmulas 

aprendidas. 

 

Culture Kit: The Tomb of Tutankhamun 
1. Ler un texto sobre os faraóns do antigo Exipto.  

2. Realizar un exercicio de comprensión. 

 

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, páxs. 98 e 104; Language Builder, páxs. 20-21: vocabulario sobre os traballos e 

as actividades da casa e sobre o tempo libre. 

- Grammar, páxs. 100-101 e 103: uso do Past Simple en afirmativa, negativa e interrogativa de 

verbos regulares e irregulares.  

- Writing, páx. 106: escribir unha entrada nun blog, prestando atención ao uso dos conectores 

de secuencia first, next, then e finally. 

- Listening, páxs. 98 e 104: comprensión oral dunha conversación sobre profesións e outra entre 

dous adolescentes que falan das actividades que realizaron durante a fin de semana. 

- Speaking, páx. 105; Communication Kit, páx. 107: uso da lingua inglesa para preguntar polo 

que se fixo durante a fin de semana e para pedir información dentro dun museo. 

- Reading, páxs. 99 e 102; Culture Kit, páx. 131: comprensión escrita dun folleto dun museo e 

dun texto sobre nenos prodixio; texto sobre os faraóns do antigo Exipto. 

- Pronunciation, páx. 105: pronuncia da terminación de pasado dos verbos regulares    (-ed) /d/, 

/t/ e /Id/. Os patróns de acentuación das palabras na oración. 

- Writing, páx. 106; páxs. 70 e 130 (Writing Plan) do Workbook: expresión escrita dun correo 

electrónico sobre as actividades realizadas no pasado, utilizando as expresións e o 

vocabulario adecuados e os conectores de secuencia (first, next, then e finally). 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Writing, páx. 106: saber utilizar Internet para levar un blog. 

- Vocabulary, páx. 104: actividades como escribir un correo electrónico ou escoitar música nun 

MP3. 

 

Competencia dixital: 

- Reading, páxs. 99 e 102: autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e 

facer uso da información e das súas fontes. 

- Writing, páx. 106; páx. 124 (Writing Plan) do Workbook: autonomía, eficacia, 

responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer uso da información e das súas fontes. 

- Uso das imaxes e dos textos que aparecen ao longo da unidade, para poder realizar os 

exercicios que se expoñen. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Speaking, páx. 105: preguntar o que se fixo durante a fin de semana. 

- Communication Kit, páx. 107: pedir información dentro dun museo. Saber interpretar os 

símbolos internacionais de información básica. 

- Respecto polas quendas de palabra e polas rutinas da clase. 

- Actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e as interaccións na aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Speaking, páx. 105: preguntar o que se fixo durante a fin de semana. 



 

- Communication Kit, páx. 107: pedir información dentro dun museo. Saber interpretar os 

símbolos internacionais de información básica. 

- Reading, páx. 99: folleto dun museo no que se fala das condicións de vida dos nenos, no 

pasado.  

- Grammar, páx. 101 e 103: texto sobre o traballo infantil na Inglaterra vitoriana e outro texto 

sobre a vida de Lope de Vega. Historia do deseño dos primeiros pantalóns para mulleres, por 

parte de Coco Chanel. 

- Culture Kit, páx. 107: información interesante sobre os faraóns do antigo Exipto. 

 

Aprender a aprender: 

- Quick Check, páx. 106 do libro e Check Your Progress e  Self-Evaluation Charts, páxs. 71-72 e 

133 do Workbook: 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. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, páx. 105 e Communication Kit, páx. 107: uso da creatividade persoal á hora de 

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

- Writing, páx. 106; páxs. 124 (Writing Plan) do Workbook: uso da creatividade persoal á hora 

de producir textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para 

presentar un traballo escrito. 

- Check your Progress e Self-Evaluation, páxs. 71-72 e 133 do Workbook: autonomía á hora de 

valorar o nivel de éxito dos obxectivos da unidade. 

- Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

Xeografía e Historia: 

- Condicións de vida dos nenos na época vitoriana.  

- Vida de Lope de Vega. 

- Historia dos faraóns no antigo Exipto. 

 

Valores éticos: 

- Familiarización coas fórmulas adecuadas para pedir información nun museo. 

- Saber preguntar a outra persoa polo que fixo durante a fin de semana, como mostra de 

interese. 

- Importancia de manter unha actitude de respecto cara ao profesor/a e aos compañeiros/as da 

clase. 

- Aprendizaxe e respecto polas quendas de palabra, dentro e fóra da aula. 

 

Lingua e Literatura: 

 

- O Past Simple dos verbos regulares e irregulares en afirmativa, negativa e interrogativa. 

- Os conectores de secuencia: first, next, then e finally. 

- Expresións temporais (last monday, yesterday, in the past...) 

- Fórmulas para pedir información. 

- Falar sobre actividades do pasado. 

 

Tecnoloxía: 

- Internet. 

- Blogs. 

- As páxinas web. 



 

UNIDADE 9: On Holiday 
 

 

 

a) Obxectivos 

 

1. Practicar o uso de be going to e do Present Continuous con valor de futuro. 

2. Ler de forma comprensiva e autónoma unha páxina de opinión e un folleto turístico. 

3. Escoitar e comprender conversacións e plans para as vacacións.  

4. Falar sobre as vacacións e facer plans. 

5. Escribir un correo electrónico sobre os plans para as vacacións de verán. 

6. Identificar e producir sons de especial dificultade: /i:/, /I/ en “ski” e “swim”. 

 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Vocabulary 
7. Os accidentes xeográficos e a roupa. 

8. Comprensión e expresión oral de diferentes palabras relacionadas con lugares de interese e 

coa roupa. 

9. Exercicio en parellas para practicar o vocabulario visto na sección. 

 

Listening 
10. Comprensión oral dunha conversación nunha axencia de viaxes e outra sobre plans para as 

vacacións. 

11. Contestar a varias preguntas relacionadas coa conversación que escoitaron. 

 

Reading 
12. Lectura dunha páxina de opinión e dun folleto turístico. 

13. Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto.  

14. Identificación de palabras clave no texto, mediante as súas definicións. 

 

Grammar 
15. Expresión de plans futuros: be going to. Uso e formación. Afirmativa, negativa e interrogativa, 

e respostas breves. 

16. O Present Continuous con valor de futuro. 

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

18. Exercicios en parellas para practicar a gramática vista na sección. 

 

Speaking 
19. Práctica da linguaxe e das expresións, para preguntarlle a outra persoa polos detalles dunha 

viaxe.  

20. Exercicio en parellas para practicar, mediante diálogos, o tema visto na sección. 

 

 

Writing 
21. Análise da estrutura de plans para as vacacións. 

22. Preparación antes de escribir. Repasar o uso das maiúsculas (a comezo de frase, nomes 

propios, días da semana, meses do ano e festas, nomes de lugares, cidades, países, 

nacionalidades e idiomas, o pronome "I"), a orde de palabras, os signos de puntuación, as 

preposicións de tempo, os nexos entre elementos e os conectores de secuencia. 

23. Produción dunha redacción, seguindo os pasos facilitados no apartado Writing resource do 

Workbook. 



 

 

Communication Kit: On the Bus 
24. Aprender as fórmulas para pedir información sobre autobuses e paradas.  

25. Compresión oral e escrita das devanditas fórmulas orais.  

26. Realizar varios pequenos diálogos co compañeiro, para practicar o vocabulario e as fórmulas 

aprendidas. 

 

Culture Kit: Famous Places 
 Lectura de varios textos sobre lugares famosos.  

 Realizar un exercicio de comprensión.  

 

 

c) Competencias clave 

 

Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, páxs. 110 e 116; Language Builder, páxs. 22-23: uso de vocabulario relacionado 

cos accidentes xeográficos e coa roupa. 

- Grammar, páxs. 112-113 e 115: uso de be going to e do Present Continuous con valor de 

futuro. 

- Speaking, páx. 117; Communication Kit, páx. 119: uso da lingua inglesa para contestar a 

preguntas sobre as túas vacacións soñadas e para pedir información sobre autobuses. 

- Reading, páxs. 111 e 114; Culture Kit, páx. 132: comprensión escrita dunha páxina de opinión 

e dun folleto turístico; texto sobre varios lugares famosos no mundo 

- Listening, páxs. 110 e 116: comprensión oral dunha conversación nunha axencia de viaxes e 

outra sobre plans para as vacacións. 

- Pronunciation, páx. 117: produción dos sons de especial dificultade: /i:/, /I/ en “ski” e 

“swim”. 

- Writing, páx. 118; páxs. 125 (Writing Plan) do Workbook: expresión escrita de textos, 

planificando as vacacións, utilizando as expresións e vocabulario adecuados. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Reading, páx. 114: datos sobre animais. Cifras.  

- Vocabulary, páx. 110: interese pola aprendizaxe de accidentes xeográficos. 

- Writing, páx. 118: escribir un correo electrónico a un amigo, contándolle os teus plans para as 

vacacións. 

 

Competencia dixital: 

- Reading, páxs. 111 e 114: autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao seleccionar e 

facer uso da información e das súas fontes. 

- Writing, páx. 118; páx. 125 (Writing Plan) do Workbook: autonomía, eficacia, 

responsabilidade e reflexión ao seleccionar e facer uso da información e das súas fontes. 

- Uso das imaxes e dos textos que aparecen ao longo da unidade, para poder realizar os 

exercicios que se expoñen. 

- Everything English Video. Reprodución do capítulo 9. Práctica de comprensión oral, 

gramática, vocabulario e linguaxe funcional. 

 

Aprender a aprender: 

- Quick Check, páx. 120 do libro e Check Your Progress e  Self-Evaluation Charts, páxs. 79-80 e 

133 do Workbook: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender 

e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e 

fracasos. 

 

Competencias sociais e cívicas: 

- Speaking, páx. 117: preguntar de forma adecuada, e responder do mesmo xeito, a preguntas 



 

sobre os teus plans para as vacacións. 

- Communication Kit, páx. 119: preguntar de forma adecuada información sobre autobuses 

- Respecto polas quendas de palabra e polas rutinas da clase. 

- Actitude construtiva e solidaria ante a información que se presenta e ante as interaccións na 

aula. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

- Lugares famosos do mundo. Cantos coñeces?, páx. 109. 

- Reading, páxs. 114: información sobre animais nun folleto turístico. 

- Culture Kit, páx. 132: interese por saber datos sobre lugares moi coñecidos no mundo. 

- Interese por coñecer datos curiosos, coma o nome dos autobuses de dúas plantas que circulan 

en Londres; interese por saber que os tigres se están extinguindo; interese por saber cantos 

museos hai en Londres. 

 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

Bioloxía e xeoloxía: 

- Datos sobre animais. 

 

Xeografía e Historia: 

- Lugares e monumentos famosos no mundo. 

- Accidentes xeográficos. 

 

Valores éticos: 

- Importancia de saber preguntar a outra persoa polos seus plans e para coñecer información 

como, por exemplo, rutas dos autobuses. 

- Importancia de manter unha actitude de respecto cara ao profesor/a e aos compañeiros/as da 

clase. 

- Aprendizaxe e respecto polas quendas de palabra, dentro e fóra da aula. 

 

Lingua e Literatura: 

- O futuro con begoing to. 

- O Present Continuous con valor de futuro. 

- Repaso de todas as regras e estratexias de escritura aprendidas no curso. 

 

Tecnoloxía: 

- Internet. 

- Correo electrónico. 

 
 
1.3 CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES PARA O 1° CURSO DE ESO 

 

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: material escolar, números, cores, días, meses, a familia, o corpo, 

adxectivos de personalidade, comida, países, nacionalidades, idiomas, animais, rutinas, lugares da 

cidade, mapas, deportes, verbos de acción, adxectivos de opinión, tipos de películas, a casa, mobiliario, 

profesións, actividades, accidentes xeográficos e roupa.  

- 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; this, that, 

these, those. (Unidade introdutoria)  

- Descricións de persoas. O verbo to be, o verbo have got, o xenitivo saxón. A orde das palabras: 

suxeito e adxectivos. (Unidade 1)  

- Gustos e preferencias; intercambio de información persoal. There is / There are; os determinantes 

a, an, some, any, the; How much / How many. A puntuación na oración. (Unidade 2)  

- Descricións de animais; expresión de accións en curso e rutinas. O Present Simple; os adverbios de 

frecuencia. As preposicións de tempo. (Unidade 3)  

- Fórmulas e expresións para ir de compras; dar indicacións. O Present Continuous; contraste entre o 

Present Simple e o Present Continuous. As maiúsculas. (Unidade 4)  

- Expresión de habilidade; explicación dun xogo ou actividade. Os verbos modais can e must; os 

adverbios de modo e de intensidade. A orde das palabras: adxectivos e adverbios. (Unidade 5)  

- Expresión de opinión e suxestións. Forma comparativa dos adxectivos; pronomes obxecto. 

Maiúsculas. (Unidade 6)  

- Descrición dun cuarto; comparación de imaxes. O pasado do verbo to be; There was / There were. 

Conxuncións: and, but e because. (Unidade 7)  

- Narración de accións pasadas. O Past Simple. Conectores de secuencia: first, then, next e finally. 

(Unidade 8)  

Expresión de plans futuros sobre as vacacións. O futuro con be going to; o Present Continuous con 

valor de futuro. Os erros nos textos escritos: repaso. (Unidade 9) 

 
1.4 AVALIACIÓN 

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

individualmente os coñecementos e competencias adquiridas como paraintroducir no proceso 

educativo cantas modificacións sexan precisas se a situación o require. Se partimos de que as 

competencias clave supoñen unha aplicación real e práctica de coñecementos, habilidades e 

actitudes, a forma de comprobar ou avaliar se o alumno as adquiriu é reproducir situacións máis 

reais posibles de aplicación, e nesas situacións o común é que o alumno se sirva desa bagaxe 

acumulada (todo tipo de contidos) pero responda, sobre todo, a situacións prácticas. 

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

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

e outros, preferentemente a procedementos e actitudes. 

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

da avaliación sumativa, realizada en diferentes momentos do curso e que temos que identificar coas 

finais de avaliación e de curso (ordinaria e extraordinaria, cando sexa o caso). Haberá outras 

avaliacións, como a inicial e, sobre todo, a continua ou formativa, aquela que ocorre durante todo 

o proceso de ensino-aprendizaxe, inmersa nel, e que insiste, polo tanto, no carácter orientador e de 

diagnóstico do ensino. 

1.4.1 PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

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

a cabo o proceso de avaliación na aula. No caso de avaliación formativa, serán a observación e o 

seguimento sistemático do alumno, é dicir, tomaranse en consideración tódalas producións para o 

desenvolvemento, tanto de carácter individual como de grupo: traballos escritos, presentacións orais e 

debates, actividades de clase, lecturas e resumos, investigacións, actitude de aprendizaxe, precisión na 

expresión e autoavaliación entre outros. E en canto á avaliación sumativa, as probas escritas 



 

trimestrais e as de recuperación (e final de curso, se o alumno non tiver recuperado algunha, e 

extraordinaria, no caso de obter unha clasificación insuficiente na ordinaria final de curso). En todo 

caso, os procedementos de avaliación serán variados, de forma que poidan adaptarse a flexibilidade 

que esixe a propia avaliación. 

1.4.2   CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

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

por medio da observación do seu desempeño diario na realización das tarefas, e dunha serie de probas 

que abarcarán as distintas destrezas e que suporán nas cualificacións parciais e na final  as 

porcentaxes que se detallan a continuación: 

 

Writing:  30% 

Speaking:  25% 

Grammar tests:   20% 

Reading:  15% 

Listening:  10% 
 

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

que os os profesores lle poidan encomendar ao alumnado.  

No que respecta á avaliación extraordinaria do mes de setembro as porcentaxes serán as  seguintes: 

Writing:  40% 

Speaking:  ---- 

Grammar tests:   40% 

Reading:  20% 

Listening:  ---- 
 

1.4.3 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 
 

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

alumnado coa asignatura de inglés pendente, e co fin de facilitarlle a superación da mesma o Xefe do 

Departamento estará en contacto co profesorado do devandito alumnado para ver si acada os 

obxectivos propios da avaliación continua da asignatura no Curso no que estea matriculado. No caso 

de que o alumnado cumpla ditos obxectivos ó final do Curso, quedarálle aprobado o inglés pendente do 

curso anterior. 

 

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

complementarias propias, funcions de orientación, axuda e coordinación na recuperación dos 

devanditos alumnos para lograr a consecución pola súa parte de aqueles contidos mínimos que 

aparecen na programación deste Departamento baixo o epígrafe de MÍNIMOS ESIXIBLES, os cales 

conforman a base para poder acceder ao curso seguinte. 

 

O alumnado que non recupere a materia pendente polo procedimento anterior deberá realizar unha 

proba global durante o mes de maio o una convocatoria extraordinaria de setembro, no seu caso 

 
 

1.5  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

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

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

 



 

A capacidade para aprender a aprender  
 

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

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

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

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

 

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

por unha banda ofrecen amplas oportunidades de reforzo aos alumnos/as con menos capacidade e por 

outra facilitan a ampliación da materia para os que teñen máis nivel.  

 

A motivación para aprender  
 

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

depende de varios factores: por unha banda, do historial de éxito ou de fracaso que teña ata ese 

momento e, por outra banda, do proceso de aprendizaxe seguido. Isto influirá notabelmente, tanto no 

nivel de motivacións individuais, coma na forma máis lóxica e funcional de presentarlles todos os 

contidos.  

 

Os estilos de aprendizaxe  
 

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

idioma. Como é ben sabido, os alumnos/as poden ser impulsivos ou reflexivos cando se enfrontan ás 

súas tarefas escolares. Algúns alumnos poden reaccionar moi rapidamente e non obstante necesitar 

varios intentos para asimilaren unha idea, mentres que outros poden traballar máis a conciencia e 

aprender máis amodo, conseguindo o mesmo resultado. Este factor foi tido en conta dun modo 

sistemático. Por exemplo, á hora de ensinar as estruturas gramaticais, incluíronse exercicios e táboas 

que lles permiten aprender e repasar o presentado, paso a paso, ademais dunha ampla repetición e 

práctica de distintas situacións para aqueles alumnos/as que non usen tanto o estilo analítico ao 

aprenderen.  

 

Os intereses dos alumnos/as  
 

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

e/ou necesidade de facelo. Por iso incluímos unha gran variedade de temas, intentando que sexan de 

interese para a maioría, e ofrecemos materiais para atender aos distintos niveis de coñecemento e 

estilos de aprendizaxe. Hai actividades graduadas de menor a maior dificultade e de maior a menor 

control 

 

 
1.6 MATERIAIS E  RECURSOS DIDÁCTICOS. LIBROS DE TEXTO 

 

O libro de texto vixente no presente curso e: 
 
ENGLISH WORLD 1        by Linda Marks & Emily Devlin.  BURLINGTON BOOKS 
 

O Profesorado aportará ademais outros tipos de material didáctico, como periódicos, revistas, cintas, 

xogos, vídeos, recursos dixitais, etc. considerados axeitados  na ampliación ou práctica dos temas 

tratados nos libros de texto. 
 

 

1.7 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES A REALIZAR 
POLO DEPARTAMENTO 

 
Xogos, proxectos, dramatizacións, "role plays", etc. serán actividades importantes na clase polo seu 



 

carácter motivador e porque fan que os alumnos toquen os temas que realmente lles interesan. 
O obxectivo final e fundamental é conseguir que os alumnos consideren o Inglés o medio importante que 

é no mundo actual de comunicarse e contactar con persoas doutros países e culturas. 
No que respecta ás actividades extraescolares, o departamento organizará no presente curso as seguintes: 
  

- asistencia a unha representación de teatro en inglés para o alumnado de 1º, 2º e 3º de ESO 
que terá lugar no Teatro Principal de Santiago de Compostela o 12 xaneiro de 2016. 

- participación nunha semana de inmersión lingüística para o alumnado de 2º e 3º de       

ESO en Blanes (Girona) durante o mes de xuño, se ben as datas exactas están por concretar. 

- viaxe de estudos a Londres para o alumnado das sección bilingües, que se levará a cabo en 
torno á Semana Santa. 

 
 
 

1.8 TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA 

 

O Departamento de Língua inglesa ten a disposición do alumnado  unha ampla colección de obras de 

ficción tanto clásicas como modernas en distintas versións, adaptadas tanto a nivel de vocabulario 

como na complexidade das estructuras sintácticas, ós coñecementos dos alumnos nos diferentes cursos, 

así coma publicacións periódicas de diversas temáticas.  

No presente curso será obligatorio para o alumnado de ESO facer unha lectura complementaria e 

entregar un traballo sobre ela en cada unha das avaliacións. Para o alumnado de Bacharelato esta 

actividade terá carácter voluntario, se ben o profesorado  propiciará que fagan uso deste recurso.   
 
 

 

 

2° CURSO 
EDUCACIÓN  SECUNDARIA  OBRIGATORIA 

 

1.1 METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

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

O punto de partida da aprendizaxe dos alumnos son os seus primeiros coñecementos previos; 

centrándonos naquilo que resulta familiar e próximo ao alumnado pero cunha vertente de fantasía para 

lograr o equilibrio entre a seguridade/benestar co interese/imaxinación. O alumno pode transferir 

conceptos e estratexias adquiridas para construír así significados e atribuír sentido ao que aprende 

(partindo do que coñece e formulando hipóteses para elaborar regras que axudan a interiorizar o novo 

sistema). Favorécese así o seu crecemento persoal, o seu desenvolvemento e a súa socialización. 

A aprendizaxe a nivel de competencias persegue o desenvolvemento do potencial de cada alumno, das 

súas capacidades, preparar o alumnado para que poida afrontar os retos persoais ó longo da súa vida 

con éxito. Os alumnos non só terán que adquirir uns coñecementos, senón que deberán ser capaces de 

acceder a eles e aplicalos nos diferentes contextos da súa vida e contextualizalos. A aprendizaxe por 

competencias ten o propósito de cubrir tódolos aspectos da vida, facendo que os alumnos non só sexan 

capaces de aprender, senón, entre outros, de aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a 

facer. Cada unha das unidades do noso proxecto proporciona diferentes actividades que contribúen ó 

desenvolvemento das competencias clave. 

As situacións comunicativas que inclúen o humor e o xogo captan a motivación do alumnado e 

facilitan a aprendizaxe; por iso é importante ter en conta a importancia das cancións e historias, as 



 

características dos personaxes, as ilustracións e mesmo os efectos sonoros das gravacións. 

Os nenos aprenden de distintas formas e a ritmos diferentes; por iso o noso proxecto está deseñado 

para ser utilizado con flexibilidade de modo que tódolos integrantes do grupo poidan participar e 

atopen actividades nas que poden aplicar coñecementos e aptitudes, facilitando o desenvolvemento da 

propia conciencia de logros, e do progreso que logran día a día. No noso proxecto existe sempre un 

apoio para aqueles nenos e nenas que o requiran, tendo sempre en conta aqueles casos nos que o 

progreso non responda ós obxectivos que se programaron, así como os casos nos que algúns destaquen 

na consecución de obxectivos e que, ante a falta de actividade programada, perdan a motivación e  o 

interese pola lingua estranxeira.  

A aprendizaxe dos nenos é maior e de máis calidade se basea na actividade; eles demandan exercer a 

súa capacidade de actuar. Cada unha das unidades do noso proxecto proporciona unha ampla gama de 

actividades e recursos didácticos de diferente participación. No noso proxecto, o alumno/a é o centro 

do proceso de ensino-aprendizaxe pero a súa actividade construtivista depende da intervención do 

profesor/a. Esta intervención debe ser activa e reflexiva e axustada ó nivel que mostra o alumno/a, 

debendo: iniciar o input da lingua, axudar ó individuo na interacción cos demais, avaliar o que fan os 

nenos/as, proporcionar retroacción, contextualizar as actividades e dar significados comprensibles 

para o alumno/a, promover estratexias de comunicación, potenciar as estratexias de aprendizaxe xa 

adquiridas e admitir o erro. 

Considerar o progreso pero tamén o erro como algo natural no proceso de aprendizaxe. O erro 

acontece como unha evidencia do dinamismo subxacente da comprensión e do dominio progresivo do 

novo sistema comunicativo. No noso proxecto enténdese que os erros prodúcense cando o neno/a 

anticipa como vai funcionar a lingua ou cando transfire regras da súa lingua materna nun proceso 

natural de adquisición. Pero é importante facer unha distinción entre erro e equivocación. Considérase 

erro o fallo sistemático debido a un mal ou escaso coñecemento da lingua. Estes erros corrixiranse ó 

finalizar as interaccións orais, de forma grupal e cunha linguaxe accesible e sempre tendo en conta que 

non desaparecen repentinamente, senón que requiren o seu tempo. A equivocación é un fallo ocasional 

debido a unha falta de atención nun momento determinado, que o mesmo lle pode acontecer a un 

falante nativo. Non paga a pena corrixir as equivocacións porque non son relevantes do proceso de 

ensino-aprendizaxe. 

A aprendizaxe globalizada xera o desenvolvemento da realidade como un todo nos alumnos. Esta 

programación toma en conta esta situación ó prantexar actividades interrelacionadas coas outras áreas 

curriculares, empezando polo coñecemento do neno mesmo e a continuación coa exploración do mundo 

que os rodea; a súa casa, o seu colexio, o seu medio e a súa sociedade en xeral. Este desenvolvemento 

reflíctese nos temas de cada unidade, que se relacionan coas demais áreas do Currículo: Ciencias da 

Natureza, Ciencias Sociais, Educación Artística, Matemáticas, Educación Física, etc. 

Unha aprendizaxe permanente. Non hai saberes que se adquiran exclusivamente nunha determinada 

materia e só serven para ela (sobre todo nesta e para esta). Con todo o que o alumno aprende nas 

diferentes materias (e non só na institución escolar) constrúe unha bagaxe cultural e de información 

que debe servirlle para o conxunto da súa vida, que debe ser capaz de utilizar en momentos precisos e 

en situacións distintas (a linguaxe é, a estes efectos, paradigmática). Por iso, as competencias clave 

poden alcanzarse se non en todas, si na maioría das materias curriculares, e tamén por iso en todas 

estas materias poderá utilizar e aplicar as devanditas competencias, independentemente de en cais as 

puidese adquirir (transversalidade). Ser competente debe ser garantía de ter alcanzado determinadas 

aprendizaxes, pero tamén permitirá alcanzar outras, tanto na propia institución escolar como fóra dela, 

garantía da súa aprendizaxe permanente (ou, neste caso, capaz de comunicarse en situacións moi 

diversas, algunhas das cais o propio alumno nin sequera pode considerar aínda que terá que facelo). 

 



 

 
2.2. CONTIDOS. SECUENCIACIÓN, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, TRATAMENTO DOS 

TEMAS TRANSVERSAIS 

 
UNIDADE DE INTRODUCIÓN 

 

Obxectivos de aprendizaxe  

 

 Saudar e presentarse.  

 Utilizar a linguaxe da clase.  

 Recordar o vocabulario relacionado con traballos, adxectivos descritivos, roupa, comida, 
animais e partes do corpo.  

 Utilizar correctamente as preposicións de lugar.  

 Utilizar correctamente os verbos to be e have got  en presente, o plural dos substantivos, os 
adxectivos posesivos e o xenitivo saxón.  

 

 

Contidos  

 

BLOQUE 1. ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR  

 

 Obtención de información específica da audición dun texto oral para identificar os nomes duns 
estudantes e as materias ensinadas por dous profesores e, posteriormente, para contestar 
unhas preguntas de comprensión.  

 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.  

 Produción de diálogos sobre presentacións e sobre diversas situacións da clase seguindo 
modelos de conversación que os alumnos deben completar para interactuar co compañeiro/a.  

 Participación en conversacións e simulacións dentro da aula, con pronuncia e entoación 
adecuadas para lograr a comunicación.  

 Emprego de respostas adecuadas en situacións de comunicación na aula.  

 

BLOQUE 2. LER E ESCRIBIR  

 Comprensión de instrucións básicas para a correcta resolución de actividades.  

 Comprensión de vocabulario relacionado con traballos, adxectivos descritivos, roupa, comida, 
animais e partes do corpo.  

 Uso de estratexias de comprensión lectora: identificación do vocabulario da unidade con axuda 
de elementos textuais e non textuais, relacionando vocabulario con imaxes, fotografías ou 
definicións.  

 Mellora da expresión escrita, de forma guiada: relacionando o vocabulario coas ilustracións 
correspondentes; inferindo o significado das expresións que completan un texto a partir do 
contexto; contestando preguntas sobre a aparencia e a localización dos personaxes dunha 
fotografía; completando un cadro dos pronomes persoais e os adxectivos posesivos a partir 
dos seus coñecementos previos, etc.  

 Relación do vocabulario da unidade coa súa categoría correspondente.  

 Produción escrita de descricións dos personaxes dun debuxo a partir dos adxectivos dados.  

 

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA  

Coñecementos lingüísticos: 

Elementos morfolóxicos  



 

 Identificación de elementos morfolóxicos básicos e habituais no uso da lingua.  

 

Léxico / Vocabulario  

 Traballos.  

 Adxectivos descritivos.  

 Pezas de roupa.  

 As preposicións de lugar.  

 Comida.  

 Animais  

 Partes do corpo.  

 Linguaxe da clase.  

 Identificación, uso e valoración das estratexias de aprendizaxe adecuadas (ver obxectivo xeral 
de área nº 7).  

 

Estrutura e funcións da lingua  

 Presentarse de modo informal.  

 Utilizar a linguaxe da clase  

 Describir persoas e animais  

 Singular e plural dos substantivos.  

 Adxectivos posesivos.  

 O xenitivo saxón.  

 Verbos to be e have got .  

 

Fonética  

 Pronuncia correcta do vocabulario da unidade e das expresións para comunicarse na clase.  

 

Reflexión sobre a aprendizaxe:  

 Aplicación de estratexias para organizar, adquirir, recordar e utilizar léxico (familias de 
palabras, etc.)  

 Reflexión sobre o uso e o significado das formas gramaticais adecuadas a distintas intencións 
comunicativas.  

 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.  

 Aceptación do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e actitude positiva para 
superalo.  

 Confianza e iniciativa para expresarse en público e por escrito.  

 Uso da terminoloxía adecuada aos contidos.  

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E CONCIENCIA INTERCULTURAL  

 Recoñecemento e valoración da lingua estranxeira como instrumento de comunicación 
internacional.  

 Identificación e respecto polos costumes e características da vida cotiá que se traballan na 
unidade, propios doutros países e culturas onde se fala a lingua estranxeira: as presentacións 
e os saúdos.  

 Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas nos intercambios sociais.  

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

Criterios de avaliación  



 

3. Comprender a idea xeral e informacións específicas de textos orais sobre uns adolescentes que se 
presentan e se saúdan.  

4. Participar con progresiva autonomía en conversacións e simulacións relativas ás presentacións e 
aos saúdos, utilizando as estratexias adecuadas para facilitar a continuidade da comunicación e 
producindo un discurso comprensíbel e adecuado á intención de comunicación.  

5. Recoñecer a idea xeral e extraer información específica de textos escritos, con apoio de elementos 
textuais e non textuais.  

6. Redactar oracións 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.  

7. Utilizar os coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira, coma o uso 
do verbo to be, have got, o plural e o singular dos substantivos, os adxectivos posesivos, o xenitivo 
saxón, as preposicións de lugar e o vocabulario da unidade en diferentes contextos de 
comunicación, como instrumento de autoaprendizaxe e de autocorrección das producións propias 
e para comprender mellor as alleas.  

8. Identificar, utilizar e poñer exemplos das estratexias utilizadas na unidade 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 táboas para aprender e memorizar o 
vocabulario, o uso de apéndices gramaticais, de ortografía e de escritura, etc.  

9. 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.  

10. Identificar algúns elementos culturais propios dos países e culturas onde se fala inglés no referente 
ás presentacións e aos saúdos, e mostrar interese por coñecelos.  

 

Temas interdisciplinarios  

 Lingua e literatura:  

- Instrucións e preguntas típicas que se usan na linguaxe da clase e fórmulas para presentarse 
aos compañeiros/as da clase.  

- Información sobre Cervantes e Shakespeare.  

- O verbo to be e have got  en afirmativa, negativa e interrogativa.  

- O xenitivo saxón.  

- Singular e plural dos substantivos.  

- Adxectivos posesivos.  

 Ciencias da natureza:  

- Identificación dos mamíferos nun grupo de animais.  

- Os grupos alimentarios.  

 Educación para a cidadanía e os dereitos humanos:  

- Como presentarse e relacionarse.  

- A importancia de manter unha actitude de respecto tanto ante o profesor/a coma ante os 
compañeiros/as da clase.  

- Aprendizaxe e respecto das quendas para tomar a palabra, dentro e fóra da aula.  

 
UNIDADE 1: Back to School 

 

Obxectivos de aprendizaxe  

 Aprender vocabulario relacionado coa escola e con diferentes rutinas.  

 Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo de revista con fotografías sobre Moreton Hall, 
un colexio inglés que combina as leccións con prácticas laborais, e un texto breve sobre 
consellos para a volta ao colexio.  

 Utilizar correctamente o Present Simple  e os adverbios de frecuencia.  

 Intercambiar información persoal, expresar gustos e preferencias e falar sobre rutinas diarias.  



 

 Identificar e pronunciar correctamente a terminación dos verbos na 3ª persoa do singular do 
Present Simple : /s/, /z/ e /iz/.  

 Escoitar de forma comprensiva conversacións entre adolescentes que falan dos seus traballos 
ou das súas rutinas diarias.  

 Escribir un e-mail no que lle describan a un amigo o día a día, prestando atención ao uso das 
maiúsculas e á puntuación.  

 

Contidos  

BLOQUE 1. ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR  

 Uso dos obxectivos da unidade para interaccionar co profesor/a e cos compañeiros/as.  

 Audición e comprensión de mensaxes emitidas dentro da aula. Emprego de respostas 
adecuadas ás informacións requiridas polo profesor/a e polos compañeiros/as nas actividades 
da clase.  

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

 Audición, comprensión e produción oral do vocabulario da unidade.  

 Obtención de información xeral e específica dunha conversación entre adolescentes sobre o 
traballo que fan no instituto e dunha conversación telefónica para realizar exercicios de 
identificar información e elixir a resposta correcta, completar frases e responder preguntas de 
comprensión.  

 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.  

 Produción de textos orais curtos cunha pronuncia adecuada sobre as actividades que realiza 
un adolescente no seu tempo libre.  

 Participación en conversacións co compañeiro/a para intercambiar información persoal ao 
presentarse e falar dos seus hábitos e dos doutra xente, con pronuncia e entoación adecuadas 
para lograr a comunicación.  

 Uso do modelo de diálogo proposto para interactuar co compañeiro/a e crear un novo modelo 
cambiando as palabras coloreadas, cunha pronuncia adecuada.  

 

BLOQUE 2. LER E ESCRIBIR  

 Anticipación do contido, antes e durante a lectura dunha historia ilustrada con fotografías.  

 Comprensión da información xeral e da específica de textos escritos, ou audición dos mesmos, 
para contestar preguntas de comprensión.  

 Iniciativa para ler de forma autónoma textos de certa extensión.  

 Uso de estratexias de comprensión lectora: identificación do tema dun texto, con axuda de 
elementos textuais e non textuais; utilización dos coñecementos previos sobre o tema; 
inferencia de significados polo contexto, por elementos visuais, por comparación de frases 
similares nas linguas que coñecen.  

 Composición dun e-mail sobre as súas rutinas a partir dun modelo e seguindo o esquema 
elaborado.  

 Uso das maiúsculas e dos signos de puntuación para corrixir as frases dadas, valoración da 
súa importancia nas comunicacións escritas e utilización nunha composición escrita.  

 Interese pola presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital.  

 

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA  

Coñecementos lingüísticos: 

Elementos morfolóxicos   

 Identificación de elementos morfolóxicos básicos e habituais no uso da lingua.  

Léxico / Vocabulario  

 Actividades de tempo libre e afeccións.  

 Artigos do colexio.  



 

 Materias de estudo. 

 Identificación, uso e valoración das estratexias de aprendizaxe autónoma adecuadas (ver 
obxectivo xeral de área nº 7).  

Estrutura e funcións da lingua  

 Pedir e dar información persoal sobre os seus hábitos e rutinas. Descrición das mesmas.  

 Expresar gustos e preferencias.  

 O Present Simple  (afirmativa, negativa e interrogativa, e as respostas breves); expresións 
temporais que o acompañan.  

 Os adverbios de frecuencia  

 As partículas interrogativas (Which?, What?, Where?, When?, How e How often?)  

 O uso de maiúsculas e signos de puntuación.  

 Escribir e-mails.  

Fonética  

 A pronuncia das terminacións verbais /s/, /z/ e /Bz/ contidas nos verbos chats, plays e browses 

 

Reflexión sobre a aprendizaxe:  

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

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

 Reflexión guiada sobre o uso e o significado do Present Simple, dos adverbios de frecuencia, 
das maiúsculas e da acentuación.  

 Aceptación do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e actitude positiva para 
superalo.  

 Participación en actividades de avaliación compartida, na avaliación da propia aprendizaxe e 
uso de estratexias de autocorrección.  

 Participación activa en tarefas e traballos en grupo.  

 Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e fóra da 
mesma.  

 Confianza e iniciativa para expresarse en público e por escrito.  

 Dedución de regras gramaticais a partir da observación.  

 Uso da terminoloxía adecuada aos contidos.  

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E CONCIENCIA INTERCULTURAL  

 Identificación e respecto polos costumes e características da vida cotiá que se traballan na 
unidade, propios doutros países e culturas onde se fala a lingua estranxeira:  

 As rutinas e as actividades de lecer.  

 Diferentes tipos de escolas en diversos países.  

 Un colexio inglés que ten unha tenda para realizar prácticas laborais.  

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

 Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos con falantes ou aprendices 
da lingua estranxeira utilizando os correos electrónicos, chamadas telefónicas, mensaxes 
curtas, etc.  

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

 

Criterios de avaliación  

4. Comprender a idea xeral e informacións específicas de textos orais sobre uns rapaces que falan 
do traballo que realizan no instituto e sobre unha conversación telefónica acerca de actividades 
extraescolares.  



 

5. Participar con progresiva autonomía en conversacións e simulacións relativas ás afeccións e 
actividades habituais, empregando as estratexias adecuadas para facilitar a continuidade da 
comunicación e producindo un discurso comprensíbel e adecuado á intención de comunicación.  

6. Recoñecer a idea xeral e extraer información específica de textos escritos, con apoio de elementos 
textuais e non textuais, sobre consellos para render máis no colexio e sobre unha escola especial 
de Inglaterra que combina estudo e prácticas laborais.  

 

7. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, un e-mail con información persoal sobre as 
súas rutinas diarias, utilizando as estruturas, as funcións e o léxico adecuados e prestando 
atención ao uso das maiúsculas e á puntuación.  

8. Utilizar os coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira (coma o uso 
do Present Simple, dos adverbios de frecuencia, das partículas interrogativas, das maiúsculas e da 
puntuación, etc.) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaxe 
e de autocorrección das producións propias, orais e escritas, e para comprender mellor as alleas.  

9. Identificar, utilizar e explicar oralmente algunhas estratexias básicas 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 táboas para aprender e memorizar o 
vocabulario, o uso de apéndices gramaticais, de ortografía e de escritura, etc.  

10. Usar de forma guiada as tecnoloxías da información e da comunicación para buscar información, 
producir mensaxes a partir de modelos (como a redacción dun e-mail sobre as súas rutinas) e para 
estabelecer relacións persoais, mostrando interese polo seu uso.  

11. Identificar e mostrar interese por coñecer aspectos sociais e culturais propios de Inglaterra e 
doutros países, no referente á educación e ás actividades de tempo libre dos adolescentes.  

 
Temas interdisciplinarios  

 Lingua e literatura:  

- Verbos que expresan gustos e preferencias.  

- O Present Simple  en afirmativa, negativa e interrogativa.  

- As expresións temporais.  

- Os adverbios de frecuencia.  

- As partículas interrogativas.  

- O uso das maiúsculas e da puntuación.  

 Ciencias da natureza:  

- Datos curiosos sobre algúns animais.  

 Ciencias sociais, xeografía e historia:  

- Diferentes formas de ensino e datos históricos sobre o ensino do latín.  

 Tecnoloxías:  

- O correo electrónico como medio de comunicación.  

 Educación para a cidadanía e os dereitos humanos:  

- As relacións interpersoais no ámbito escolar  

- Respecto polas preferencias dos demais  

- Respecto polos sistemas educativos doutros países. 

- As eco-escolas e as escolas especiais. 

- Valoración da importancia da educación.  

 
UNIDADE 2: Out and About 

 

Obxectivos de aprendizaxe  

 Aprender vocabulario sobre lugares da cidade, actividades de tempo libre e expresións para 
facer plans.  

 Utilizar correctamente o Present Continuous, distinguilo do Present Simple .  



 

 Os verbos estativos.  

 Identificar e pronunciar correctamente os sons contidos en doing, now, bowling.  

 Escoitar e comprender unha conversación na que se describen lugares, un programa de 
televisión de crítica de restaurantes e unha conversación entre adolescentes sobre plans para 
a fin de semana.  

 Ler de forma comprensiva e autónoma un folleto ilustrado con fotografías sobre un centro 
comercial en Dubai e unha guía de restaurantes curiosos.  

 Falar de gustos e preferencias e describir imaxes.  

 Describir por escrito unha fotografía, prestando atención á orde das palabras na frase, ás 
maiúsculas e aos signos de puntuación.  

 

Contidos  

BLOQUE 1. ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR  

 Uso dos obxectivos da unidade para interaccionar co profesor/a e cos compañeiros/as.  

 Audición e comprensión de mensaxes emitidas dentro da aula relacionadas coas actividades 
habituais.  

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

 Obtención de información xeral e específica da audición dun programa de críticas de 
restaurantes, un test de personalidade, unha conversación entre dous amigos que planean 
unha saída e outra sobre xente que está de visita nunha cidade, para contestar preguntas de 
comprensión, elixir as opcións correctas e elaborar un diálogo cun compañeiro.  

 Uso de estratexias básicas de comprensión de mensaxes orais: dedución do significado 
dalgunhas palabras ou expresións a través do contexto, uso dos coñecementos previos sobre 
o tema, identificación de palabras clave.  

 Participación en conversacións co compañeiro/a para falar de accións habituais e tamén do 
que está ocorrendo no momento no que se fala. Tratar de adiviñar de quen se está falando.  

 Audición, comprensión e produción oral do vocabulario da unidade (lugares da cidade e 
actividades de tempo libre) para relacionalo coas fotografías correspondentes, e para 
clasificalo correctamente.  

 Uso do modelo de diálogo proposto, onde se describe unha foto ou o que os interlocutores 
están facendo nese momento, cunha pronuncia adecuada.  

 Emprego de respostas adecuadas ás informacións requiridas polo profesor/a e polos 
compañeiros/as nas actividades da aula.  

 Aplicación de estratexias para superar as interrupcións na comunicación, usando elementos 
verbais e non verbais.  

 

BLOQUE 2. LER E ESCRIBIR  

 Comprensión de instrucións básicas para a correcta resolución de actividades.  

 Anticipación do contido, antes e durante a lectura dun folleto ilustrado con fotografías.  

 Comprensión xeral e identificación de informacións específicas dun folleto sobre un centro 
comercial de Dubai e dunha guía de restaurantes, para contestar preguntas de comprensión e 
completar unhas frases.  

 Lectura de diálogos que se adoitan empregar para organizar citas con amigos.  

 Uso de estratexias de comprensión lectora: identificación do tema dun texto, con axuda de 
elementos textuais e non textuais; utilización dos coñecementos previos sobre o tema; 
inferencia de significados polo contexto, por elementos visuais, etc.  

 Mellora da expresión escrita, de forma guiada, completando unha ficha, utilizando 
correctamente os signos de puntuación e prestando atención á orde das palabras.  

 Composición dunha descrición breve dunha fotografía a partir dun modelo e seguindo o 
esquema elaborado.  



 

 Uso das normas sobre a orde das palabras na frase, así como das de puntuación, para corrixir 
as frases dadas. Valoración da importancia desas normas nas comunicacións escritas.  

 Interese pola presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital.  

 

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA  

Coñecementos lingüísticos: 

Elementos morfolóxicos   

 Identificación de elementos morfolóxicos básicos e habituais no uso da lingua.  

Léxico / Vocabulario  

 Nomes de lugares nunha cidade.  

 Actividades de tempo libre.  

 Expresións interrogativas para facer unha descrición.  

 Expresións para facer plans.  

 Identificación, uso e valoración das estratexias de aprendizaxe adecuadas (ver obxectivo xeral 
de área nº 7).  

Estrutura e funcións da lingua  

 Preguntar e describir o que está ocorrendo no momento no que se fala.  

 Facer plans.  

 Falar de gustos e preferencias.  

 Describir fotografías.  

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

 Describir accións en progreso e distinguilas das accións habituais: diferenzas entre Present 
Simple  / Present Continuous.  

 Os verbos estativos.  

 Expresións temporais (at the moment, today, right now).  

 Reflexionar sobre a orde correcta das palabras na oración.  

 Inducir regras gramaticais a partir da observación.  

 Usar a terminoloxía adecuada aos contidos.  

Fonética  

 A pronuncia correcta dos sons contidos nas palabras doing, now, bowling.  

 

Reflexión sobre a aprendizaxe:  

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

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

 Reflexión guiada sobre o uso e o significado do Present Continuous e as súas diferenzas co 
Present Simple, así como sobre a orde das palabras na oración.  

 Participación en actividades de avaliación compartida, na avaliación da propia aprendizaxe e 
uso de estratexias de autocorrección.  

 Aceptación do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e actitude positiva para 
superalo.  

 Organización do traballo persoal como estratexia para progresar na aprendizaxe.  

 Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e fóra da 
mesma.  

 Confianza e iniciativa para expresarse en público e por escrito.  

 Dedución de regras gramaticais a partir da observación.  

 Uso da terminoloxía adecuada aos contidos.  

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E CONCIENCIA INTERCULTURAL  



 

 Identificación e respecto polos costumes e características da vida cotiá que se traballan na 
unidade, propios doutros países e culturas onde se fala a lingua estranxeira:  

-Actividades de lecer e formas de aproveitar o tempo libre.  

-Diferentes tipos de restaurantes en diversos países  

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

 Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos con falantes ou aprendices 
da lingua estranxeira utilizando os correos electrónicos, chamadas telefónicas, mensaxes 
curtas, etc.  

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

Criterios de avaliación  

9. Comprender a idea xeral e informacións específicas dun texto oral sobre un programa de críticas 
de restaurantes, unha conversación entre dous amigos que planean unha saída e outra sobre 
xente que está de visita.  

10. Participar con progresiva autonomía en conversacións e simulacións relativas a formas de 
empregar o tempo libre, lugares aos que ir na cidade, expresión de preferencias e descrición de 
imaxes, empregando as estratexias adecuadas para facilitar a continuidade da comunicación e 
producindo un discurso comprensíbel e adecuado á intención de comunicación.  

11. Recoñecer a idea xeral e extraer información específica de textos escritos, con apoio de elementos 
textuais e non textuais, sobre un catálogo de centro comercial en Dubai no que hai diversas 
atraccións e sobre unha guía de restaurantes curiosos de diversos países.  

12. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, un texto breve sobre a descrición dunha 
fotografía, utilizando as estruturas, as funcións e o léxico adecuados e prestando atención á orde 
das palabras na oración.  

13. Utilizar os coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira (coma o uso 
do Present Continuous e a súa diferenza co Present Simple, os verbos estáticos, as expresións 
temporais, as partículas interrogativas e a orde das palabras, etc.) en diferentes contextos de 
comunicación, como instrumento de autoaprendizaxe e de autocorrección das producións propias, 
orais e escritas, e para comprender mellor as alleas.  

14. Identificar, utilizar e explicar oralmente algunhas estratexias básicas 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 táboas para aprender e memorizar o 
vocabulario, o uso de apéndices gramaticais, de ortografía e de escritura, etc.  

15. Usar de forma guiada as tecnoloxías da información e da comunicación para buscar información, 
producir mensaxes a partir de modelos (como unha descrición dunha fotografía) e para estabelecer 
relacións persoais, mostrando interese polo seu uso.  

16. Identificar e mostrar interese por coñecer aspectos sociais e culturais propios de diversos países 
no referente ás formas de empregar o tempo libre e o comportamento nos restaurantes.  

 

Temas interdisciplinarios  

 Ciencias sociais, xeografía e historia:  

- Localizar diversos países no mapa.  

- Investigar sobre algúns deses países e aprender datos sobre a súa cultura.  

 Tecnoloxías:  

- Avances no campo da robótica e da arquitectura.  

 Educación para a cidadanía e os dereitos humanos:  

- Importancia de manter condutas integradoras.  

- Reflexión sobre as diferenzas gastronómicas, económicas e culturais de varios países.  

- Respecto pola cultura, as normas de conduta e os hábitos de tempo libre doutros países.  

- Aprendizaxe das fórmulas correctas para facer plans.  

 Lingua e literatura:  



 

- O Present Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa.  

- Diferenzas entre Present Simple  / Present Continuous  

- As expresións temporais.  

- Os verbos estativos.  

- A orde das palabras na oración.  

- Tradución lingua propia-inglés no Workbook e elaboración de diálogos en inglés a partir de 
instrucións en lingua propia no Language Builder.  

 
UNIDADE 3: Family Matters 

 

Obxectivos de aprendizaxe  

 Aprender vocabulario relacionado coa familia e cos acontecementos vitais.  

 Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo con fotografías dunha revista, acerca de 
diferenzas entre a adolescencia dun rapaz e a do seu pai, e unha tira de cómic sobre un 
conflito familiar entre unha adolescente e os seus pais.  

 Falar sobre a familia, narrar e describir feitos pasados e biográficos.  

 Utilizar correctamente o Past Simple dos verbos regulares e as formas There was / There were.  

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

 Escoitar e comprender a presentación dunha biografía na clase, así como conversacións sobre 
recordos e sobre resolución de problemas familiares entre pais e adolescentes.  

 Escribir a biografía dun famoso.  

 

Contidos  

BLOQUE 1. ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR  

 Uso dos obxectivos da unidade para interaccionar co profesor/a e cos compañeiros/as.  

 Audición e comprensión de mensaxes emitidas dentro da aula relacionadas coas actividades 
habituais.  

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

 Audición e comprensión de mensaxes orais relacionadas coa presentación dunha biografía na 
clase, conversacións sobre recordos e sobre resolución de problemas familiares.  

 Obtención de información xeral e específica dunha presentación da clase, dunha conversación 
entre unha avoa e a súa neta, e outra entre unha adolescente e os seus pais para, con apoio 
de elementos verbais e non verbais, contestar preguntas de comprensión ou elixir as respostas 
correctas.  

 Uso de estratexias básicas de comprensión de mensaxes orais: dedución do significado 
dalgunhas palabras ou expresións a través do contexto, identificación de palabras clave e uso 
dos coñecementos previos sobre o tema.  

 Participación en conversacións co compañeiro/a, a partir de modelos propostos, para falar de 
acontecementos pasados e intercambiar información sobre as súas familias ou sobre 
personaxes famosos, con pronuncia e entoación adecuadas para lograr a comunicación.  

 Audición, comprensión e produción oral do vocabulario da unidade, relacionado coa familia e 
os acontecementos vitais.  

 Emprego de respostas adecuadas ás informacións requiridas polo profesor/a e polos 
compañeiros/as nas actividades da aula.  

 Aplicación de estratexias para superar as interrupcións na comunicación, usando elementos 
verbais e non verbais.  

BLOQUE 2. LER E ESCRIBIR  

 Comprensión de instrucións básicas para a correcta resolución de actividades.  

 Relación do vocabulario da unidade coa súa categoría correspondente.  



 

 Anticipación do contido, antes e durante a lectura dun texto.  

 Comprensión da información xeral e da específica de textos sobre a diferenza entre a vida dos 
adolescentes de agora respecto ao pasado e sobre regras da casa, para elixir as respostas 
correctas, identificar se as afirmacións que se dan son verdadeiras ou falsas e contestar 
preguntas de comprensión.  

 Uso de estratexias de comprensión lectora: identificación do tema dun texto, con axuda de 
elementos textuais e non textuais; utilización dos coñecementos previos sobre o tema; 
inferencia de significados polo contexto, por elementos visuais, por comparación de frases 
similares nas linguas que coñecen.  

 Mellora da expresión escrita, de forma guiada, completando unha ficha e utilizando os 
conectores de secuencia adecuados.  

 Composición da biografía dun famoso a partir dun modelo, seguindo o esquema elaborado e 
prestando atención aos conectores de secuencia, á puntuación e á orde das palabras.  

 Uso dos conectores de secuencia first, then, next, after that e finally para completar un 
parágrafo correctamente, e valoración da súa importancia nas comunicacións escritas.  

 Interese pola presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital.  

 

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA  

Coñecementos lingüísticos: 

Elementos morfolóxicos   

 Identificación de elementos morfolóxicos básicos e habituais no uso da lingua.  

Léxico / Vocabulario  

 Familia.  

 Acontecementos vitais.  

 Identificación, uso e valoración das estratexias de aprendizaxe adecuadas (ver obxectivo xeral 
de área nº 7).  

Estrutura e funcións da lingua  

 Expresar e describir accións pasadas.  

 Falar e escribir sobre acontecementos biográficos e familiares. 

 O Past Simple (afirmativa, negativa, interrogativa e respostas breves).  

 Verbos regulares e irregulares.  

 Expresións temporais (yesterday, last night / week / year, ago, etc.).  

 There was / There were.  

 Reflexionar sobre o uso dos conectores de secuencia: first, next, then, after that e finally.  

 Usar a terminoloxía adecuada aos contidos.  

Fonética  

 A pronuncia das terminacións do Past Simple: /d/, /t/ e /id/.  

 

Reflexión sobre a aprendizaxe:   

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

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

 Reflexión guiada sobre o uso e o significado do Past Simple, There was / There were e os 
conectores de secuencia.  

 Aceptación do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e actitude positiva para 
superalo.  

 Participación en actividades de avaliación compartida, na avaliación da propia aprendizaxe e 
uso de estratexias de autocorrección.  

 Participación activa en tarefas e traballos en grupo.  



 

 Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e fóra da 
mesma.  

 Confianza e iniciativa para expresarse en público e por escrito.  

 Uso da terminoloxía adecuada aos contidos.  

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E CONCIENCIA INTERCULTURAL  

 Identificación e respecto polos costumes e características da vida cotiá que se traballan na 
unidade, propios doutros países e culturas onde se fala a lingua estranxeira:  

- A familia.  

- A forma de vivir (acontecementos vitais).  

- A inmigración.  

- As normas de conduta dos adolescentes británicos.  

 Coñecemento de antigas formas de vida e acontecementos históricos; información sobre 
historia da música.  

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

 Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos con falantes ou aprendices 
da lingua estranxeira utilizando os correos electrónicos, chamadas telefónicas, mensaxes 
curtas, etc.  

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

Criterios de avaliación  

3. Comprender a idea xeral e informacións específicas de textos orais sobre unha conversación entre 
unha adolescente e a súa avoa, unha charla seria entre uns pais e a súa filla e unha presentación 
dunha biografía para a clase.  

4. Participar con progresiva autonomía en conversacións e simulacións relativas a buscar datos sobre 
a familia do seu compañeiro e sobre actividades que realizaron xuntos, falar sobre a biografía de 
Chaplin, intercambiar información sobre os seus avós, describir un membro da casa real británica e 
falar sobre datos biográficos de personaxes famosos, empregando as estratexias adecuadas para 
facilitar a continuidade da comunicación e producindo un discurso comprensíbel e adecuado á 
intención de comunicación.  

5. Recoñecer a idea xeral e extraer información específica de textos escritos, con apoio de elementos 
textuais e non textuais, sobre diferenzas entre a adolescencia dun mozo e a do seu pai e sobre un 
conflito familiar entre unha adolescente e os seus pais.  

6. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, un texto breve sobre a biografía dun 
personaxe famoso, utilizando as estruturas, as funcións e o léxico adecuados e prestando atención 
aos conectores de secuencia.  

7. Utilizar os coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira (coma o uso 
do Past Simple, as estruturas There was / There were e os conectores de secuencia) en 

diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaxe e de autocorrección 
das producións propias, orais e escritas, e para comprender mellor as alleas.  

8. Identificar, utilizar e explicar oralmente algunhas estratexias básicas 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 táboas para aprender e memorizar o 
vocabulario, o uso de apéndices gramaticais, de ortografía e de escritura, etc.  

9. Usar de forma guiada as tecnoloxías da información e da comunicación para buscar información, 
producir mensaxes a partir de modelos (como a redacción dunha biografía) e para estabelecer 
relacións persoais, mostrando interese polo seu uso.  

10. Identificar e mostrar interese por coñecer aspectos sociais e culturais propios de diversos países 
no referente ás diferenzas entre o modo de empregar o tempo libre dos mozos británicos e dos 
seus pais, normas de comportamento e horarios, a inmigración e a familia real británica.  

 

Temas interdisciplinarios  



 

 Tecnoloxías:  

- Valoración dos avances tecnolóxicos dos últimos 150 anos.  

 Ciencias sociais, xeografía e historia:  

- Datos sobre a forma de vida na Inglaterra vitoriana.  

- Diversos inventos e descubrimentos.  

- A vida de Charlie Chaplin.  

- O papel das mulleres durante a Guerra de Secesión americana.  

 Educación para a cidadanía e os dereitos humanos:  

- Respecto interxeracional; resolución de conflitos a través do diálogo e do respecto.  

- Equiparación de homes e mulleres no traballo; respecto polo traballo das mulleres e polo seu 
papel na historia.  

- A inmigración. Valoración e respecto.  

 Lingua estranxeira:  

- O modo de dicir as datas en inglés.  

 Lingua e literatura:  

- A biografía de Cervantes.  

- “Mullerciñas” (Little Women) de Louise May Alcott.  

- O Past Simple con verbos regulares e irregulares en afirmativa, negativa, interrogativa e 
respostas curtas.  

- As estruturas There was / There were en afirmativa, negativa, interrogativa e respostas curtas.  

- Os conectores de secuencia.  

- Tradución lingua propia-inglés no Workbook e elaboración de diálogos en inglés a partir de 
instrucións en lingua propia no Language Builder.  

 

UNIDADE 4: Getting There 

 

Obxectivos de aprendizaxe  

 Aprender os nomes de tipos de transporte e de artigos de viaxe.  

 Utilizar correctamente o Past Continuous e distinguilo do Past Simple.  

 Ler de forma comprensiva e autónoma unha crítica dunha guía de televisión e un artigo de 
viaxes.  

 Falar sobre feitos pasados.  

 Practicar o uso de expresións que se utilizan no aeroporto.  

 Identificar e pronunciar correctamente os sons /b/ e /v/.  

 Escoitar de forma comprensiva varias conversacións sobre as vacacións e sobre Bangkok.  

 Escribir unha entrada de blog sobre unha viaxe de vacacións, prestando atención ás 
conxuncións.  

 

Contidos  

BLOQUE 1. ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR  

 Uso dos obxectivos da unidade para interaccionar co profesor/a e cos compañeiros/as.  

 Audición e comprensión de mensaxes emitidas dentro da aula relacionadas coas actividades 
habituais.  

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

 Audición e comprensión de mensaxes orais relacionadas con conversacións sobre as 
vacacións e sobre Bangkok.  

 Obtención de información xeral e específica dunha crítica dunha guía de televisión e dun artigo 
de viaxes para, con apoio de elementos verbais e non verbais, contestar preguntas de 
comprensión ou elixir as respostas correctas.  



 

 Uso de estratexias básicas de comprensión de mensaxes orais: dedución do significado 
dalgunhas palabras ou expresións a través do contexto, identificación de palabras clave e uso 
dos coñecementos previos sobre o tema.  

 Participación en conversacións co compañeiro/a, a partir de modelos propostos, para falar do 
que se pode facer ou ver en lugares próximos e falar do pasado, con pronuncia e entoación 
adecuadas para lograr a comunicación.  

 Audición, comprensión e produción oral do vocabulario da unidade, relacionado con medios de 
transporte, artigos de viaxe e expresións que se utilizan nun aeroporto.  

 Emprego de respostas adecuadas ás informacións requiridas polo profesor/a e polos 
compañeiros/as nas actividades da aula.  

 Aplicación de estratexias para superar as interrupcións na comunicación, usando elementos 
verbais e non verbais.  

BLOQUE 2. LER E ESCRIBIR  

 Comprensión de instrucións básicas para a correcta resolución de actividades.  

 Relación do vocabulario da unidade coa súa categoría correspondente.  

 Anticipación do contido, antes e durante a lectura dun texto.  

 Comprensión da información xeral e da específica de textos acerca dun programa de televisión 
sobre viaxes, unha visita a Pompeia, para elixir as respostas correctas, identificar se as 
afirmacións que se dan son verdadeiras ou falsas e contestar preguntas de comprensión.  

 Uso de estratexias de comprensión lectora: identificación do tema dun texto, con axuda de 
elementos textuais e non textuais; utilización dos coñecementos previos sobre o tema; 
inferencia de significados polo contexto, por elementos visuais, por comparación de frases 
similares nas linguas que coñecen.  

 Mellora da expresión escrita, de forma guiada, completando unha ficha e utilizando as 
conxuncións adecuadas.  

 Composición dunha entrada de blog sobre unhas vacacións a partir dun modelo, seguindo o 
esquema elaborado e prestando atención ás conxuncións, aos conectores de secuencia, ás 
maiúsculas, á puntuación e á orde das palabras.  

 Uso das conxuncións and, but, because e or para completar un parágrafo correctamente, e 
valoración da súa importancia nas comunicacións escritas.  

 Interese pola presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital.  

 

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA  

Coñecementos lingüísticos: 

Elementos morfolóxicos   

 Identificación de elementos morfolóxicos básicos e habituais no uso da lingua.  

Léxico / Vocabulario  

 Medios de transporte.  

 Artigos de viaxe.  

 Expresións para usar no aeroporto.  

 Identificación, uso e valoración das estratexias de aprendizaxe adecuadas (ver obxectivo xeral 
de área nº 7).  

Estruturas e funcións da lingua  

 Describir e falar de acontecementos pasados.  

 Localizar a situación de alguén nunha cidade.  

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

 Diferenzas entre Past Simple / Past Continuous.  

 As expresións temporais (ago, yesterday morning, when, while, as).  

 As conxuncións.  

 Inducir regras gramaticais a partir da observación.  



 

 Usar a terminoloxía adecuada aos contidos.  

Fonética  

 A pronuncia dos sons /b/ e /v/.  

 

Reflexión sobre a aprendizaxe:  

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

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

 Reflexión guiada sobre o uso e o significado do Past Continuous, o contraste entre Past Simple 
/ Past Continuous e as conxuncións.  

 Aceptación do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e actitude positiva para 
superalo.  

 Participación en actividades de avaliación compartida, na avaliación da propia aprendizaxe e 
uso de estratexias de autocorrección.  

 Participación activa en tarefas e traballos en grupo.  

 Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e fóra da 
mesma.  

 Confianza e iniciativa para expresarse en público e por escrito.  

 Dedución de regras gramaticais a partir da observación.  

 Uso da terminoloxía adecuada aos contidos.  

  

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E CONCIENCIA INTERCULTURAL  

 Identificación e respecto polos costumes e características da vida cotiá que se traballan na 
unidade, propios doutros países e culturas onde se fala a lingua estranxeira:  

- As diversas culturas e modos de vida que se coñecen ao viaxar (desde os hábitos 
alimentarios ata os medios de transporte ou a historia).  

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

 Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos con falantes ou aprendices 
da lingua estranxeira utilizando os correos electrónicos, chamadas telefónicas, mensaxes 
curtas, etc.  

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

 

 

Criterios de avaliación  

 

27. Comprender a idea xeral e informacións específicas dun texto oral sobre Bangkok e conversacións 
acerca das vacacións.  

28. Participar con progresiva autonomía en conversacións e simulacións relativas a falar do pasado, 
localizar un lugar, describir acontecementos e imaxes do pasado, diálogos sobre viaxes e unha 
conversación nun aeroporto, empregando as estratexias adecuadas para facilitar a continuidade da 
comunicación e producindo un discurso comprensíbel e adecuado á intención de comunicación.  

29. Recoñecer a idea xeral e extraer información específica de textos escritos, con apoio de elementos 
textuais e non textuais, sobre unha crítica dunha guía de televisión, a destrución de Pompeia e un 
artigo de viaxes.  

30. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, unha entrada de blog sobre as vacacións, 
prestando atención ás conxuncións e mantendo unha presentación clara, limpa e ordenada.  

31. Utilizar os coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira (coma o uso 
do Past Continuous, as súas diferenzas co Past Simple, as conxugacións e a pronuncia das 



 

formas /b/ e /v/) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaxe e 
de autocorrección das producións propias, orais e escritas, e para comprender mellor as alleas.  

32. Identificar, utilizar e explicar oralmente algunhas estratexias básicas 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 táboas para aprender e memorizar o 
vocabulario, o uso de apéndices gramaticais, de ortografía e de escritura, etc.  

33. Usar de forma guiada as tecnoloxías da información e da comunicación para buscar información, 
producir mensaxes a partir de modelos (como unha entrada de blog sobre unha viaxe) e para 
estabelecer relacións persoais, mostrando interese polo seu uso.  

34. Identificar e mostrar interese por coñecer aspectos sociais e culturais propios de diversos países 
no referente á súa cultura, aos seus medios de transporte e ao seu modo de viaxar.  

Temas interdisciplinarios  

 Ciencias da natureza:  

- Variación das estacións nos hemisferios.  

 Ciencias sociais, xeografía e historia:  

- Localizar países nun mapamundi.  

- Información sobre Bangkok e Australia.  

- A erupción do Vesubio en Pompeia.  

 Educación plástica e visual:  

- Monumentos emblemáticos da arte oriental budista (en Bangkok), da arte clásica (o Partenón e 
o Coliseo), da arte moderna, (en Nova Escocia e en Sydney - Australia), e de cidades como 
Nova York.  

 Lingua e literatura:  

- O Past Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa.  

- As expresións temporais.  

- O contraste entre o Present Simple  e o Present Continuous.  

- Uso das expresións as, while e when.  

- O uso das conxuncións and, but, because, or.  

- Tradución lingua propia-inglés no Workbook e elaboración de diálogos en inglés a partir de 
instrucións en lingua propia no Language Builder.  

 Educación para a cidadanía e os dereitos humanos:  

- Reflexión sobre outras formas de vida e respecto pola súa cultura, crenzas e alimentación. 
Coñecemento de tradicións e crenzas aborixes e musulmás.  

 

UNIDADE 5: Sport 

 

Obxectivos de aprendizaxe  

 Aprender vocabulario relacionado co tempo, as competicións deportivas e, particularmente, o 
fútbol.  

 Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo sobre noticias deportivas e un test sobre 
coñecementos de fútbol.  

 Falar do tempo e facer predicións.  

 Practicar o uso do futuro con will, be going to, o Present Continuous con valor de futuro e o 
primeiro condicional.  

 Identificar e pronunciar correctamente will, will not e as súas contraccións.  

 Escoitar e comprender plans, predicións e información de deportes.  

 Redactar predicións sobre como será a vida no ano 3060, usando a técnica de brainstorming 
para organizar as ideas.  

 

Contidos  



 

BLOQUE 1. ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR  

 Uso dos obxectivos da unidade para interaccionar co profesor/a e cos compañeiros/as.  

 Audición e comprensión de mensaxes emitidas dentro da aula relacionadas coas actividades 
habituais.  

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

 Audición e comprensión de mensaxes orais relacionadas co prognóstico do tempo, un partido 
de fútbol e unha conversación sobre a vida no futuro.  

 Obtención de información xeral e específica dunha conversación sobre o prognóstico do tempo 
para ese día e predicións sobre como podería ser a vida no futuro para, con apoio de 
elementos verbais e non verbais, contestar preguntas de comprensión ou elixir as respostas 
correctas.  

 Uso de estratexias básicas de comprensión de mensaxes orais: dedución do significado 
dalgunhas palabras ou expresións a través do contexto, identificación de palabras clave e uso 
dos coñecementos previos sobre o tema.  

 Participación en conversacións co compañeiro/a, a partir de modelos propostos, para discutir 
predicións sobre o seu futuro e aspiracións, sobre o que van facer ese día e acerca de 
predicións sobre o futuro remoto, con pronuncia e entoación adecuadas para lograr a 
comunicación.  

 Audición, comprensión e produción oral do vocabulario da unidade, relacionado co tempo, as 
competicións deportivas e o fútbol.  

 Emprego de respostas adecuadas ás informacións requiridas polo profesor/a e polos 
compañeiros/as nas actividades da aula.  

 Aplicación de estratexias para superar as interrupcións na comunicación, usando elementos 
verbais e non verbais.  

BLOQUE 2. LER E ESCRIBIR  

 Comprensión de instrucións básicas para a correcta resolución de actividades.  

 Relación do vocabulario da unidade coa súa categoría correspondente.  

 Anticipación do contido, antes e durante a lectura dun texto.  

 Comprensión da información xeral e da específica de textos sobre os efectos do clima no 
deporte e un test sobre fútbol, para elixir as respostas correctas e contestar preguntas de 
comprensión.  

 Uso de estratexias de comprensión lectora: identificación do tema dun texto, con axuda de 
elementos textuais e non textuais; utilización dos coñecementos previos sobre o tema; 
inferencia de significados polo contexto, por elementos visuais, por comparación de frases 
similares nas linguas que coñecen.  

 Mellora da expresión escrita, de forma guiada, completando unha ficha e utilizando a técnica 
de brainstorming para planear o que se vai dicir.  

 Redacción de predicións sobre a vida no ano 3060 a partir dun modelo, seguindo o esquema 
elaborado, utilizando brainstorming para planear o que se vai dicir e prestando atención aos 
conectores de secuencia, ás conxuncións, á puntuación, ás maiúsculas e á orde das palabras.  

 Uso da técnica de brainstorming para planear o que se vai dicir utilizando as preguntas: who, 
what, where, when e why para organizar as súas ideas.  

 Interese pola presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital.  

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA  

Coñecementos lingüísticos: 

Elementos morfolóxicos   

 Identificación de elementos morfolóxicos básicos e habituais no uso da lingua.  

 

Léxico / Vocabulario  

 O tempo.  

 As competicións deportivas.  



 

 Palabras e expresións do mundo do fútbol.  

 Fórmulas para expresar probabilidade.  

 Identificación, uso e valoración das estratexias de aprendizaxe adecuadas (ver obxectivo xeral 
de área nº 7).  

Estrutura e funcións da lingua  

 Facer predicións e falar de posibilidades.  

 Falar do futuro e expresar plans e intencións.  

 Will (afirmativa, negativa e interrogativa, e as respostas breves).  

 Be going to (afirmativa, negativa e interrogativa, e as respostas breves).  

 O Present Continuous con valor de futuro  

 O primeiro condicional (afirmativa, negativa e interrogativa, e as respostas breves).  

 As expresións temporais de futuro.  

 A técnica de brainstorming.  

 Inducir regras gramaticais a partir da observación.  

 Usar a terminoloxía adecuada aos contidos.  

Fonética  

 A pronuncia das formas contraídas „ll  e won‟t, e a entoación das oracións.  

Reflexión sobre a aprendizaxe:  

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

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

 Reflexión guiada sobre o uso e o significado do futuro con will, be going to, o Present 
Continuous con valor de futuro e o primeiro condicional e da técnica de brainstorming.  

 Aceptación do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e actitude positiva para 
superalo.  

 Participación en actividades de avaliación compartida, na avaliación da propia aprendizaxe e 
uso de estratexias de autocorrección.  

 Participación activa en tarefas e traballos en grupo.  

 Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e fóra da 
mesma.  

 Confianza e iniciativa para expresarse en público e por escrito.  

 Dedución de regras gramaticais a partir da observación.  

 Uso da terminoloxía adecuada aos contidos.  

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E CONCIENCIA INTERCULTURAL  

 Identificación e respecto polos costumes e características da vida cotiá que se traballan na 
unidade, propios doutros países e culturas onde se fala a lingua estranxeira:  

- Xogos, prácticas e acontecementos deportivos.  

- A forma de vivir e de practicar exercicio.  

- A cultura do fútbol.  

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

 Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos con falantes ou aprendices 
da lingua estranxeira utilizando os correos electrónicos, chamadas telefónicas, mensaxes 
curtas, etc.  

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

 

Criterios de avaliación  

 



 

3. Comprender a idea xeral e informacións específicas dun texto oral sobre unha conversación 
acerca do prognóstico do tempo para ese día, un partido de fútbol e predicións sobre como podería 
ser a vida no futuro.  

4. Participar con progresiva autonomía en conversacións e simulacións relativas a cal é o tempo 
adecuado para practicar certos deportes, discutir predicións sobre o seu futuro e aspiracións, o que 
van facer ese día e acerca de predicións sobre o futuro remoto, empregando as estratexias 
adecuadas para facilitar a continuidade da comunicación e producindo un discurso comprensíbel e 
adecuado á intención de comunicación.  

5. Recoñecer a idea xeral e extraer información específica de textos escritos, con apoio de elementos 
textuais e non textuais, sobre os efectos do clima no deporte, acontecementos deportivos famosos 
e un test sobre fútbol.  

6. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, un texto breve sobre predicións acerca da 
vida no ano 3060, utilizando as estruturas, as funcións e o léxico adecuados, empregando a 
técnica de brainstorming para organizar as súas ideas antes de escribir e prestando atención á 
orde das palabras na oración, ás maiúsculas, á puntuación, aos conectores de secuencia e ás 
conxuncións.  

7. Utilizar os coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira (coma o uso 
do futuro con will e con be going to, o primeiro condicional e o Present Continuous con valor de 
futuro) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaxe e de 
autocorrección das producións propias, orais e escritas, e para comprender mellor as alleas.  

8. Identificar, utilizar e explicar oralmente algunhas estratexias básicas 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 táboas para aprender e memorizar o 
vocabulario, o uso de apéndices gramaticais, de ortografía e de escritura, etc.  

9. Usar de forma guiada as tecnoloxías da información e da comunicación para buscar información, 
producir mensaxes a partir de modelos (a redacción de predicións sobre a vida no ano 3060) e 
para estabelecer relacións persoais, mostrando interese polo seu uso.  

10. Identificar e mostrar interese por coñecer aspectos sociais e culturais propios de diversos países 
no referente á forma de practicar deporte e aos seus acontecementos deportivos máis famosos e 
populares.  

Temas interdisciplinarios  

 Lingua e literatura:  

- O futuro con will.  

- O futuro con be going to.  

- O Present Continuous con valor de futuro.  

- O primeiro condicional.  

- Fórmulas para facer predicións e expresar probabilidade.  

- Tradución lingua propia-inglés no Workbook e elaboración de diálogos en inglés a partir de 
instrucións en lingua propia no Language Builder. 

 Lingua estranxeira:  

- Como se pronuncian os resultados do fútbol en inglés.  

 Tecnoloxía:  

- Posíbeis desenvolvementos tecnolóxicos.  

 Ciencias sociais, xeografía e historia:  

- Localizar países nun mapa.  

- Pescudar a que país pertencen varias cidades.  

- Contestar preguntas de xeografía sobre Europa.  

- Cultura e acontecementos deportivos en diversos países.  

- Orixe de varias competicións deportivas (Wimbledon).  

 

 Educación física:  

- Importancia do exercicio físico.  



 

- Deportes, os lugares e o tempo máis adecuados para realizar cada un deles.  

 Ciencias da natureza:  

- O cambio climático; consecuencias.  

 Educación da cidadanía e os dereitos humanos:  

- Importancia do deporte e do exercicio para estar sans, especialmente no caso dos 
adolescentes. 

 
UNIDADE 6: As Good as Gold 

 

Obxectivos de aprendizaxe  

 Aprender adxectivos descritivos, fórmulas para describir lugares e expresións que se usan nos 
centros comerciais.  

 Describir e comparar cousas e lugares.  

 Utilizar correctamente o comparativo e o superlativo de adxectivos regulares e irregulares..  

 Escoitar de forma comprensiva conversacións sobre os artigos dunha xoiaría  e sobre descricións 
de fotografías de distintos lugares.  

 Orientarse nun centro comercial.  

 Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo de revista sobre a historia do ouro e unha guía de 
viaxes sobre California.  

 Describir o seu lugar favorito.  

Pronuncia dos sons /D/ e /M/ contidos nas palabras sand e shady 

 

Contidos  

BLOQUE 1. ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR  

 Uso dos obxectivos da unidade para interaccionar co profesor/a e cos compañeiros/as.  

 Audición e comprensión de mensaxes emitidas dentro da aula relacionadas coas actividades 
habituais.  

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

 Audición e comprensión de mensaxes orais relacionadas con conversacións sobre California, os 
artigos dunha xoiaría, a comparación de opinións sobre diversos temas e descricións de fotografías 
de distintos lugares.  

 Obtención de información xeral e específica dunha conversación sobre California para contestar 
preguntas de comprensión ou elixir as respostas correctas, con apoio de elementos verbais e non 
verbais, 

 Uso de estratexias básicas de comprensión de mensaxes orais: dedución do significado dalgunhas 
palabras ou expresións a través do contexto, identificación de palabras clave e uso dos 
coñecementos previos sobre o tema.  

 Participación en conversacións co compañeiro/a, a partir de modelos propostos, para comparar 
opinións sobre materias, facer comparacións, falar sobre os seus lugares favoritos, orientarse nun 
centro comercial e describir os lugares que aparecen en fotografías, con pronuncia e entoación 
adecuadas para lograr a comunicación.  

 Audición, comprensión e produción oral do vocabulario da unidade, relacionado con adxectivos 
descritivos, expresións para describir lugares e para orientarse nun centro comercial.  

 Emprego de respostas adecuadas ás informacións requiridas polo profesor/a e polos 
compañeiros/as nas actividades da aula.  

 Aplicación de estratexias para superar as interrupcións na comunicación, usando elementos verbais 
e non verbais.  

 

BLOQUE 2. LER E ESCRIBIR  

 Comprensión de instrucións básicas para a correcta resolución de actividades.  

 Relación do vocabulario da unidade coa súa categoría correspondente.  



 

 Anticipación do contido, antes e durante a lectura dun texto.  

 Comprensión da información xeral e da específica de textos sobre a historia do ouro, a coroa 
británica e California, para elixir as respostas correctas, identificar se as afirmacións que se dan son 
verdadeiras ou falsas e contestar preguntas de comprensión.  

 Uso de estratexias de comprensión lectora: identificación do tema dun texto, con axuda de 
elementos textuais e non textuais; utilización dos coñecementos previos sobre o tema; inferencia de 
significados polo contexto, por elementos visuais, por comparación de frases similares nas linguas 
que coñecen.  

 Mellora da expresión escrita, de forma guiada, completando unha ficha e utilizando unha 
introdución adecuada.  

 Composición dunha redacción sobre o seu lugar favorito a partir dun modelo, seguindo o esquema 
elaborado e prestando atención, dentro da estrutura do parágrafo, á introdución, así como ao 
emprego do brainstorming para organizar as ideas antes de escribir, as conxuncións, os conectores 
de frecuencia, as maiúsculas, a puntuación e a orde das palabras.  

 Reflexión sobre a función da introdución dentro da estrutura do parágrafo a partir dun exercicio de 
elección da resposta correcta. Valoración da súa importancia nas comunicacións escritas.  

 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 afección das 
pegas por roubar obxectos brillantes, para contestar as preguntas.  

 Realización dun ditado para consolidar o vocabulario da unidade.  

 Tradución inversa de frases que conteñen as estruturas e palabras aprendidas na unidade.  

 Composición de frases con información persoal.  

 Redactar a descrición dun lugar a partir dun modelo dado.  

 

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA  

Coñecementos lingüísticos: 

Elementos morfolóxicos   

 Identificación de elementos morfolóxicos básicos e habituais no uso da lingua.  

Léxico / Vocabulario  

 Adxectivos descritivos.  

 Expresións para dar indicacións en centros comerciais.  

 Identificación, uso e valoración das estratexias de aprendizaxe adecuadas (ver obxectivo xeral de 
área nº 7).  

Estrutura e funcións da lingua  

 Describir cousas e lugares  

 Usar correctamente os adxectivos en grao comparativo e superlativo.  

 O uso da introdución na estrutura do parágrafo.  

 Dar indicacións.  

Fonética  

 Pronuncia dos sons /D/ e /M/ contidos nas palabras sand e shady.  

 

Reflexión sobre a aprendizaxe:  

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

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

 Reflexión guiada sobre o uso e o significado dos graos comparativo e superlativo do adxectivo, os 
adxectivos irregulares, así como da introdución na estrutura do parágrafo.  

 Aceptación do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e actitude positiva para 
superalo.  



 

 Participación en actividades de avaliación compartida, na avaliación da propia aprendizaxe e uso de 
estratexias de autocorrección.  

 Participación activa en tarefas e traballos en grupo.  

 Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e fóra da 
mesma.  

 Confianza e iniciativa para expresarse en público e por escrito.  

 Dedución de regras gramaticais a partir da observación.  

 Uso da terminoloxía adecuada aos contidos.  

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E CONCIENCIA INTERCULTURAL  

 Identificación e respecto polos costumes e características da vida cotiá que se traballan na unidade, 
propios doutros países e culturas onde se fala a lingua estranxeira:  

- O emprego do ouro; a xoiaría.  

- Os tesouros antigos.  

- A febre do ouro a través da historia.  

- Paisaxes e lugares xeográficos do mundo  

- Diversos aspectos da historia, a xeografía, a vida natural e a poboación de California (EE.UU.).  

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

 Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos con falantes ou aprendices da 
lingua estranxeira utilizando os correos electrónicos, chamadas telefónicas, mensaxes curtas, etc.  

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

 

Criterios de avaliación  

3. Comprender a idea xeral e informacións específicas de textos orais sobre conversacións acerca 
dos artigos dunha xoiaría, comparar opinións, California e descricións de fotografías de distintos 
lugares.  

4. Participar con progresiva autonomía en conversacións, comparar opinións sobre materias de 
estudo, facer comparacións, falar sobre os seus lugares favoritos, orientarse nun centro comercial 
e describir os lugares que aparecen nas fotografías, empregando as estratexias adecuadas para 
facilitar a continuidade da comunicación e producindo un discurso comprensíbel e adecuado á 
intención de comunicación.  

5. Recoñecer a idea xeral e extraer información específica de textos escritos, con apoio de elementos 
textuais e non textuais, sobre a historia do ouro, a coroa británica e California.  

6. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, un texto breve sobre a descrición do seu 
lugar favorito, utilizando as estruturas, as funcións e o léxico adecuados e prestando atención, 
dentro da estrutura do parágrafo, á introdución.  

7. Utilizar os coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira (coma o uso 
do comparativo e o superlativo dos adxectivos regulares e irregulares; a introdución dentro da 
estrutura do texto) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaxe 
e de autocorrección das producións propias, orais e escritas, e para comprender mellor as alleas.  

8. Identificar, utilizar e explicar oralmente algunhas estratexias básicas 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 táboas para aprender e memorizar o 
vocabulario, o uso de apéndices gramaticais, de ortografía e de escritura, etc.  

9. Usar de forma guiada as tecnoloxías da información e da comunicación para buscar información, 
producir mensaxes a partir de modelos (coma unha descrición do seu lugar favorito) e para 
estabelecer relacións persoais, mostrando interese polo seu uso.  

10. Identificar e mostrar interese por coñecer aspectos sociais e culturais propios de diversos países 
no referente ao modo de empregar o ouro, a xoiaría, tesouros nacionais, información xeral sobre 
California, distintas paisaxes e lugares xeográficos do mundo.  

 
Temas interdisciplinarios  



 

 Ciencias naturais:  

- Parques e reservas naturais de California.  

- Información sobre as sequoias.  

- Características do metal ouro.  

- Peculiaridades dalgúns animais.  

 Tecnoloxía:  

- Aplicacións do ouro en distintos campos e ciencias: medicina, construción, etc.  

 Ciencias sociais, xeografía e historia:  

- Localizar países nun mapamundi.  

- O papel do ouro e a súa importancia na historia da humanidade.  

 Educación para a cidadanía e os dereitos humanos:  

- Aprendizaxe das fórmulas correctas para dar e solicitar información co fin de orientarse de 
forma correcta e respectuosa.  

- Importancia de manter unha actitude positiva ante os contratempos ao viaxar, para non 
arruinarlles a viaxe aos demais.  

- Respectar que os demais poidan ter opinións distintas ás propias.  

- Reflexión sobre o valor do ouro e a riqueza en comparación coa vida humana  

 Lingua e literatura:  

- Modo comparativo e superlativo dos adxectivos.  

- A función da introdución no texto.  

- A descrición de lugares.  

- Tradución lingua propia-inglés no Workbook e elaboración de diálogos en inglés a partir de 
instrucións en lingua propia no Language Builder.  

 
UNIDADE 7: Staying Alive! 

 

Obxectivos de aprendizaxe  

 Aprender vocabulario relacionado co uso de ordenadores, os verbos de acción e expresións para 
falar de experiencias. 

 Falar de noticias e experiencias.  

 Ler de forma comprensiva e autónoma noticias sobre feitos extraordinarios, un artigo online sobre 
animais extinguidos e un texto sobre Indiana Jones.  

 Practicar o uso do Present Perfect Simple, os adverbios e expresións temporais que adoitan 
acompañalo e as expresións for e since.  

 Reflexionar sobre o uso da conclusión no texto.  

 Escoitar de forma comprensiva conversacións acerca das noticias, dunha enquisa que trata de 
experiencias animais e do uso de ordenadores.  

 Identificar, pronunciar e producir sons de especial dificultade, como /g/ e /i/ contidos nas palabras 
swim e shark. 

 Escribir un ensaio sobre unha experiencia.  

 

Contidos  

BLOQUE 1. ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR  

 Uso dos obxectivos da unidade para interaccionar co profesor/a e cos compañeiros/as.  

 Audición e comprensión de mensaxes emitidas dentro da aula relacionadas coas actividades 
habituais.  

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

 Audición e comprensión de mensaxes orais relacionadas con conversacións acerca das noticias, 
unha enquisa e o uso de ordenadores.  



 

 Obtención de información xeral e específica de conversacións acerca de noticias extraordinarias, 
dunha enquisa sobre actividades nada habituais e do uso de ordenadores para, con apoio de 
elementos verbais e non verbais, contestar preguntas de comprensión ou elixir as respostas 
correctas.  

 Uso de estratexias básicas de comprensión de mensaxes orais: dedución do significado dalgunhas 
palabras ou expresións a través do contexto, identificación de palabras clave e uso dos 
coñecementos previos sobre o tema.  

 Participación en conversacións co compañeiro/a, a partir de modelos propostos, para falar de que 
tipo de noticias lles parecen máis interesantes, comentar se realizaron ou non algunhas actividades 
pouco comúns, facerse preguntas sobre canto tempo levan realizando distintas actividades e 
relatarse experiencias que tiveron, con pronuncia e entoación adecuadas para lograr a 
comunicación.  

 Audición, comprensión e produción oral do vocabulario da unidade, relacionado con verbos de 
acción, contar experiencias e o uso de ordenadores.  

 Emprego de respostas adecuadas ás informacións requiridas polo profesor/a e polos 
compañeiros/as nas actividades da aula.  

 Aplicación de estratexias para superar as interrupcións na comunicación, usando elementos verbais 
e non verbais.  

BLOQUE 2. LER E ESCRIBIR  

 Comprensión de instrucións básicas para a correcta resolución de actividades.  

 Relación do vocabulario da unidade coa súa categoría correspondente.  

 Anticipación do contido, antes e durante a lectura dun texto.  

 Comprensión da información xeral e da específica de textos sobre noticias acerca de feitos 
extraordinarios, un artigo online sobre animais extinguidos e un texto sobre Indiana Jones, para 
elixir as respostas correctas e contestar preguntas de comprensión.  

 Uso de estratexias de comprensión lectora: identificación do tema dun texto, con axuda de 
elementos textuais e non textuais; utilización dos coñecementos previos sobre o tema; inferencia de 
significados polo contexto, por elementos visuais, por comparación de frases similares nas linguas 
que coñecen.  

 Mellora da expresión escrita, de forma guiada: composición dun ensaio sobre unha experiencia a 
partir dun modelo, completando unha ficha, seguindo o esquema elaborado e prestando atención, 
dentro da estrutura do texto, á conclusión.  

 Reflexión sobre a función da conclusión dentro da estrutura do parágrafo a partir dun exercicio de 
elección da resposta correcta. Valoración da súa importancia nas comunicacións escritas.  

 Interese pola presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital.  

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA  

Coñecementos lingüísticos: 

Elementos morfolóxicos   

 Identificación de elementos morfolóxicos básicos e habituais no uso da lingua.  

Léxico / Vocabulario  

Verbos de acción 

 Fórmulas para contar experiencias  

 Expresións relacionadas co uso de ordenadores  

 Identificación, uso e valoración das estratexias de aprendizaxe adecuadas (ver obxectivo xeral 
de área nº 7).  

Estrutura e funcións da lingua  

 Expresar feitos pasados: o Past Simple (negativa e interrogativa, e as respostas breves); as 
expresións temporais.  

 Falar de noticias e experiencias.  

 Practicar o uso do Present Perfect Simple.  

 Os adverbios e expresións temporais que adoitan acompañalo.  

 As expresións for e since.  



 

 Reflexionar sobre o uso da conclusión no texto.  

 Inducir regras gramaticais a partir da observación.  

 Usar a terminoloxía adecuada aos contidos.  

Fonética  

 Pronuncia dos sons /g/ e /i/ contidos nas palabras swim e shark. 

 

Reflexión sobre a aprendizaxe:  

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

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

 Reflexión guiada sobre o uso e o significado do Present Perfect Simple, os adverbios e expresións 
temporais que adoitan acompañalo e as expresións for e since e a función da conclusión no texto.  

 Aceptación do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e actitude positiva para 
superalo.  

 Participación en actividades de avaliación compartida, na avaliación da propia aprendizaxe e uso de 
estratexias de autocorrección.  

 Participación activa en tarefas e traballos en grupo.  

 Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e fóra da 
mesma.  

 Confianza e iniciativa para expresarse en público e por escrito.  

 Dedución de regras gramaticais a partir da observación.  

 Uso da terminoloxía adecuada aos contidos.  

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E CONCIENCIA INTERCULTURAL  

 Identificación e respecto polos costumes e características da vida cotiá que se traballan na unidade, 
propios doutros países e culturas onde se fala a lingua estranxeira:  

 Experiencias extraordinarias.  

 Actividades.  

 Voluntariado.  

 Avances da investigación xenética.  

 Os ordenadores.  

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

 Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos con falantes ou aprendices da 
lingua estranxeira utilizando os correos electrónicos, chamadas telefónicas, mensaxes curtas, etc.  

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

 

Criterios de avaliación  

 

4. Comprender a idea xeral e informacións específicas de textos orais relacionados con 
conversacións acerca das noticias, unha enquisa e o uso de ordenadores.  

5. Participar con progresiva autonomía en conversacións e simulacións relativas a conversar sobre 
que tipo de noticias lles parecen máis interesantes, comentar se realizaron ou non algunhas 
actividades pouco comúns, facerse preguntas sobre canto tempo levan realizando distintas 
actividades e relatarse experiencias que tiveron, empregando as estratexias adecuadas para 
facilitar a continuidade da comunicación e producindo un discurso comprensíbel e adecuado á 
intención de comunicación.  

6. Recoñecer a idea xeral e extraer información específica de textos escritos, con apoio de elementos 
textuais e non textuais, acerca de noticias sobre feitos extraordinarios, un artigo online sobre 
animais extinguidos e un texto sobre Indiana Jones.  



 

7. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, un texto breve sobre a descrición do seu 
lugar favorito, utilizando as estruturas, as funcións e o léxico adecuados e prestando atención, 
dentro da estrutura do parágrafo, á conclusión.  

8. Utilizar os coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira (coma o uso 
do Present Perfect Simple, os adverbios e expresións temporais que adoitan acompañalo, as 
expresións for e since e a conclusión do texto) en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de autoaprendizaxe e de autocorrección das producións propias, orais e escritas, e 
para comprender mellor as alleas.  

9. Identificar, utilizar e explicar oralmente algunhas estratexias básicas 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 táboas para aprender e memorizar o 
vocabulario, o uso de apéndices gramaticais, de ortografía e de escritura, etc.  

10. Usar de forma guiada as tecnoloxías da información e da comunicación para buscar información, 
producir mensaxes a partir de modelos (como un ensaio sobre unha experiencia) e para 
estabelecer relacións persoais, mostrando interese polo seu uso.  

11. Identificar e mostrar interese por coñecer aspectos sociais e culturais propios de diversos países 
no referente ás actividades que realizan, experiencias extraordinarias, voluntariado, avances da 
investigación xenética e uso dos ordenadores.  

 
Temas interdisciplinarios  

 Ciencias sociais, xeografía e historia:  

- Causas da extinción dos animais prehistóricos.  

- Localización de diversos hábitats no mapamundi.  

 Ciencias da natureza:  

- Os animais extinguidos recentemente.  

- Os “fósiles viventes”.  

 Tecnoloxía:  

- Os artigos online.  

- Os avances técnicos en xenética.  

- Os periféricos e as partes dun ordenador.  

 Educación plástica e visual:  

- O cine: as películas de Indiana Jones.  

 Lingua estranxeira:  

- Diferenza entre o plural da palabra “mouse” cando se refire á informática e cando se refire a un 
animal.  

 Lingua e literatura:  

- A linguaxe xornalística para dar noticias extraordinarias ou sensacionalistas.  

- Practicar o uso do Present Perfect Simple.  

- Os adverbios e expresións temporais que adoitan acompañalo.  

- As expresións for e since.  

- A función da conclusión no texto.  

- Tradución inglés-lingua propia no Workbook e elaboración de diálogos en inglés a partir de 
instrucións en lingua propia no Language Builder.  

 Educación para a cidadanía e os dereitos humanos:  

- Importancia de manter a calma e non deixarse levar polo pánico nas situacións difíciles.  

- Respecto polos avances da ciencia xenética  

- Reflexión sobre a importancia de intentalo de novo e de sorrir, aínda que cometas erros.  

- O voluntariado; o axudar aos demais visto como unha experiencia gratificante.  

- Respecto polos animais e o seu hábitat; importancia observar unha conduta respectuosa co 
ambiente para que non se extingan máis especies.  



 

- Necesidade de manterse informado sobre o que ocorre no mundo a través da prensa e das 
noticias.  

- Respecto das quendas para tomar a palabra e dos gustos dos demais. 

 
 

UNIDADE 8: What a noise!  

Obxectivos de aprendizaxe  

 Aprender vocabulario relacionado con tipos de música, instrumentos musicais, aparellos eléctricos 
e fórmulas para expresar preferencias.  

 Ler de forma comprensiva e autónoma unha páxina web con ilustracións sobre o ruído e a 
contaminación acústica e un artigo de revista con fotografías sobre os videoxogos musicais.  

 Expresar preferencias.  

 Falar de problemas e expresar conformidade / desconformidade.  

 Utilizar correctamente os determinantes, os cuantificadores, os pronomes posesivos e as formas 
There is / There are.  

 Identificar e producir os sons /nk/ e /nd/. 

 Escoitar de forma comprensiva conversacións sobre o ruído, tipos de música e queixas formais.  

 Escribir un informe sobre un músico ou unha banda, prestando atención á estrutura do texto.  

 

Contidos  

BLOQUE 1. ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR  

 Uso dos obxectivos da unidade para interaccionar co profesor/a e cos compañeiros/as.  

 Audición e comprensión de mensaxes emitidas dentro da aula relacionadas coas actividades 
habituais.  

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

 Audición e comprensión de mensaxes orais relacionadas co ruído, tipos de música e queixas 
formais.  

 Obtención de información xeral e específica de textos orais sobre o ruído, tipos de música e 
queixas formais para, con apoio de elementos verbais e non verbais, contestar preguntas de 
comprensión ou elixir as respostas correctas.  

 Uso de estratexias básicas de comprensión de mensaxes orais: dedución do significado dalgunhas 
palabras ou expresións a través do contexto, identificación de palabras clave e uso dos 
coñecementos previos sobre o tema.  

 Participación en conversacións co compañeiro/a, a partir de modelos propostos, para falar dos 
utensilios que usaron; as súas cancións favoritas, a música que elixirían para unha festa, comparar 
dúas imaxes e un rol play sobre como realizar queixas formais, con pronuncia e entoación 
adecuadas para lograr a comunicación.  

 Audición, comprensión e produción oral do vocabulario da unidade, relacionado con tipos de 
música, instrumentos musicais, aparellos eléctricos e fórmulas para expresar preferencias.  

 Emprego de respostas adecuadas ás informacións requiridas polo profesor/a e polos 
compañeiros/as nas actividades da aula.  

 Aplicación de estratexias para superar as interrupcións na comunicación, usando elementos verbais 
e non verbais.  

BLOQUE 2. LER E ESCRIBIR  

 Comprensión de instrucións básicas para a correcta resolución de actividades.  

 Relación do vocabulario da unidade coa súa categoría correspondente.  

 Anticipación do contido, antes e durante a lectura dun texto.  

 Comprensión da información xeral e da específica de textos sobre o ruído e videoxogos musicais, 
para elixir as respostas correctas, identificar se as afirmacións que se dan son verdadeiras ou 
falsas e contestar preguntas de comprensión. 

 Uso de estratexias de comprensión lectora: identificación do tema dun texto, con axuda de 
elementos textuais e non textuais; utilización dos coñecementos previos sobre o tema; inferencia de 



 

significados polo contexto, por elementos visuais, por comparación de frases similares nas linguas 
que coñecen.  

 Mellora da expresión escrita, de forma guiada, completando unha ficha e utilizando e prestando 
atención, dentro da estrutura do parágrafo, ao desenvolvemento.  

 Composición dun informe sobre o seu músico ou banda favoritos a partir dun modelo, seguindo o 
esquema elaborado e prestando especial atención ao desenvolvemento do parágrafo.  

 Reflexión sobre a función do desenvolvemento, dentro da estrutura do parágrafo, a partir dun 
exercicio de elección da resposta correcta. Valoración da súa importancia nas comunicacións 
escritas.  

 Interese pola presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital.  

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA  

Coñecementos lingüísticos: 

Elementos morfolóxicos   

 Identificación de elementos morfolóxicos básicos e habituais no uso da lingua.  

Léxico / Vocabulario  

 Tipos de música  

 Instrumentos musicais.  

 Aparellos eléctricos.  

 Fórmulas para expresar preferencias  

 Identificación, uso e valoración das estratexias de aprendizaxe adecuadas (ver obxectivo xeral de 
área nº 7).  

Estrutura e funcións da lingua  

 Expresar gustos e preferencias: I think, don‟t really, mind, can‟t stand, just love, really like. 

 Realizar queixas formais; fórmulas e expresións.  

 Utilizar os determinantes, os cuantificadores, os pronomes posesivos e as formas There is / There 
are.  

 Inducir regras gramaticais a partir da observación.  

 Usar a terminoloxía adecuada aos contidos.  

Fonética  

 A pronuncia dos sons /nk/ e /nd/.  

Reflexión sobre a aprendizaxe:  

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

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

 Reflexión guiada sobre o uso e o significado dos determinantes, os cuantificadores, os pronomes 
posesivos, as formas There is / There are e a función do desenvolvemento dentro da estrutura do 
texto.  

 Aceptación do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e actitude positiva para 
superalo.  

 Participación en actividades de avaliación compartida, na avaliación da propia aprendizaxe e uso de 
estratexias de autocorrección.  

 Participación activa en tarefas e traballos en grupo.  

 Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e fóra da 
mesma.  

 Confianza e iniciativa para expresarse en público e por escrito.  

 Dedución de regras gramaticais a partir da observación.  

 Uso da terminoloxía adecuada aos contidos.  

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E CONCIENCIA INTERCULTURAL  

 Identificación e respecto polos costumes e características da vida cotiá que se traballan na unidade, 
propios doutros países e culturas onde se fala a lingua estranxeira:  

 Tipos de música que escoitan.  



 

 O emprego do son “mosquito” en Estados Unidos.  

 Instrumentos musicais tradicionais do mundo.  

 Uso crecente dos videoxogos musicais en Gran Bretaña; a súa capacidade de motivar aos 
estudantes para que aprendan música.  

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

 Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos con falantes ou aprendices da 
lingua estranxeira utilizando os correos electrónicos, chamadas telefónicas, mensaxes curtas, etc.  

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

Criterios de avaliación  

4. Comprender a idea xeral e informacións específicas dun textos orais relacionados co ruído, tipos 
de música e queixas formais.  

5. Participar con progresiva autonomía en conversacións e simulacións relativas a falar dos ruídos 
que oíron e de como lles repercuten, as súas cancións favoritas, a música que elixirían para unha 
festa, comparar dúas imaxes e un rol play sobre como realizar queixas formais, empregando as 
estratexias adecuadas para facilitar a continuidade da comunicación e producindo un discurso 
comprensíbel e adecuado á intención de comunicación.  

6. Recoñecer a idea xeral e extraer información específica de textos escritos, con apoio de elementos 
textuais e non textuais, sobre o ruído, animais que bailan e videoxogos musicais.  

7. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, un texto breve acerca dun informe sobre o 
seu músico ou grupo musical favoritos, utilizando as estruturas, as funcións e o léxico adecuados e 
prestando atención, dentro da estrutura do texto, ao desenvolvemento.  

8. Utilizar os coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira (coma o uso 
dos determinantes, os cuantificadores, os pronomes posesivos, as formas There is / There are e a 

función do desenvolvemento dentro da estrutura do texto) en diferentes contextos de 
comunicación, como instrumento de autoaprendizaxe e de autocorrección das producións propias, 
orais e escritas, e para comprender mellor as alleas.  

9. Identificar, utilizar e explicar oralmente algunhas estratexias básicas 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 táboas para aprender e memorizar o 
vocabulario, o uso de apéndices gramaticais, de ortografía e de escritura, etc.  

10. Usar de forma guiada as tecnoloxías da información e da comunicación para buscar información, 
producir mensaxes a partir de modelos (como un informe sobre o seu músico ou banda favoritos) e 
para estabelecer relacións persoais, mostrando interese polo seu uso.  

11. Identificar e mostrar interese por coñecer aspectos sociais e culturais propios de diversos países 
no referente aos tipos de música que escoitan, o uso crecente dos videoxogos musicais en Gran 
Bretaña e a súa capacidade para motivar aos estudantes a estudar música, o emprego do son 
“mosquito” en Estados Unidos, un instrumento tradicional de Australia.  

Temas interdisciplinarios  

 Ciencias da natureza:  

- Aparello auditivo.  

- Os decibeis.  

- Como lle afectan á saúde a música e o ruído.  

 Tecnoloxía:  

- Websites.  

- O son “mosquito” e as súas aplicacións.  

- Os tons do móbil.  

- Os videoxogos musicais.  

- Novos aparellos para escoitar música.  

 Música:  

- Os distintos tipos de música.  



 

- Un instrumento tradicional en Australia.  

 Lingua e literatura:  

- Estruturas para expresar gustos e preferencias.  

- Fórmulas para realizar queixas formais  

- Os determinantes e os cuantificadores  

- Os pronomes posesivos  

- As formas There is / There are.  

- A función do desenvolvemento no texto.  

- Tradución inglés-lingua propia no Workbook e elaboración de diálogos en inglés a partir de 
instrucións en lingua propia no Language Builder.  

 Educación para a cidadanía e os dereitos humanos:  

- Combater a piratería.  

- Como efectuar unha queixa formal.  

- Reflexión sobre os efectos que o ruído causa na saúde.  

- Necesidade de observar unha conduta respectuosa nas tendas e na rúa para non molestar aos 
demais. Respecto da propiedade pública e privada.  

- O voluntariado; o axudar aos demais visto como unha experiencia gratificante.  

- Respecto das quendas para tomar a palabra e dos gustos dos demais.  

 
 UNIDADE 9: Believe It or Not 

 

Obxectivos de aprendizaxe  

 Aprender vocabulario relacionado con verbos de acción, adxectivos relativos ás emocións e 
expresións para recomendar un libro.  

 Ler de forma comprensiva e autónoma textos sobre a orixe dalgunhas supersticións, tradicións 
xaponesas e a lenda británica sobre a bruxa de Wookey Hole.  

 Escoitar e comprender conversacións relacionadas con crer en supersticións, comentar un libro e 
falar de experiencias.  

 Describir experiencias e contar historias  

 Dar permiso e consello, expresar habilidade, obrigación e prohibición.  

 Utilizar correctamente os verbos modais can, could, should (en afirmativa, negativa, interrogativa e 
as respostas breves) e , must / mustn‟t e revisar os tempos verbais vistos con anterioridade.  

 Pronunciar correctamente os pronomes interrogativos (who, how, when, where, what, why).  

 Escribir unha narración prestando atención ás regras e estratexias de escritura vistas en unidades 
anteriores.  

Contidos  

BLOQUE 1. ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR  

 Uso dos obxectivos da unidade para interaccionar co profesor/a e cos compañeiros/as.  

 Audición e comprensión de mensaxes emitidas dentro da aula relacionadas coas actividades 
habituais.  

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

 Audición e comprensión de mensaxes orais relacionadas con crer en supersticións, comentar un 
libro e falar de experiencias.  

 Obtención de información xeral e específica de conversacións sobre a crítica dun libro de medo, 
unha discusión sobre o feito de ser supersticioso e unha experiencia embarazosa que un amigo lle 
conta a outro, con apoio de elementos verbais e non verbais, contestar preguntas de comprensión 
ou elixir as respostas correctas.  

 Uso de estratexias básicas de comprensión de mensaxes orais: dedución do significado dalgunhas 
palabras ou expresións a través do contexto, identificación de palabras clave e uso dos 
coñecementos previos sobre o tema.  



 

 Participación en conversacións co compañeiro/a, a partir de modelos propostos, para facer un rol-
play no que se conta unha historia, facer recomendacións sobre unha viaxe, falar das súas 
supersticións ou das dos seus familiares, con pronuncia e entoación adecuadas para lograr a 
comunicación.  

 Audición, comprensión e produción oral do vocabulario da unidade, relacionado con verbos de 
acción, adxectivos relativos ás emocións e expresións para recomendar un libro.  

 Emprego de respostas adecuadas ás informacións requiridas polo profesor/a e polos 
compañeiros/as nas actividades da aula.  

 Aplicación de estratexias para superar as interrupcións na comunicación, usando elementos verbais 
e non verbais.  

 

BLOQUE 2. LER E ESCRIBIR  

 Comprensión de instrucións básicas para a correcta resolución de actividades.  

 Relación do vocabulario da unidade coa súa categoría correspondente.  

 Anticipación do contido, antes e durante a lectura dun texto.  

 Comprensión da información xeral e da específica de textos sobre supersticións, a bruxa de 
Wookey Hole, para elixir as respostas correctas, identificar se as afirmacións que se dan son 
verdadeiras ou falsas e contestar preguntas de comprensión.  

 Uso de estratexias de comprensión lectora: identificación do tema dun texto, con axuda de 
elementos textuais e non textuais; utilización dos coñecementos previos sobre o tema; inferencia de 
significados polo contexto, por elementos visuais, por comparación de frases similares nas linguas 
que coñecen.  

 Mellora da expresión escrita, de forma guiada, completando unha ficha e prestando atención a 
todas as normas de escritura vistas ao longo do ano.  

 Composición dunha narración a partir dun modelo, seguindo o esquema elaborado e prestando 
atención a todas as normas de escritura vistas ao longo do ano.  

 Uso dos seus coñecementos sobre as normas de escritura vistas ao longo do ano, para corrixir a 
súa tarefa escrita. Valoración da importancia da revisión e corrección final nas comunicacións 
escritas.  

 Interese pola presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital.  

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA  

Coñecementos lingüísticos: 

Elementos morfolóxicos   

 Identificación de elementos morfolóxicos básicos e habituais no uso da lingua.  

Léxico / Vocabulario  

 Verbos de acción.  

 Adxectivos relativos ás emocións.  

 Expresións para recomendar un libro.  

 Estruturas e preguntas para contar unha historia.  

 Identificación, uso e valoración das estratexias de aprendizaxe adecuadas (ver obxectivo xeral de 
área nº 7).  

Estrutura e funcións da lingua  

 Describir experiencias e contar historias.  

 Prohibir, expresar obrigación e necesidade.  

 Dar consellos.  

 Falar sobre habilidade e posibilidade en presente e pasado  

 Os modais: can / can’t, could / couldn’t, must / mustn’t, should / shouldn’t.  

 Utilizar os pronomes interrogativos who, how, when, where, what, why.  

 Repaso de todas as normas de escritura que aprenderon ao longo do curso.  

 Inferir regras gramaticais a partir da observación.  

 Usar a terminoloxía adecuada aos contidos.  



 

Fonética  

 A pronuncia dos pronomes interrogativos who, how, when, where, what, why.  

Reflexión sobre a aprendizaxe:  

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

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

 Reflexión guiada sobre o uso e o significado dos modais, e repaso das normas de escritura 
aprendidas durante o curso.  

 Aceptación do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e actitude positiva para 
superalo.  

 Participación en actividades de avaliación compartida, na avaliación da propia aprendizaxe e uso de 
estratexias de autocorrección.  

 Participación activa en tarefas e traballos en grupo.  

 Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e fóra da 
mesma.  

 Confianza e iniciativa para expresarse en público e por escrito.  

 Dedución de regras gramaticais a partir da observación.  

 Uso da terminoloxía adecuada aos contidos.  

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E CONCIENCIA INTERCULTURAL  

 Identificación e respecto polos costumes e características da vida cotiá que se traballan na unidade, 
propios doutros países e culturas onde se fala a lingua estranxeira:  

- Crenzas antigas de exipcios e romanos.  

- Tradicións xaponesas.  

- Lendas inglesas.  

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

 Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos con falantes ou aprendices da 
lingua estranxeira utilizando os correos electrónicos, chamadas telefónicas, mensaxes curtas, etc.  

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

Criterios de avaliación  

4. Comprender a idea xeral e informacións específicas de textos orais sobre diálogos acerca de 
supersticións, unha conversación na que se recomenda un libro e outra conversación na que un 
amigo lle conta a outro unha experiencia embarazosa.  

5. Participar con progresiva autonomía en conversacións e simulacións relativas ás súas 
supersticións, dar consellos sobre viaxes e contar historias, empregando as estratexias adecuadas 
para facilitar a continuidade da comunicación e producindo un discurso comprensíbel e adecuado á 
intención de comunicación.  

6. Recoñecer a idea xeral e extraer información específica de textos escritos, con apoio de elementos 
textuais e non textuais, sobre a orixe dalgunhas supersticións, tradicións xaponesas e a lenda 
británica sobre a bruxa de Wookey Hole.  

7. Redactar de forma guiada, a partir de modelos dados, unha narración, utilizando as estruturas, as 
funcións e o léxico adecuados e prestando atención ás normas de escritura que aprenderon 
durante o curso.  

8. Utilizar os coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira (coma o uso 
dos modais, os pronomes interrogativos e as normas de escritura e tempos verbais que 
aprenderon durante o curso) en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 
autoaprendizaxe e de autocorrección das producións propias, orais e escritas, e para comprender 
mellor as alleas.  

9. Identificar, utilizar e explicar oralmente algunhas estratexias básicas 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 táboas para aprender e memorizar o 
vocabulario, o uso de apéndices gramaticais, de ortografía e de escritura, etc.  

10. Usar de forma guiada as tecnoloxías da información e da comunicación para buscar información, 
producir mensaxes a partir de modelos (como a redacción dunha narrativa) e para estabelecer 
relacións persoais, mostrando interese polo seu uso.  

11. Identificar e mostrar interese por coñecer aspectos sociais e culturais propios de diversos países 
no referente ás súas crenzas e supersticións.  

Temas interdisciplinarios 

 Ciencias da natureza:  

- O mercurio; as súas propiedades e utilidades.  

 Educación plástica e visual:  

- A temática de San Xurxo en toda clase de representacións artísticas.  

 Ciencias sociais, xeografía e historia:  

- A orixe histórica dalgúns mitos e crenzas.  

- A cultura da civilización exipcia.  

- O poder da relixión e a superstición na Idade Media.  

- Valoración da Biblia como o libro máis vendido da historia.  

- A caza de bruxas.  

 Lingua e literatura:  

- Contos, mitos e lendas de todo o mundo.  

- Describir experiencias e contar historias.  

- Falar sobre habilidade e posibilidade en presente e pasado  

- Estruturas verbais para prohibir, dar consellos e expresar obrigación e necesidade.  

- Os verbos modais  

- Os pronomes interrogativos  

- A importancia de repasar e corrixir os escritos unha vez rematados.  

- Tradución inglés-lingua propia no Workbook e elaboración de diálogos en inglés a partir de 
instrucións en lingua propia no Language Builder.  

 Educación para a cidadanía e os dereitos humanos:  

- Expresión de emocións.  

- Importancia de manter a calma en situacións de perigo.  

- Respecto polas distintas relixións e crenzas.  

- Respecto polas tradicións doutras culturas.  

- Importancia de axudar e acoller aos que visitan o seu país.  

- Tolerancia e respecto polos que son diferentes.  

- Respecto e valoración do traballo.  

- O labor moralizante das historias tradicionais.  

- Respecto das quendas para tomar a palabra e das opinións dos demais.  

- Prevención contra a credulidade na maxia.  

2.4 CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES PARA O SEGUNDO CURSO DE ENSINO 

SECUNDARIO OBLIGATORIO  

 

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: as profesións, a roupa, a comida, os animais, as partes do 
corpo, as materias de estudo e o material escolar, as actividades de tempo libre, lugares da 
cidade, a familia, os medios de transporte e os artigos de viaxe, o tempo, as competicións 
deportivas, os tipos de música, os instrumentos musicais, os electrodomésticos, os verbos 
sobre actividades, os adxectivos descritivos, as emocións, etc.  

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

Estrutura e funcións da lingua  

 Presentacións e saúdos; descricións; linguaxe da clase. Uso dos verbos to be e have got, 
os plurais regulares e irregulares, os adxectivos posesivos e o xenitivo saxón. (Unidade de 
introdución)  
 

 Descrición de rutinas e actividades de tempo libre. Uso do Present Simple e as expresións 
temporais que o acompañan: every day, once a year, at night, on Monday, in the morning, 
in the summer, etc.; os adverbios de frecuencia; as maiúsculas e a puntuación. (Unidade 1)  

 

 Expresar gustos e preferencias; facer plans e describir imaxes. Uso do Present Continuous 
e das expresións temporais que o acompañan: now, right now, at the moment, today, these 
days, this week, etc.; o contraste entre Present Simple e Present Continuous; os verbos 
estativos; a orde das palabras na oración. (Unidade 2)  
 

 Falar e escribir sobre feitos biográficos e relacións familiares; narración de feitos pasados. 
Uso das estruturas There was e There were; o Past Simple e as expresións temporais que 
o acompañan: ago, last night / week / year, at, in + un ano, in the past, yesterday, etc.; o 
uso dos conectores de secuencia. (Unidade 3)  
 

 Describir viaxes e vacacións; linguaxe relacionada coas viaxes e os aeroportos; narración 
de accións que estaban en progreso no pasado: o Past Continuous e as expresións 
temporais que o acompañan: ago, at + unha hora, yesterday morning / afternoon, last night, 
etc.; as e while; o contraste entre Past Simple e Past Continuous; uso das conxuncións and, 
but, because, or. (Unidade 4)  

 
 Falar do tempo e de competicións deportivas; expresións relacionadas co fútbol; facer 

predicións, falar de intencións e expresar decisións repentinas: uso do futuro con will e as 
expresións temporais que o acompañan (later, soon, in an hour, tomorrow, next week / 
month / year, in + un ano, one day, in the future, etc.); o primeiro condicional; uso de unless; 
be going to e as expresións temporais que o acompañan (this year, tonight, today, etc.); o 
Present Continuous con valor de futuro e a súa diferenza con be going to; como organizar 
as ideas antes de escribir a partir das preguntas who, what, where, when e why. (Unidade 
5)  

 

 Descrición e comparación de cousas e lugares; expresións relacionadas coa orientación e 
os centros comerciais; uso do comparativo e do superlativo dos adxectivos regulares e 
irregulares; less than ..., the least ..., as ... as, too ..., (not) ... enough. A estrutura do texto: a 
introdución. (Unidade 6)  

 

 Falar de noticias e experiencias; descrición de accións que comezaron no pasado e aínda 
continúan ou que teñen consecuencias no presente; expresións relacionadas co uso de 
computadores. Uso do Present Perfect Simple e dos adverbios e expresións temporais que 
o acompañan: ever, never, always, already, just, yet, for, since, recently, lately, several 
times, so far. A estrutura do texto: a conclusión. (Unidade 7)  

 

 Falar sobre ruído e música; expresar gustos e preferencias; realizar unha queixa nunha 
tenda. Emprego de estruturas e fórmulas para expresar gustos e opinións e realizar 
queixas; uso dos cuantificadores, os determinantes, a estrutura There is e There are e os 
pronomes posesivos. A estrutura do texto: o desenvolvemento. (Unidade 8)  

 

 Describir experiencias e contar historias; fórmulas para dar consellos e expresar habilidade 
en presente e en pasado, posibilidade, obrigación, ausencia da mesma, prohibición e 



 

necesidade: uso dos modais can, could, should (en afirmativa, negativa, interrogativa e as 
respostas breves) e , must / mustn‟t. Utilizar os pronomes interrogativos who, how, when, 
where, what e why. Os erros nos textos escritos: repaso. (Unidade 9) 

 

2.5 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

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

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

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

na final  as porcentaxes que se detallan a continuación: 

 

Writing:  30% 

Speaking:  25% 

Grammar tests:   20% 

Reading:  15% 

Listening:  10% 
 

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

formatos que os os profesores lle poidan encomendar ao alumnado.  

No que respecta á avaliación extraordinaria do mes de setembro as porcentaxes serán as  

seguintes: 

Writing:  40% 

Speaking:  ---- 

Grammar tests:   40% 

Reading:  20% 

Listening:  ---- 

 

Para o alumnado coa materia pendente de cursos anteriores, as porcentaxes serán as  

seguintes: 
 

Avaliación ordinaria     Avaliación extraordinaria 

Writing:      40%    Writing:  40% 

Speaking:      -----    Speaking:  40% 

Grammar tests:     35%    Grammar tests:   20% 

Reading:     15%    Reading:  ----- 

Listening:    10%    Listening:  ----- 

 

2.6  METODOLOXÍA DIDÁCTICA 
 

Un programa de linguas extranxeiras non pode centrarse nos rasgos aillados da linguaxe, xa 
sexan funcións, estructuras ou destrezas. Por contra, un aspecto clave da aprendizaxe e uso 
dunha lingua é o desenrolo integrado da linguaxe, destrezas e contidos. 
As unidades didácticas favorecen unha metodoloxia global con actividades que levan á 
integración dos elementos anteriores. A linguaxe preséntase en términos de funcións 
comunicativas, gramática, vocabulario e elementos anteriores. No campo das destrezas, 
ademáis de prestar atención as catro destrezas lingüisticas teñense en conta destrezas de 
estudio e aprendizaxe de linguas, fundamentáis para unha axeitada aprendizaxe e un uso 
correcto da lingua extranxeira. No que respecta os contidos, fan referencia a temas de 
identidade persoal, do mundo actúal asi coma a temas interdisciplinares. As seccións adicadas 
a aspectos interdisciplinares permiten os alumnos desenrolar conexión entre a lingua 
extranxeira e unha díversidade de áreas: matemáticas, música, historia, xeografía, ciencias. 



 

 

2.7  PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

2.5.1   ORDINARIA 
Exames e controis feitos ao longo da avaliación e baseados nos contidos mínimos expostos 
con anterioridade. 

2.5.2. EXTRAORDINARIA: PARA O ALUMNADO QUE PERDEU A POSIBILIDADE DE QUE LLE SEXA 
APLICADO O DEREITO Á AVALIACIÓN CONTÍNUA 
 

Aqueles alumnos e alumnas que perdan o dereito á avaliación contínua, polos motivos que 
constan noregulamento de Réxime Interno, terán un exame final global de avaliación da 
materia. Este exame da avaliación final incluirá todolos temas explicados ó longo do curso, e 
constará de preguntasbaseadas nos contidos mínimos que figuran na programación. 
 
2.5.3 SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN 
   
  O grado de consecución dos obxectivos de cada unidade e de cada avaliación 
medirase por medio dunha ampla variedade de exercios, tanto escritos como de comprensión e 
expresión oral que o profesorado proporá ao alumnado coa periodicidade que estime 
necesaria, sendo o mínimo impresecindible unha vez por trimestre. 
 

2.5.4 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 
 

2.5.4.1 
Cada profesor proporá exercicios extra da materia que vaia quedando vista no desenrolo do 
curso ao alumnado que presente carencias no seu dominio. 
 

2.5.4.2 
  O Departamento de Inglés ocuparase da coordinación e seguimento da 
avaliación das aprendizaxes do alumnado coa asignatura de inglés pendente, e co fin de 
facilitarlle a superación da mesma o Xefe do Departamento estará en contacto co profesorado 
do devandito alumnado para ver si acada os obxectivos propios da avaliación continua da 
asignatura no Curso no que estea matriculado. No caso de que o alumnado cumpla ditos 
obxectivos ó final do Curso, quedarálle aprobado o inglés pendente do curso anterior. 
 

Para a recuperación destes alumnos, o Departamento de Inglés levará a cabo, como 
actividades complementarias propias, funcions de orientación, axuda e coordinación na 
recuperación dos devanditos alumnos para lograr a consecución pola súa parte de aqueles 
contidos mínimos que aparecen na programación deste Departamento baixo o epígrafe de 
MÍNIMOS ESIXIBLES, os cales conforman a base para poder acceder ao curso seguinte. 
 
O alumnado que non recupere a materia pendente polo procedimento anterior deberá realizar 
unha proba global durante o mes de maio o una convocatoria extraordinaria de setembro, no 
seu caso. 

 

2.8   MATERIAIS E  RECURSOS DIDÁCTICOS. LIBROS DE TEXTO 
 
O libro de texto vixente no presente curso e: 
 
ENGLISH WORLD 2        by Linda Marks & Emily Devlin.  BURLINGTON BOOKS 
 
O Profesorado aportará ademais outros tipos de material didáctico, como periódicos, revistas, 
cintas, xogos, vídeos, etc. considerados axeitados  na ampliación ou práctica dos temas 
tratados nos libros de texto. 
 

2.9  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES A  



 

REALIZAR POLO DEPARTAMENTO 

 
Xogos, proxectos, dramatizacións, "role plays", etc. serán actividades importantes na clase polo 

seu carácter motivador e porque fan que os alumnos toquen os temas que realmente lles interesan. 
O obxectivo final e fundamental é conseguir que os alumnos consideren o Inglés o medio 

importante que é no mundo actual de comunicarse e contactar con persoas doutros países e culturas. 
No que respecta ás actividades extraescolares, o departamento organizará no presente curso as 

seguintes: 
  

- asistencia a unha representación de teatro en inglés para o alumnado de 1º, 2º e 3º 
de ESO que terá lugar no Teatro Principal de Santiago de Compostela o 12 xaneiro de 
2016. 

- participación nunha semana de inmersión lingüística para o alumnado de 2º e 3º de       

ESO en Blanes (Girona) durante o mes de xuño, se ben as datas exactas están por 
concretar. 

- viaxe de estudos a Londres para o alumnado das sección bilingües, que se levará a 
cabo en torno á Semana Santa. 

 

2.10   MEDIDAS  DE ATENCIÓN Á  DIVERSIDADE 

 
Dado que partimos do recoñecemento de que en toda a clase hai alumnos/as con diferentes estilos e 

ritmos de aprendizaxe e diferentes niveis de motivación,procurarase proporcionar ao alumnado 

actividades de reforzo e/ou ampliación que permiten darlles unha atención individualizada á vez quese  

persegue o obxectivo de que todo alumno/a participe no proceso de aprendizaxe con plena satisfacción e 

alcance o éxito de acordo ao seu nivel de capacidade e interese. 

Asimesmo, o Xefe do Departamento estará en contacto co profesorado do alumnado  con necesidaes 

educativas especiais para ver si acada os obxectivos propios da avaliación continua da asignatura no 

Curso no que esté matriculado.  

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

complementarias propias, funcions de orientación, axuda e coordinación na recuperación dos devanditos 

alumnos que consistirán en CLASES DE RECUPERACIÓN  de aqueles contidos mínimos que aparecen 

na programación deste Departamento baixo o epígrafe de MÍNIMOS ESIXIBLES, os cales conforman a 

base para poder acceder ao curso seguinte. 

 

  

2.11   TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA 

 

O Departamento de Língua inglesa ten a disposición do alumnado  unha ampla colección de 
obras de ficción tanto clásicas como modernas en distintas versións, adaptadas tanto a nivel de 
vocabulario como na complexidade das estructuras sintácticas ós coñecementos dos alumnos 
nos diferentes cursos, así coma publicacións periódicas de diversas temáticas. 

No presente curso será obligatorio para o alumnado de ESO facer unha lectura 
complementaria e entregar un traballo sobre ela en cada unha das dúas primeiras avaliacións. 
 

2.12   TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC 

 

 O Departamento de Língua inglesa potenciará o uso das novas tecnoloxías no proceso 
de aprendizaxe do alumnado utilizando os abundantes recursos dispoñibles no Centro: material 
multimedia, conexión a internet en todas as aulas, laboratorio de idiomas, etc., así como o 
equipamento das aulas ABALAR, xa que este Centro forma parte do proxecto ABALAR dende 
o curso 2010-2011. 
 

2.13   SECCIÓNS BILINGÜES 

 

O Departamento de Língua Inglesa colaborará na impartición en inglés da asignatura 
Educación para a Cidadanía levando a cabo a coordinación e asesoramento lingüístico así 



 

como impartindo dúas sesións semanais de reforzo para os alumnos que cursan esta 
modalidade da materia. 

 

3° CURSO 
EUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

3.1   CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

3.1.1  CONTIDOS 

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

interacción) de textos orais e escritos, e coñecemento da lingua e conciencia plurilingüe e intercultural. Estes cinco 

bloques, relacionados cos dous centros de atención específicos: a linguaxe oral e a linguaxe escrita, recollen os 

elementos constitutivos do sistema lingüístico, o seu funcionamento e relacións e a dimensión social e cultural da 

lingua estranxeira. 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

B1.1. Uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais: 

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

- Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a el. 

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

relevantes). 

- Formulación de hipóteses sobre contido e contexto.  

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

significativos, lingüísticos e paralingüísticos. 

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

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

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

B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga nunha situación comunicativa.  

B1.3. Perseveranza no logro da comprensión oral, reescoitando o texto gravado ou solicitando repetición ou 

reformulacións do dito. 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

B2.1. Estratexias de produción: 

Planificación 

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

- Adecuación do texto ó destinatario, ó contexto e ó canal, aplicando o rexistro e a estrutura de discurso 

adecuados a cada caso, e escollendo os expoñentes lingüísticos necesarios para lograr a intención 

comunicativa. 

Execución 

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

básica. 

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

previamente asimilados e memorizados. 

- Expresión da mensaxe con claridade e coherencia, estruturándoa adecuadamente e axustándose, de ser o 

caso, ós modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reaxuste da  tarefa (emprender unha versión máis modesta dela) ou da mensaxe (facer concesións no que 

realmente lle gustaría expresar), tras valorar as dificultades e os recursos lingüísticos dispoñibles. 

- Apoio e aproveitamento máximo dos coñecementos previos. 



 

- Compensación   das   carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos e paralingüísticos. 

Lingüísticos: 

- Modificación de palabras de significado parecido. 

- Definición ou paráfrasis dun término ou unha expresión. 

- Petición de axuda ou clarificación. 

Paralingüísticos: 

- Sinalización de obxectos, usos deícticos ou realización de accións que aclaren o significado. 

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

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

marcadores discursivos para indicarlle ó destinatario ou oínte as partes do discurso que deben 

ser cointerpretadas. 

B2.2.Rutinas ou modelos de interacción básicos segundo o tipo de situación de comunicación propia da súa idade e 

do seu nivel escolar. 

B2.3.Uso da quenda de palabra con indicadores básicos e máis habituais de que se quere falar, e de recoñecemento 

do desexo de falar das demais persoas. 

B2.4. Actitude de respecto cara a si mesmo/a e cara ás demais persoas para comprender e facerse comprender. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

B3.1. Estratexias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema. 

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

extensiva).  

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

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

esencial e puntos principais).  

- Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto.  

- Inferencia e plantexamiento de hipótesis sobre significados a partir da comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e paratextuais.  

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

B3.2. Uso de técnicas como subliñar ou tomar notas para lograr unha mellor comprensión do contido e da 

estrutura do texto.  

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

B4.1. Estratexias de produción: 

Planificación  

- Movilización e coordinación das propias competencias xerais e comunicativas a fin de realizar 

eficazmente a tarefa (repasar o que se sabe sobre o tema, o que se pode ou se quere decir, etc.).  

- Localización e uso adecuados de recursos lingüísticos ou temáticos (uso dun dicionario ou dunha 

gramática, obtención de axuda, etc.).  

Execución  

- Elaboración dun borrador. 

- Estruturación do contido do texto. 

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

o seu significado ou a idea global. 

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

- Reaxuste da tarefa (emprender unha versión más modesta de ésta) ou da mensaxe (facer concesións no que 

realmente lle gustaría expresar), tras valorar as dificultades e os recursos dispoñibles. 

- Apoio e aproveitamento máximo dos coñecementos previos (utilizar linguaxe "prefabricada", etc.). 

Revisión: 



 

- Identificación de problemas, erros e repeticións. 

- Atención ás convencións ortográficas e ós signos de puntuación. 

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

- Reescritura definitiva. 

 

B4.2. Características textuais. Uso de recursos básicos para elaborar textos con coherencia, cohesión e 

adecuación, propios do seu nivel escolar. 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

B5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: 

- Sons e fonemas vocálicos. 

- Sons e fonemas consoánticos e as súas agrupacións. 

- Procesos fonolóxicos básicos. 

- Acento dos elementos léxicos illados, e no sintagma e na oración. 

B5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

- Uso das normas básicas de ortografía da palabra. 

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

comiñas. 

B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

- Recoñecemento e uso de convencións sociais básicas e normas de cortesía dos rexistros máis habituais, e 

da linguaxe non verbal habitual propia da cultura estranxeira. 

- Achegamento a aspectos culturais visiblespróximos ao  seus  intereses (música, traballo, lecer, deportes, 

produción escrita, lugares, poboación, etc.), e a costumes, valores e actitudes máis evidentes relacionados 

con aspectos e contextos propios da súa idade, a través de producións multimedia e de manifestacións 

artísticas dos  países onde se fala a lingua estranxeira. 

- Identificación dalgunhas similitudes e diferenzassignificativas nos costumes cotiáns, e uso das formas 

básicas de relación social entre os países onde se fala a lingua etranxeira e o noso. 

- Actitud receptiva e respetuosa cara ás persoas, ós países e ás comunidades lingüísticas que falan outra 

lingua e teñen unha cultura diferente á propia. 

B5.4. Plurilingüismo: 

- Recoñecemento da realidade multilingüe da propia contorna. 

- Recurso aos coñecementos sintáctico-discursivos da propia lingua para mellorar a aprendizaxe da lingua 

estranxeira e lograr unha competencia comunicativa integrada. 

- Participación en proxectos nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, 

evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valorando positivamente as competencias que posúe como 

persoa plurilingüe.  

B5.5. Funcións comunicativas:  

- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais. 

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

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

e expresión de sucesos futuros.  

- Petición e ofrecemento de información, indicacións, opinións e puntos de vista, consellos, advertencias e 

avisos. 

- Expresión do coñecemento, a certeza, a dúbida e a conxectura. 

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

- Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a simpatía, a satisfacción, a esperanza, a confianza e a 

sorpresa, así como os seus contrarios.  

- Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses.  

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

B5.6.Léxico oral e escrito de uso común (recepción) relativo a identificación persoal; vivenda, fogar e contexto; 

actividades da vida diaria; familia e amizades; traballo e ocupacións; tempo libre, lecer e deporte; viaxes e 



 

vacacións; saúde e coidados físicos; educación e estudo; compras e actividades comerciais; alimentación e 

restauración; transporte; lingua e comunicación; ambiente, clima e ámbito natural; e tecnoloxías da información e 

da comunicación. 

- Expresións  fixas,  enunciados  fraseolóxicos, saúdos, despedidas, preguntas por  preferencias e  expresión 

de opinións.  

- Léxico  sobre  temas  relacionados con contidos sinxelos doutras áreas do currículo.  

B5.7.Rutinas ou modelos de interacción básicos e habituais segundo o tipo de situación de comunicación, propia da 

súa idade e do seu nivel,ou modelos de interacción básicos e habituais segundo o tipo de situación de 

comunicación, propia da súa idade e nivel. 

B5.8. Estruturas sintáctico-discursivas propias do inglés: 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); causa 

(because (of); due to); finalidade (to + infinitive; for); comparación (as/not so +Adj.+ as; more 

comfortable/ quickly, faster (than); the fastest); resultado (so...); condición (if; unless). 

- Relacións temporais (as soon as; while). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags). 

- Exclamación (What + Adj. + noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How interesting!; 

exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!). 

- Negación (negative sentences with not, never, non (Noun, e. g. no problem , nobody, nothing; negative 

tags).  

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).  

- Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect) presente(present 

simple and continuous); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.).  

- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future 

perfect); habitual (simple tenses + Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start - ing); terminativo (stop -

ing).  

- Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able to); 

posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps); necesidade (must; need; have (got) to); obrigación 

(have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present continuous).  

- Expresión da existencia (e. g. there will be/has been); a entidade (count/uncount/collective/compound 

nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); a calidade (e. g. good at maths; rather tired).  

- Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, 

both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).  

- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin 

and arrangement).  

- Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; 

early; late) of estate; duration (from...to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority 

(afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as);frequency (e. g. often, 

usually). 

- Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

- Make and do. 

-  

3.1.2 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Os criterios de avaliación que establece o currículo para oterceiro curso de Educación Secundaria na área da 

lingua estranxeira, organizados en cinco grandes bloques: comprensión eprodución (expresión e interacción) de 

textos orais  escritos, ecoñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural, son os seguintes:  

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a información 

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

B1.2. Identificar información xeral e específica relevante de textos sinxelos emitidos cara a cara ou por medios 



 

audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos (información básica sobre algunha materia do currículo, temas do 

seu interese ou ocupacionais propiosda súa idade e do seu nivel escolar), pronunciadas con lentitude e claridade. 

B1.3. Comprender os puntos principais e información específica en mensaxes e anuncios públicos breves, claros e 

sinxelos, que conteñan instrucións, indicacións ou outra información, sempre que as condicións acústicas sexan 

boas e o son non estea distorsionado. 

B1.4. Identificar a información esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes en textos orais breves ou 

de lonxitude media, claramente estruturados, e transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados a 

unha velocidade media, nunrexistro formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos cotiáns en situacións 

habituais ou sobre temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos persoal, público, educativo e 

ocupacional, sempre que as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e que se poida volver escoitar o dito. 

B1.5. Comprender o sentido xeral e a información específica de conversas claras e pausadas que teñen lugar na 

súa presenza, nas que se describan, narren ou se dean opinións sobre temas habituais para a súa idade e o seu nivel 

escolar, sempre que poida pedir información. 

B1.6. Comprender preguntas, solicitude de informacións e cambios moi evidentes de tema en situacións 

comunicativas cara a cara en que se lle pregunte sobre asuntos básicos e coñecidos persoais, educativos, 

ocupacionais ou do seu interese, sempre que poida pedir que se lle repita, aclare ou elabore algo do que se lle dixo. 

B1.7. Comprender o sentido xeraleainformación específica sinxeladeprogramasdetelevisión,talescomoboletíns 

meteorolóxicosouinformativos, cando oscomentarioscontencunapoio deimaxesmoiredundantes. 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

B2.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais monolóxicos ou dialóxicos 

breves e de estrutura simple e clara, utilizando, entre outros, procedementos como a adaptación da mensaxe a 

patróns da primeira lingua ou outras, ou o uso de elementos léxicos aproximados, se non se dispón doutros máis 

precisos. 

B2.2. Manexar frases curtas, grupos de palabras e fórmulas para desenvolverse de xeito suficiente e comprensible 

en breves intercambios en situacións habituais e cotiás, interrompendo en ocasións o discurso para procurar 

expresións, articular palabras menos frecuentes e reparar a comunicación en situacións menos comúns. 

B2.3. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados, utilizando fórmulas ou xestos simples 

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

interlocutora. 

B2.4. Participar en conversas nas que se establece contacto social, intercámbiase información sobre temas sinxelos 

e habituais, onde se fan ofrecementos ou suxestións, se dan instrucións, e se expresan sentimentos, opinións, acordo 

e desacordo, sempre que de cando en vez lle repitan ou lle volvan a formular o que din. 

B2.5. Participar en conversas básicas sobre temas predicibles e  con  propósitos comunicativos propios da súa 

idade (invitar, ofrecer axuda, propor, reaccionar perante invitacións e propostas), e expresar sentimentos e 

opinións de forma básica. 

B2.6. Participar de forma sinxela nunha entrevista persoal na que dá información, reacciona ante comentarios ou 

expresa ideas sobre cuestións habituais, sempre que poida pedir de cando en vez que lle aclaren ou repitan o dito. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas (identificación do tema dun texto coa axuda de 

elementos textuais e non textuais, uso dos coñece-mentos previos sobre o tema, inferencia de significados polo 

contexto, por comparación de palabras ou frases similares nas linguas que xa coñece, etc.), para a comprensión do 

sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto. 

B3.2. Comprender, en notas persoais e anuncios públicos, mensaxes breves que conteñan información, instrucións e 

indicacións básicas relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá. 

B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte dixital, breves e ben estruturados, escritos nun rexistro formal, informal ou 



 

neutro, que traten de asuntos cotiáns, de temas de interese ou salientables para os propios estudos e as ocupacións, 

e que conteñan  estruturas  sinxelas  e un léxico básico de uso común e habitual.  

B3.4. Comprender correspondencia persoal breve e sinxela na que se describen persoas, obxectos e lugares, se 

narran acontecementos sinxelos e se expresan  sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do 

seu interese. 

B3.5. Comprender correspondencia formal breve sobre cuestións prácticas relativas aos seus intereses nos ámbitos 

propios da súa idade e do seu nivel escolar. 

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

escolar, seguindo a liña argumental, o carácter básico dos personaxes e as súas relacións.  

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

B4.1. Escribir en papel ou en soporte electrónico textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas cotiáns ou 

de interese persoal, nun rexistro formal, neutro ou informal, utilizando adecuadamente os recursos básicos de 

cohesión, as convencións ortográficas básicas e os signos de puntuación máis comúns, cun  control razoable 

expresións e estruturas sinxelas e un léxico de uso frecuente. 

B4.2. Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos breves e de estrutura simple (por 

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

B4.3. Empregar para comunicarse mecanismos sinxelos de cohesión textual axustados ao contexto e á intención 

comunicativa (repetición léxica, elipse, deíxe persoal, espacial e temporal, xustaposición, e conectores e 

marcadores discursivos frecuentes).. 

B4.4. Escribir, en soporte impreso ou nas redes sociais, textos sinxelos e breves (notas, cartas persoais, postais, 

felicitacións, etc.), que conteñan información persoal ou relativa á vida cotiá, de  primeira  necesidade  ou  do seu 

interese, a partir de modelos previos, usando as fórmulas básicas de saúdo e despedida propias do soporte 

utilizado, adaptando a presentación ao tipo de texto e usando frases e oracións ben  estruturadas e  cunha  orde 

lóxica. 

B4.5. Presentar os textos escritos de xeito coidado (con atención a marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, 

letras maiúsculas e minúsculas cando corresponda,  separación  de  palabras ao final de liña, etc.), en soporte 

impreso e dixital, adecuados ao propósito comunicativo e valorando a importancia da presentación nas 

comunicacións escritas. 

  Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que resulte evidente o acento estranxeiro ou se cometan 

erros de pronunciación, sempre que non interrompan a comunicación, polos que as persoas interlocutoras teñan 

que solicitar repeticións de cando en vez. 

B5.2. Valorar as linguas como medio para comunicarse e relacionarse con compañeiros e compañeiras doutros 

países, como recurso de acceso á información, e como instrumento de enriquecemento persoal ao coñecer culturas 

e maneiras de vivir diferentes. 

B5.3. Producir textos escritos sen faltas de ortografía significativas en palabras e expresións habituais propias do 

nivel. 

B5.4. Coñecer e utilizar, para a comprensión e a produción do texto oral monolóxico ou dialóxico e escrito, os 

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

lecer, etc.), estruturas sociais, condicións de vida (contorna e estrutura social), relacións interpersoais (entre 

homes e mulleres, no traballo, no centro docente e nas institucións), comportamento (xestos, expresións faciais, uso 

da voz e contacto visual) e convencións sociais (costumes e tradicións), actuando coa debida propiedade e 

respectando  as  normas  de  cortesía máis importantes nos contextos respectivos. 

B5.5. Na propia lingua, identificar diferenzas e semellanzas nos aspectos culturais visibles dos países onde se fala a 

lingua estranxeira e da propia cultura, coas diversas culturas do resto do alumnado, de ser o caso, amosando 

curiosidade e respecto perante as diferenzas. 



 

B5.6. Distinguir, e aplicar á comprensión e á produción do texto, a función ou as funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un repertorio dos seus expoñentes máis comúns e de uso máis frecuente na comunicación oral 

e escrita, así como os seus significados asociados (por exemplo, estrutura interrogativa para facer unha suxestión), 

e patróns discursivos de uso frecuente relativos á organización textual (introdución do tema, desenvolvemento e 

cambio temático, e pechamento textual). 

B5.7. Utilizar as experiencias lingüísticas e os coñecementos adquiridos en todas as linguas que coñece, para 

establecer similitudes e diferenzas coa nova lingua e desenvolver unha competencia comunicativa plurilingüe, e 

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

B5.8. Recoñecer e utilizar léxico oral e escrito de uso común relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais ou 

relacionados cos propios intereses, os estudos e as ocupacións; inferir do contexto e do cotexto, con apoio visual, 

os significados de palabras e expresións de uso menos frecuente ou máis específico, e comunicar información, 

opinións e puntos de vista breves, simples e directos en situacións habituais e cotiás, aínda que en situacións menos 

correntes haxa que adaptar a mensaxe. 

B5.9. Reformular o sentido dun texto, resumíndoo ou reformulándoo na propia lingua, explicándoo a un 

interlocutor próximo que descoñece a lingua estranxeira, coa finalidade de facer o texto comprensible e garantir a 

relación fluída entre falantes e culturas. 

B5.10.Participarenproxectos (elaboraciónde materiaismultimedia,folletos,carteis,recensión delibrosepelículas, 

etc.)nos queseutilicen variaslinguas, tantocurriculares comooutras presentes nocentrodocente,relacionados 

coselementos transversais,evitando estereotipos lingüísticosouculturais. 

3.1.3 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

Os estándares de aprendizaxe neste curso organizáronse en cinco grandes bloques: comprensión e produción 

(expresión e interacción) de textos orais e escritos, e coñecemento da lingua e conciencia plurilingüe e 

intercultural. Recollemos a continuación o lexislado: 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

B1.1. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e  información relevante en presentacións sobre temas 

educativos, ocupacionais ou do seu interese (por exemplo, sobre un tema curricular ou unha charla para organizar 

o traballo en equipo).  

B1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados 

breves e articulados de xeito lento e claro (por exemplo, cambio de porta de embarque nun aeroporto, información 

sobre actividades nun campamento de verán ou no contestador automático dun cine), sempre que as condicións 

acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado.  

B1.3. Entende o esencial do que se lle di en transaccións e xestións cotiás e   estruturadas (por exemplo, en hoteis, 

tendas, albergues, restaurantes, e centros de lecer, de estudos ou de traballo). 

B1.4. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa formal ou informal entre dúas ou máis 

persoas interlocutoras que ten lugar na súa presenza, cando o tema lle resulte coñecido e o discurso está articulado 

con claridade, a velocidade media e nunha variedade estándar da lingua. 

B1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, narracións, puntos de vista e opinións 

sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas do seu interese, cando 

selle fala con claridade, amodo e directamente, e se a persoa  interlocutora está  disposto a repetir ou a reformular 

o dito.  

B1.6. Comprende, nunha conversa formal ou entrevista (por exemplo, en centros de estudos ou de traballo) na que 

participa, o que se lle pregunta sobre asuntos persoais, educativos, ocupacionais ou do seu interese, así como 

comentarios sinxelos e predicibles relacionados con estes, sempre que poida pedir que se lle repita, aclare ou 

elabore algo do que se lle dixo.  

B1.7. Identifica a información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotiáns ou do seu interese 

articulados amodo e con claridade (por exemplo, noticias, documentais ou entrevistas), cando as imaxes axudan á 

comprensión. 



 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

B2.1. Nas actividades de aula, a maioría das veces interactúa ou intervén na lingua estranxeira e persevera no seu 

uso cunha actitude positiva, aínda que cometa erros e teña que pedir axuda ou aclaracións, manifestando interese e 

respecto polas achegas dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

B2.2. Interactúa para obter ou ofrecer bens e servizos relativos a necesidades inmediatas e cotiás, sempre que se 

fale amodo e con estruturas moi sinxelas e habituais, e reacciona adecuadamente sempre que poida solicitar, 

mediante preguntas sinxelas e directas,a colaboración da persoa interlocutora para entender e facerse entender.  

B2.3. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben estruturadas e con apoio visual (por exemplo, transparencias de 

PowerPoint), que lle permitan ilustralas con imaxes e seguir un guión sobre aspectos concretos de temas do seu 

interese ou relacionados cos seusestudos ou a súa ocupación, e responde a preguntas breves e sinxelas de oíntes 

sobre o contido destas. 

B2.4. Desenvólvese correctamente en xestións e transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 

transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e tratamento).  

B2.5. Participa en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, nas que 

establece contacto social, intercambia información e expresa opinións e puntos de vista, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dáindicacións ou instrucións, ou discute os pasos que hai que seguir para 

realizar unha actividade conxunta.  

B2.6. Toma parte nunha conversa formal, nunha reunión ou nunha entrevista de carácter educativo ou ocupacional 

(por exemplo, para realizar un curso de verán ou integrarse nun grupo de voluntariado), intercambiando 

información suficiente, expresando as súasideas sobre temas habituais, dando a súa opinión sobre problemas 

prácticos cando se lle pregunta directamente, e reaccionando de forma sinxela ante comentarios, sempre que poida 

pedir que se lle repitan os puntos clave se o necesita. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

B3.1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións de funcionamento e manexo de aparellos electrónicos ou de 

máquinas, así como instrucións para a realización de actividades e normas de seguridade (por exemplo, nun centro 

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

B3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de revistas ou da Internet formulados de 

xeito simple e claro, e relacionados con asuntos do seu interese. 

B3.3. Capta as ideas principais de textos xornalísticos breves en calquera soporte, se os números, os nomes, as 

ilustracións e os títulos portan gran parte da mensaxe.  

B3.4. Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais de referencia, ou consulta 

claramente estruturados sobre temas relativos a materias educativas, asuntos ocupacionais ou do seu interese (por 

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

poida reler as seccións difíciles.  

B3.5. Comprende correspondencia persoal en calquera formato na que se fala de si mesmo/a, se describen persoas, 

obxectos e lugares, se narran acontecementos pasados, presentes e futuros, reais ou imaxinarios, e se expresan 

sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

B3.6. Entende o esencial de correspondencia formal na que se informa sobre asuntos do seu interese no contexto 

persoal, educativo ou ocupacional (por exemplo, sobre un curso de idiomas ou unha compra por internet).  

B3.7. Comprende o esencial (por exemplo, en lecturas para a mocidade) de historias de ficción breves e ben 

estruturadas, e faise unha idea do carácter dos personaxes, das súas relacións e do argumento. 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

B4.1. Escribe correspondencia formal básica e breve, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades 

comerciais, solicitando ou dando a información requirida de xeito sinxelo e observando as convencións formais e 

normas de cortesía básicas deste tipo de textos.  



 

B4.2. Escribe informes moi breves en formato convencional con información sinxela e relevante sobre feitos 

habituais e os motivos de certas accións, nos ámbitos educativo e ocupacional, describindo de xeito sinxelo 

situacións, persoas, obxectos e sinalando os principais acontecementos de forma esquemática. 

B4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa á súa formación, á súa ocupación, aos 

seus intereses ou ás súas afeccións (por exemplo, para subscribirse a unha publicación dixital, matricularse nun 

taller, ou asociarse a un club deportivo). 

B4.4. Escribe notas e mensaxes (mensaxes instantáneas, chats, etc.) onde se fan breves comentarios ou se dan 

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

B4.5. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves nas redes sociais relacionados con actividades e situacións da 

vida cotiá, do seu interese persoal ou sobre temas de actualidade, respectando as convencións e as normas de 

cortesía. 

B4.6. Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén o contacto social (por exemplo, con amigos/as 

noutros países), se intercambia información, se describen en termos sinxelos sucesos importantes e experiencias 

persoais (por exemplo, a participación nunha competición), se dan instrucións, se fan e aceptan ofrecementos e 

suxestións (por exemplo, cancelación, confirmación ou modificación dunha invitación ou duns plans), e se expresan 

opinións de xeito sinxelo. 

B4.7. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital, utilizando correctamente as 

convencións ortográficas e os signos de puntuación. 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

B5.1. Desenvólvese na maioría das actividades de aula facendo un esforzo por utilizar a lingua estranxeira, cunha 

pronunciación clara, aceptable e comprensible dos esquemas fónicos e fonolóxicos básicos, aínda que teña que 

repetir algunha vez por solicitude das persoas interlocutoras, e pide axuda e aclaracións aos compañeiros e ás 

compañeiras cando non progresa a comunicación. 

B5.2. Aplica adecuadamente os signos de puntuación elementais e as regras ortográficas básicas, na redacción de 

traballos e outros textos, para facerse comprensible case sempre. 

B5.3. Utiliza as convencións orais básicas propias da lingua estranxeira no desenvolvemento do proceso 

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

para manter a atención, facer preguntas por preferencias, expresar opinións, etc.) en rexistro estándar. 

B5.4. 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.  

B5.5. 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. 

B5.6. 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 adquiridonoutras linguas para comprender e elaborar textos na lingua meta. 

B5.7. Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender e elaborar textos sinxelos en 

rexistro estándar propios do seu nivel educativo, e comprende e utiliza estratexias de comunicación e de 

redundancia do significado (imaxes e elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos e paratextuais). 

B5.8. 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 eculturas, amosando respecto perante as diferenzas. 

B5.9. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, 

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

lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

 



 

3.2  COMPETENCIAS CLAVE NESTA MATERIA 

Imos expoñer os aspectos máis relevantes no noso proxecto, a expensas do que a práctica educativa diaria poida 

aconsellar en cada momento: 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

O estudo dunha lingua estranxeira contribúe ó desenvolvemento desta competencia dun xeito directo, completando, 

enriquecendo e enchendo de novos matices comprensivos e expresivos esta capacidade comunicativa xeral. A 

competencia en comunicación lingüística refírese á utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral 

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

coñecemento e de organización e autorregulación do pensamento, as emocións e a conduta. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

Utilizar os números e as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e razoamento matemático 

para producir e interpretar informacións, para coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e 

para resolver problemas relacionados coa vida diaria. Forma parte da competencia matemática a habilidade para 

interpretar e expresar con claridade e precisión informacións, datos e argumentacións. 

As competencias científica e tecnolóxica, e partindo do coñecemento da natureza, dos conceptos, principios e 

métodos científicos fundamentais e dos produtos e procesos tecnolóxicos, así como a comprensión da incidencia da 

ciencia e a tecnoloxía sobre a natureza, permiten comprender mellor os avances, as limitacións e os riscos das 

teorías científicas, as aplicacións e a tecnoloxía nas sociedades en xeral. Son parte destas competencias básicas o 

uso de ferramentas e máquinas tecnolóxicas, os datos científicos para alcanzar obxectivos baseados en probas. 

 

 Competencia dixital 

A competencia dixital proporciona un acceso inmediato a un fluxo incesante de información que aumenta cada día. 

O coñecemento dunha lingua estranxeira ofrece a posibilidade de comunicarse utilizando as novas tecnoloxías 

creando contextos reais e funcionais de comunicación. Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para 

buscar, obter, procesar e comunicar información e transformala en coñecemento. 

 

 Competencia para aprender a aprender 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira rendibilízase enormemente ó incluír contidos directamente relacionados 

coa reflexión sobre a propia aprendizaxe, para que cada neno e cada nena identifiquen como aprenden mellor e 

que estratexias os fan máis eficaces. 

Isto comporta a conciencia daquelas capacidades que entran en xogo na aprendizaxe como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión, a expresión lingüística e a motivación do logro, entre outras 

 

 Competencias sociais e cívicas 

As linguas non só serven ós falantes para comunicarse socialmente, senón que tamén son vehículo de comunicación 

e transmisión cultural. Aprender unha lingua estranxeira implica o coñecemento de trazos e feitos culturais 

vinculados ás diferentes comunidades de falantes desta. 

Este feito favorece a comprensión da realidade social na que se vive, o respecto, o recoñecemento e a aceptación de 

diferenzas culturais e de comportamento, promove a tolerancia e a integración, e axuda a comprender e apreciar 

tanto os trazos de identidade coma as diferenzas. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

As decisións que provoca a reflexión sobre a propia aprendizaxe favorecen a autonomía. Na medida que a 

autonomía e iniciativa persoal involucran a miúdo outras persoas, esta competencia obriga a dispoñer de 

habilidades sociais para relacionarse, cooperar e traballar en equipo: poñerse no lugar do outro, valorar as ideas 

dos demais, dialogar e negociar, a asertividade para facer saber axeitadamente ós demais as propias decisións, e 

traballar de forma cooperativa e flexible. O sentido de iniciativa e espírito emprendedor supoñen a capacidade de 



 

imaxinar, emprender, desenvolver e avaliar accións ou proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. Require, polo tanto, poder reelaborar as formulacións previas ou 

elaborar novas ideas, buscar solucións e levalas á práctica. 

 

 Conciencia e expresións culturais 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira colabora no desenvolvemento desta competencia se os modelos lingüísticos 

que se utilizan conteñen, aínda coas limitacións desta etapa, producións lingüísticas con compoñente cultural. 

Trátase, polo tanto, dunha competencia que facilita tanto expresarse e comunicarse como percibir, comprender e 

enriquecerse con diferentes realidades e producións do mundo da arte e da cultura. 

Esta competencia incorpora así mesmo o coñecemento básico das principais técnicas, recursos e convencións das 

diferentes linguaxes artísticas como a música, a literatura, as artes visuais e escénicas, ou das diferentes formas 

que adquiren as chamadas artes populares. 

 

3.3 SECUENCIACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 

Starter Unit 

 
I. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escoitar, falar e conversar 

 

 Participar en interaccións orais: 

- Facendo comparacións 

- Dicindo cando se practican certas accións 

 Poder entender textos orais sinxelos en diferentes contextos de comunicación:  

- Entender e executar un ditado. 

 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: ler e escribir  

 

BLOQUE 3 – Coñecemento da lingua 

 

 Repasar e identificar o vocabulario da Unidade:  

- Vocabulario relacionado cos adxectivos e os costumes habituais. 

 Entender e aplicar correctamente aspectos gramaticais: 

- Be and have got 

- Comparative and superlative adjectives 

- Pronouns and possesive adjectives 

- Present simple and present continuous 

 Usar e aprender regras básicas de ortografía e puntuación. 

 Utilizar estratexias de repaso, reflexión do aprendido e autoavaliación. 

 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturais e conciencia intercultural 

 

 

II. CONTIDOS LINGÜÍSTICOS 

 

Gramática 
 Be and have got 

 Comparative and superlative adjectives 

 Pronouns and possesive adjectives 

 Present simple and present continuous 

 

Léxico 
 Relacionado cos adxectivos e os costumes habituais. 



 

 Intereses: grupos de palabras. 

 

Reflexión sobre a aprendizaxe 
 Interese e curiosidade por ampliar os coñecementos relacionados coa lingua inglesa. 

 Organización do traballo persoal como estratexia para progresar na aprendizaxe. 

 Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e fóra dela. 

 Participación activa en actividades e traballos grupais. 
 
 

Unit 1: Face to face 

 

I. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escoitar, falar e conversar 

 

 Participar en interaccións orais: 

- Describindoa personalidade.  

- Expresando frecuencia. 

- Identificando e pescudando información sobre persoas. 

 Poder entender textos orais sinxelos en diferentes contextos de comunicación:  

- Un texto oral sobre faccións (Favourite faces). 

- Entender e executar un ditado. 

 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: ler e escribir  

 

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

adecuados á súa idade e relacionados con contidos doutras materias do currículo: unhas irmás moi 

diferentes entre si. 

 Uso de estratexias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary). 

 Producir textos escritos sinxelos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando estratexias 

e recursos adecuados de cohesión e coherencia: descrición dun amigo. 

BLOQUE 3 – Coñecemento da lingua 

 

 Repasar e identificar o vocabulario da unidade:  

- Relacionado cos adxectivos de personalidade. 

- Cognates e false friends. 

- Verbos; comunicación e actitudes. 

 Entender e aplicar correctamente aspectos gramaticais: 

- Adverbios de intensidade. 

- Adverbios de frecuencia. 

- O presente continuo. 

- O presente simple e o presente continuo. 

 Usar e aprender regras básicas de ortografía e puntuación. 

 Recoñecer e reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación e entoación: os ditongos. 

 Utilizar estratexias de repaso, reflexión do aprendido e autoavaliación. 

 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturais e conciencia intercultural 

 

 Recoñecer e aprender formas básicas de relación social en lingua estranxeira. 

 Mostrar unha actitude receptiva cara ás persoas que falan outra lingua e teñen unha cultura 

diferente á propia. 

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

lingua estranxeira.  

 Coñecemento dalgúns trazos históricos e xeográficos dos países onde se fala a lingua estranxeira: 

Multiculturalism in the UK. 

 

II. CONTIDOS LINGÜÍSTICOS 

 



 

Gramática 

 Adverbs of degree 

 Adverbs of frequency 

 Present continuous 

 Present simple e present continuous 

 

Léxico 
 Relacionado coa personalidade. 

 Intereses: grupos de palabras. 

 

Reflexión sobre a aprendizaxe 
 Interese e curiosidade por ampliar os coñecementos relacionados coa lingua inglesa. 

 Organización do traballo persoal como estratexia para progresar na aprendizaxe. 

 Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e fóra dela. 

 Participación activa en actividades e traballos grupais. 
 

Unit 2: TV 

 

I. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
BLOQUE 1- Comunicación oral: escoitar, falar e conversar 

 

 Participar en interaccións orais: 

- Comparando opinións 

- Falando sobre os programas da televisión 

 Poder entender textos orais sinxelos en diferentes contextos de comunicación:  

- Un texto oral sobre os adolescentes na televisión (Hard reality: teenagers in reality shows). 

- Entender e executar un ditado. 

 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: ler e escribir  

 

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

adecuados á súa idade e relacionados con contidos doutras materias do currículo: un texto sobre os 

reality shows. 

 Uso de estratexias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary). 

 Producir textos escritos sinxelos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando estratexias 

e recursos adecuados de cohesión e coherencia: artigo sobre os momentos estelares da televisión. 

 

BLOQUE 3 – Coñecemento da lingua 

 

 Repasar e identificar o vocabulario da Unidade:  

- Vocabulario relacionado coa televisión. 

 Entender e aplicar correctamente aspectos gramaticais: 

- There was/were 

- O pasado simple 

- O pasado continuo 

- O pasado simple e o pasado continuo. 

 Usar e aprender regras básicas de ortografía e puntuación. 

 Recoñecer e reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación e entoación: a terminación de 

pasado -ed. 

 Utilizar estratexias de repaso, reflexión do aprendido e autoavaliación. 

 

BLOQUE 4 – Aspectos socioculturais e conciencia intercultural 

 

 Recoñecer e aprender formas básicas de relación social en lingua estranxeira. 

 Mostrar unha actitude receptiva cara ás persoas que falan outra lingua e teñen unha cultura 

diferente á propia. 

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

lingua estranxeira.  



 

 Coñecemento dalgúns trazos históricos e xeográficos dos países onde se fala a lingua estranxeira: A 

televisión nos EEUU. 

 

II. CONTIDOS LINGÜÍSTICOS 

 

Gramática 
 There was/were 

 Past simple 

 Past continuous 

 Past simple e past continuous 

 

Léxico 
 Relacionado coa televisión. 

 Intereses: grupos de palabras. 

 

Reflexión sobre a aprendizaxe 
 Interese e curiosidade por ampliar os coñecementos relacionados coa lingua inglesa. 

 Organización do traballo persoal como estratexia para progresar na aprendizaxe. 

 Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e fóra dela. 

 Participación activa en actividades e traballos grupais. 
 

Unit 3: Disposable world 

 

I. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escoitar, falar e conversar 

 

 Participar en interaccións orais: 

- Dicindo os números 

- Pedindo e ofrecendo axuda 

 Poder entender textos orais sinxelos en diferentes contextos de comunicación:  

- Un texto oral sobre o medio ambiente (Battle of the bags). 

- Entender e executar un ditado. 

 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: ler e escribir  

 

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

adecuados á súa idade e relacionados con contidos doutras materias do currículo: un texto sobre 

unha familia de mentalidade ecoloxista. 

 Uso de estratexias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary). 

 Producir textos escritos sinxelos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando estratexias 

e recursos adecuados de cohesión e coherencia: un escrito acerca dun problema medioambiental. 

 

BLOQUE 3 – Coñecemento da lingua 

 

 Repasar e identificar o vocabulario da unidade:  

- Vocabulario relacionado cos obxectos de uso cotián na casa. 

- Contaminación e o medio ambiente 

 Entender e aplicar correctamente aspectos gramaticais: 

- Much, many, a lot of 

- Os pronomes relativos 

- Too, too much, too many, enough, not enough 

 Usar e aprender regras básicas de ortografía e puntuación. 

 Recoñecer e reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación e entoación: A acentuación nas 

palabras compostas. 

 Utilizar estratexias de repaso, reflexión do aprendido e autoavaliación. 

 

BLOQUE 4 – Aspectos socioculturais e conciencia intercultural 



 

 

 Recoñecer e aprender formas básicas de relación social en lingua estranxeira. 

 Mostrar unha actitude receptiva cara ás persoas que falan outra lingua e teñen unha cultura 

diferente á propia. 

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

lingua estranxeira.  

 Coñecemento dalgúns trazos históricos e xeográficos dos países onde se fala a lingua estranxeira: 

New York. 

 

 

II. CONTIDOS LINGÜÍSTICOS 

 

Gramática 

 Much, many, a lot of 

 Relative pronouns 

 Too, too much, too many, enough, not enough 

 

Léxico 
 Relacionado cos obxectos de uso cotián, a contaminación e o medio ambiente. 

 Intereses: grupos de palabras. 

Reflexión sobre a aprendizaxe 

 Interese e curiosidade por ampliar os coñecementos relacionados coa lingua inglesa. 

 Organización do traballo persoal como estratexia para progresar na aprendizaxe. 

 Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e fóra dela. 

Participación activa en actividades e traballos grupais. 

       
Unit 4: Life online 

 

I. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escoitar, falar e conversar 

 

 Participar en interaccións orais: 

- Relatando experiencias 

- Desculpándose e dando explicacións 

 Poder entender textos orais sinxelos en diferentes contextos de comunicación:  

- Un texto oral sobre millonarios da Web (Web millionaires). 

- Entender e executar un ditado. 

 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: ler e escribir  

 

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

adecuados á súa idade e relacionados con contidos doutras materias do currículo: un texto sobre os 

perigos de internet 

 Uso de estratexias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary). 

 Producir textos escritos sinxelos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando estratexias 

e recursos adecuados de cohesión e coherencia: publicar un comentario nun foro de internet. 

 

BLOQUE 3 – Coñecemento da lingua 

 

 Repasar e identificar o vocabulario da unidade:  

- Vocabulario relacionado con Internet. 

- O contido de páxinas Web. 

 Entender e aplicar correctamente aspectos gramaticais: 

- O pretérito perfecto en afirmativa e negativa 

- O pretérito perfecto con verbos regulares e irregulares 

- Verbos irregulares 

- O pretérito perfecto en interrogativa 



 

 Usar e aprender regras básicas de ortografía e puntuación. 

 Recoñecer e reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación e entoación: As vogais. 

 Utilizar estratexias de repaso, reflexión do aprendido e autoavaliación. 

 

BLOQUE 4 – Aspectos socioculturais e conciencia intercultural 

 

 Recoñecer e aprender formas básicas de relación social en lingua estranxeira. 

 Mostrar unha actitude receptiva cara ás persoas que falan outra lingua e teñen unha cultura 

diferente á propia. 

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

lingua estranxeira.  

 Coñecemento dalgúns trazos históricos e xeográficos dos países onde se fala a lingua estranxeira: A 

educación e Internet. 

 

 

II. CONTIDOS LINGÜÍSTICOS 

 

Gramática 
 Present Perfect: affirmative and negative 

 Present Perfect: regular and irregular verbs 

 Present perfect: questions 

 

Léxico 
 Relacionado con Internet e o contido de páxinas Web. 

 Intereses: grupos de palabras. 

 

Reflexión sobre a aprendizaxe 
 Interese e curiosidade por ampliar os coñecementos relacionados coa lingua inglesa. 

 Organización do traballo persoal como estratexia para progresar na aprendizaxe. 

 Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e fóra dela. 

 Participación activa en actividades e traballos grupais. 
 

Unit 5: You‟re star 

 

I. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escoitar, falar e conversar 

 

 Participar en interaccións orais: 

- Falando de calidades persoais. 

- Actualizando información persoal 

 Poder entender textos orais sinxelos en diferentes contextos de comunicación:  

- Un texto oral sobre unha escola ((Not) a fame school). 

- Entender e executar un ditado. 

 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: ler e escribir  

 

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

adecuados á súa idade e relacionados con contidos doutras materias do currículo: Instant fame. 

 Uso de estratexias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary). 

 Producir textos escritos sinxelos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando estratexias 

e recursos adecuados de cohesión e coherencia: Biography of a star. 

 

BLOQUE 3 – Coñecemento da lingua 

 

 Repasar e identificar o vocabulario da unidade:  

- Vocabulario relacionado co show business. 

- As calidades necesarias para chegar a ser estrela 

 Entender e aplicar correctamente aspectos gramaticais: 



 

- Present perfect+just 

- Present perfect+still, yet, already 

- For and since 

- Present perfect and Past simple 

 Usar e aprender regras básicas de ortografía e puntuación. 

 Recoñecer e reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación e entoación: Nomes terminados en -

tion. 

 Utilizar estratexias de repaso, reflexión do aprendido e autoavaliación. 

 

BLOQUE 4 – Aspectos socioculturais e conciencia intercultural 

 

 Recoñecer e aprender formas básicas de relación social en lingua estranxeira. 

 Mostrar unha actitude receptiva cara ás persoas que falan outra lingua e teñen unha cultura 

diferente á propia. 

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

lingua estranxeira.  

 Coñecemento dalgúns trazos históricos e xeográficos dos países onde se fala a lingua estranxeira: 

CULTURE: Teenage magazines. 

 

 

II. CONTIDOS LINGÜÍSTICOS 

 

Gramática 
 Present perfect+just 

 Present perfect+still, yet, already 

 For and since 

 Present perfect and Past simple 

 

Léxico 

 Relacionado coas calidades persoais. 

 Intereses: grupos de palabras. 

 

Reflexión sobre a aprendizaxe 

 Interese e curiosidade por ampliar os coñecementos relacionados coa lingua inglesa. 

 Organización do traballo persoal como estratexia para progresar na aprendizaxe. 

 Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e fóra dela. 

 Participación activa en actividades e traballos grupais. 
 

 

Unit 6: School life 

 

I. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escoitar, falar e conversar 

 

 Participar en interaccións orais: 

- Estando de acordo e en desacordo 

- Dando e pedindo consello 

 Poder entender textos orais sinxelos en diferentes contextos de comunicación:  

- Un texto oral sobre faccións (School: what’s best). 

- Entender e executar un ditado. 

 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: ler e escribir 

 

 Comprensión xeral e identificación de informacións específicas en diferentes textos, adecuados á súa 

idade e relacionados con contidos doutras materias do currículo: Cheat. 

 Uso de estratexias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary). 

 Producir textos escritos sinxelos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando estratexias 

e recursos adecuados de cohesión e coherencia: un ensaio de opinión 



 

 

BLOQUE 3 – Coñecemento da lingua 

 

 Repasar e identificar o vocabulario da unidade:  

- Vocabulario relacionado con: 

- A vida escolar 

- Substantivos e verbos 

 Entender e aplicar correctamente aspectos gramaticais: 

- Should and must 

- Have to and don’t have to 

- Should, must and have to 

 Usar e aprender regras básicas de ortografía e puntuación. 

 Recoñecer e reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación e entoación: weak forms. 

 Utilizar estratexias de repaso, reflexión do aprendido e autoavaliación. 

 

BLOQUE 4 – Aspectos socioculturais e conciencia intercultural 

 

 Recoñecer e aprender formas básicas de relación social en lingua estranxeira. 

 Mostrar unha actitude receptiva cara ás persoas que falan outra lingua e teñen unha cultura 

diferente á propia. 

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

lingua estranxeira.  

 Coñecemento dalgúns trazos históricos e xeográficos dos países onde se fala a lingua estranxeira: 

CULTURE: School rules. 

 

 

II. CONTIDOS LINGÜÍSTICOS 

 

Gramática 

 Should and must 

 Have to and don’t have to 

 Should, must and have to 

 

Léxico 
 Relacionado coa vida escolar. 

 Intereses: grupos de palabras. 

 

Reflexión sobre a aprendizaxe 
 Interese e curiosidade por ampliar os coñecementos relacionados coa lingua inglesa. 

 Organización do traballo persoal como estratexia para progresar na aprendizaxe. 

 Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e fóra dela. 

 Participación activa en actividades e traballos grupais. 
 

Unit 7: Take action 

 

I. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escoitar, falar e conversar 

 

 Participar en interaccións orais: 

- Suxerindo ideas 

- Facendo plans  

 Poder entender textos orais sinxelos en diferentes contextos de comunicación:  

- Un texto oral sobre unha campaña ecoloxista (Save the rainforests). 

- Entender e executar un ditado. 

 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: ler e escribir  

 



 

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

adecuados á súa idade e relacionados con contidos doutras materias do currículo: 3rdJune: the 

circus is coming. 

 Uso de estratexias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary). 

 Producir textos escritos sinxelos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando estratexias 

e recursos adecuados de cohesión e coherencia: Write a formal letter. 

 

BLOQUE 3 – Coñecemento da lingua 

 

 Repasar e identificar o vocabulario da unidade:  

- Vocabulario relacionado con: 

- Accións e protestas 

- Campañas 

 Entender e aplicar correctamente aspectos gramaticais: 

- Will and might 

- First conditional 

- Be going to 

- Will and be going to 

- Present continuous for future arrangements 

 Usar e aprender regras básicas de ortografía e puntuación. 

 Recoñecer e reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación e entoación: Linking. 

 Utilizar estratexias de repaso, reflexión do aprendido e autoavaliación. 

 

BLOQUE 4 – Aspectos socioculturais e conciencia intercultural 

 

 Recoñecer e aprender formas básicas de relación social en lingua estranxeira. 

 Mostrar unha actitude receptiva cara ás persoas que falan outra lingua e teñen unha cultura 

diferente á propia. 

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

lingua estranxeira.  

 Coñecemento dalgúns trazos históricos e xeográficos dos países onde se fala a lingua estranxeira: 

CULTURE: Charities. Comic relief. 

 

 

II. CONTIDOS LINGÜÍSTICOS 

 

Gramática 

 Will and might 

 First conditional 

 Be going to 

 Will and be going to 

 Present continuous for future arrangements 

 

Léxico 
 Relacionado con accións, protestas e campañas. 

 Intereses: grupos de palabras. 

 

Reflexión sobre a aprendizaxe 
 Interese e curiosidade por ampliar os coñecementos relacionados coa lingua inglesa. 

 Organización do traballo persoal como estratexia para progresar na aprendizaxe. 

 Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e fóra dela. 

 Participación activa en actividades e traballos grupais. 
 

 

Unit 8: Film and fiction 

 

I. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escoitar, falar e conversar 



 

 

 Participar en interaccións orais: 

- Falando sobre desexos e afeccións 

- Recomendando e expresando preferencias 

 Poder entender textos orais sinxelos en diferentes contextos de comunicación:  

- Un texto oral sobre crítica literaria (Book world). 

- Entender e executar un ditado. 

 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: ler e escribir  

 

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

adecuados á súa idade e relacionados con contidos doutras materias do currículo: Moving pictures: 

Technology at the movies. 

 Uso de estratexias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary). 

 Producir textos escritos sinxelos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando estratexias 

e recursos adecuados de cohesión e coherencia: a review of a film or book. 

 

BLOQUE 3 – Coñecemento da lingua 

 

 Repasar e identificar o vocabulario da unidade:  

- Vocabulario relacionado con xéneros cinematográficos e literarios. 

- Detalles técnicos na literatura e no cine 

 Entender e aplicar correctamente aspectos gramaticais: 

- Verb+ing/to 

- Could, can, will be able to 

- Second conditional 

 Usar e aprender regras básicas de ortografía e puntuación. 

 Recoñecer e reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación e entoación: Silent letters. 

 Utilizar estratexias de repaso, reflexión do aprendido e autoavaliación. 

 

BLOQUE 4 – Aspectos socioculturais e conciencia intercultural 

 

 Recoñecer e aprender formas básicas de relación social en lingua estranxeira. 

 Mostrar unha actitude receptiva cara ás persoas que falan outra lingua e teñen unha cultura 

diferente á propia. 

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

lingua estranxeira.  

 Coñecemento dalgúns trazos históricos e xeográficos dos países onde se fala a lingua estranxeira: 

CULTURE: The British film industry. 

 

II. CONTIDOS LINGÜÍSTICOS 

 

Gramática 
 Verb+ing/to 

 Could, can, will be able to 

 Second conditional 

 

Léxico 
 Relacionado cos libros e as películas; xéneros cinematográficos e literarios. 

 Intereses: grupos de palabras. 

 

Reflexión sobre a aprendizaxe 
 Interese e curiosidade por ampliar os coñecementos relacionados coa lingua inglesa. 

 Organización do traballo persoal como estratexia para progresar na aprendizaxe. 

 Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e fóra dela. 

 Participación activa en actividades e traballos grupais. 
 

 

Unit 9: Art 



 

 

I. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escoitar, falar e conversar 

 

 Participar en interaccións orais: 

- Facendo un quiz 

- Expresando dúbida  

- Persuadindo 

 Poder entender textos orais sinxelos en diferentes contextos de comunicación:  

- Un texto oral sobre faccións (Arts spectrum podcast). 

- Entender e executar un ditado. 

 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: ler e escribir  

 

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

adecuados á súa idade e relacionados con contidos doutras materias do currículo: Dada: Art 

because the artist says it’s art. 

 Uso de estratexias básicas de comprensión lectora (Build your vocabulary). 

 Producir textos escritos sinxelos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando estratexias 

e recursos adecuados de cohesión e coherencia: Write about a piece of art. 

 

BLOQUE 3 – Coñecemento da lingua 

 

 Repasar e identificar o vocabulario da unidade:  

- Vocabulario relacionado coa arte. 

 Entender e aplicar correctamente aspectos gramaticais: 

- Present and past passive affirmative and negative 

- Active to passive 

- Present and past passive questions 

 Usar e aprender regras básicas de ortografía e puntuación. 

 Recoñecer e reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación e entoación: Word stress. 

 Utilizar estratexias de repaso, reflexión do aprendido e autoavaliación. 

 

BLOQUE 4 – Aspectos socioculturais e conciencia intercultural 

 

 Recoñecer e aprender formas básicas de relación social en lingua estranxeira. 

 Mostrar unha actitude receptiva cara ás persoas que falan outra lingua e teñen unha cultura 

diferente á propia. 

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

lingua estranxeira.  

 Coñecemento dalgúns trazos históricos e xeográficos dos países onde se fala a lingua estranxeira: A 

historia da arte nos países de fala inglesa. 

 

II. CONTIDOS LINGÜÍSTICOS 

 

Gramática 
 Present and past passive affirmative and negative 

 Active to passive 

 Present and past passive questions 

 

Léxico 
 Relacionado co mundo da arte. 

 Intereses: grupos de palabras. 

 

Reflexión sobre a aprendizaxe 
 Interese e curiosidade por ampliar os coñecementos relacionados coa lingua inglesa. 

 Organización do traballo persoal como estratexia para progresar na aprendizaxe. 

 Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e fóra dela. 



 

 Participación activa en actividades e traballos grupais. 

. 
3.4 AVALIACIÓN 

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

individualmente os coñecementos e competencias adquiridas como paraintroducir no 

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

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

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

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

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

situacións prácticas. 

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

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

expresamente a conceptos, e outros, preferentemente a procedementos e actitudes. 

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

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

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

caso). Haberá outras avaliacións, como a inicial e, sobre todo, a continua ou formativa, 

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

polo tanto, no carácter orientador e de diagnóstico do ensino. 

3.4.1  PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

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

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

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

tódalas producións para o desenvolvemento, tanto de carácter individual como de grupo: 

traballos escritos, presentacións orais e debates, actividades de clase, lecturas e resumos, 

investigacións, actitude de aprendizaxe, precisión na expresión e autoavaliación entre outros. E 

en canto á avaliación sumativa, as probas escritas trimestrais e as de recuperación (e final de 

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

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

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

avaliación. 

3.4.2   CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

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

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

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

na final  as porcentaxes que se detallan a continuación: 

 

Writing:  30% 

Speaking:  25% 

Grammar tests:   20% 

Reading:  15% 

Listening:  10% 
 



 

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

formatos que os os profesores lle poidan encomendar ao alumnado.  

No que respecta á avaliación extraordinaria do mes de setembro as porcentaxes serán as  

seguintes: 

Writing:  40% 

Speaking:  ---- 

Grammar tests:   40% 

Reading:  20% 

Listening:  ---- 

 

Para o alumnado coa materia pendente de cursos anteriores, as porcentaxes serán as  

seguintes: 
 

Avaliación ordinaria     Avaliación extraordinaria 

Writing:      40%    Writing:  40% 

Speaking:      -----    Speaking:  40% 

Grammar tests:     35%    Grammar tests:   20% 

Reading:     15%    Reading:  ----- 

Listening:    10%    Listening:  ----- 
 

3.4.3 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 
 

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

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

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

alumnado para ver si acada os obxectivos propios da avaliación continua da asignatura no 

Curso no que estea matriculado. No caso de que o alumnado cumpla ditos obxectivos ó final do 

Curso, quedarálle aprobado o inglés pendente do curso anterior. 

 

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

complementarias propias, funcions de orientación, axuda e coordinación na recuperación dos 

devanditos alumnos para lograr a consecución pola súa parte de aqueles contidos mínimos que 

aparecen na programación deste Departamento baixo o epígrafe de MÍNIMOS ESIXIBLES, os 

cales conforman a base para poder acceder ao curso seguinte. 

 

O alumnado que non recupere a materia pendente polo procedimento anterior deberá realizar 

unha proba global durante o mes de maio o una convocatoria extraordinaria de setembro, no 

seu caso 

 
 

3.5  CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES PARA 3º CURSO ESO 

 
Writing 
 Ler un texto e contestar preguntas   

 Redactar un texto no que o alumno se describe a si mesmo con axuda dun plan de redacción.   

 Redactar un texto sobre un día no colexio.  

 Redactar un texto describindo un cuarto  

 Escribir unha redacción sobre unha experiencia persoal.  

 
Grammar 
 Present simple. 

 Adverbs of frequency. 



 

 Contraste entre present simple e present continuous 

 Past continous 

 Have to 

 Some/any 

 Much/many/a lot of 

 Too and enough 

 Present perfect, forma afirmativa e negativa 

 Present perfect with just For and since 

 How long? 

 A voz pasiva en presente: afirmativa, interrogativa e negativa 

 
Vocabulary:  
 Afeccións e hobbies 

 Adxectivos que expresan estado de ánimo 

 Tendas 

 Tarefas domésticas 

 Make and do  

 Deportes de risco. 

 Get . 

 O cine 

 Alimentación  

 
3.6 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

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

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

 

A capacidade para aprender a aprender  
 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

A motivación para aprender  
 

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

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

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

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

presentarlles todos os contidos.  

 

Os estilos de aprendizaxe  
 

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

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

enfrontan ás súas tarefas escolares. Algúns alumnos poden reaccionar moi rapidamente e non 

obstante necesitar varios intentos para asimilaren unha idea, mentres que outros poden 

traballar máis a conciencia e aprender máis amodo, conseguindo o mesmo resultado. Este 

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

gramaticais, incluíronse exercicios e táboas que lles permiten aprender e repasar o presentado, 

paso a paso, ademais dunha ampla repetición e práctica de distintas situacións para aqueles 



 

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

 

Os intereses dos alumnos/as  
 

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

interese e/ou necesidade de facelo. Por iso incluímos unha gran variedade de temas, intentando 

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

coñecemento e estilos de aprendizaxe. Hai actividades graduadas de menor a maior dificultade 

e de maior a menor control 

 
 

3.7   MATERIAIS E  RECURSOS DIDÁCTICOS. LIBROS DE TEXTO 

 

O libro de texto vixente no presente curso e: 

ENGLISH PLUS 3  by Ben Wetz & Helen Halliwell. Oxford University Press 

O Profesorado aportará ademais outros tipos de material didáctico, como periódicos, 

revistas,cintas, xogos, vídeos, etc. considerados axeitados  na ampliación ou práctica dos temas 

tratados nos libros de texto. 
 

3.8TRATAMENTO DOS CONTIDOS TRANSVERSAIS 

 

Educación para a paz: 
- a importancia de coñecer e tolerar outras realidades do mundo,  

- coñecemento de realidades distintas ás propias para favorecer o entendemento entre pobos. 

- a música como medio de entendemento entre mozos de diferentes pobos e nacións. 

 

Educación moral e cívica: 
- a vida na cidade e o coñecemento doutras persoas. 

- a importancia do respecto a unhas normas básicas de conduta e convivencia. 

- adopción de actitudes solidarias cos nosos semellantes. 
 

Educación do consumidor: reflexión arredor dos nosos hábitos de consumo. 

- a piratería informática e audiovisual 
 

Educación para a igualdade de oportunidades de ambos sexos: 
- a idoneidade de ambos sexos para o deporte. 

- a igualdade de participación e responsabilidade nas tarefas do fogar. 
 

Educación ambiental: 
- o impacto da tecnoloxía na natureza.  

 

Educación para a saúde: 
- as vantaxes dunha dieta saudábel.  
-  

  
3.9 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES A  
REALIZAR POLO DEPARTAMENTO 

 
Xogos, proxectos, dramatizacións, "role plays", etc. serán actividades importantes na clase polo 

seu carácter motivador e porque fan que os alumnos toquen os temas que realmente lles interesan. 
O obxectivo final e fundamental é conseguir que os alumnos consideren o Inglés o medio 

importante que é no mundo actual de comunicarse e contactar con persoas doutros países e culturas. 
No que respecta ás actividades extraescolares, o departamento organizará no presente curso as 

seguintes: 
  



 

- asistencia a unha representación de teatro en inglés para o alumnado de 1º, 2º e 3º 
de ESO que terá lugar no Teatro Principal de Santiago de Compostela o 12 xaneiro de 
2016. 

- participación nunha semana de inmersión lingüística para o alumnado de 2º e 3º de       

ESO en Blanes (Girona) durante o mes de xuño, se ben as datas exactas están por 
concretar. 

- viaxe de estudos a Londres para o alumnado das sección bilingües, que se levará a 
cabo en torno á Semana Santa. 

 
 

3.10 TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA 

 

O Departamento de Língua inglesa ten a disposición do alumnado  unha ampla colección de 

obras de ficción tanto clásicas como modernas en distintas versións, adaptadas tanto a nivel de 

vocabulario como na complexidade das estructuras sintácticas, ós coñecementos dos alumnos 

nos diferentes cursos, así coma publicacións periódicas de diversas temáticas.  

No presente curso será obligatorio para o alumnado de ESO facer unha lectura complementaria 

e entregar un traballo sobre ela en cada unha das avaliacións. Para o alumnado de Bacharelato 

esta actividade terá carácter voluntario, se ben o profesorado  propiciará que fagan uso deste 

recurso. 

 
 

3.11  SECCIÓNS BILINGÜES 

 

O Departamento de Língua Inglesa colaborará na impartición en inglés da asignatura 

Educación Plástica, Visual e Audiovisual levando a cabo a coordinación e asesoramento 

lingüístico así como impartindo dúas sesións semanais de reforzo para os alumnos que cursan 

esta modalidade da materia. 

 

4° CURSO 

 

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

 
 

4.1. OBXECTIVOS 

 

 Tentarase facer que o alumno sexa capaz de comunicarse non só a nivel escrito senón oralmente 

dun xeito moi sinxelo. Isto esixe a participación activa dos alumnos, e por tanto potenciarase tamén o 

traballo en parellas e grupos, aparte do individual. 

A responsabilidade da súa propia aprendizaxe debe ser asumida polo alumno desde o principio, e 

nós trataremos de que o consiga con actividades como diarios de aprendizaxe e exercicios de "self check", 

que o axudan no proceso de adquisición do idioma e ademáis permiten ó Profesor coñecer os aspectos 

necesitados dunha maior atención. 

Insistiremos na creatividade do alumno mediante o intercambio de información, ideas e 

sentimentos cos seus compañeiros. Xogos, proxectos, dramatizacións, "role plays", etc. serán actividades 

importantes na clase polo seu carácter motivador e porque fan que os alumnos toquen os temas que 

realmente lles interesan. 

O obxectivo final e fundamental é conseguir que os alumnos consideren o Inglés o medio 

importante que é no mundo actual de comunicarse e contactar con persoas doutros países e culturas. Por 

iso intentarase acadar unha actitude positiva cara ós costumes doutros pobos, ó tempo que valoran  e 

reflexionan sobre os seus propios  e a súa lingua. 

 

4.2  CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

 



 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira contribúe á adquisición das seguintes competencias:  

 

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.  

 

Competencia para aprender a aprender ao facilitar 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 propia 

aprendizaxe. O desenvolvemento de estratexias diversas de aprender a aprender prepara ao alumnado de 

forma progresiva na toma de decisións que favorecen a autonomía para utilizar e para seguir aprendendo 

a lingua estranxeira ao longo da vida.  

 

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 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 en 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 comunicarnos 

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 artística e cultural 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 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. 

 
 

4.3 CONTIDOS 

 

 

Setembro 

 
 
Escoitar, falar e conversar.  Ler e escribir 
 
 Lectura dun texto no que presenta información persoal 
 Intercambios comunicativos nos que se pida e de información persoal, como a  
 orixe e os gustos 
 Interacción oral utilizando expresións propias da linguaxe de aula 



 

 
 
 Funcións da linguaxe e gramática  
 

 Repaso de contidos de cursos anteriores: expresións propias da linguaxe de aula, fórmulas 
para pedir e dar información persoal, o verbo to be, partículas interrogativas, o verbo have got, 
there is/are, some/any/a lot of 

 
 Léxico 

 Información persoal básica, como a procedencia ou as afeccións 
 Linguaxe de aula 

 
 Fonética 

 Ton 

 

 Aspectos socioculturais e consciencia intercultural 
 

 Fórmulas de interacción na aula 
 

 
Setembro-outubro 

 
 1. Escoitar, falar e conversar 

 
Listening 
 Discriminación de información relevante nun extracto dun programa de radio 
 Aplicación de estratexias auditivas para a realización de tarefas como a  
 identificación de información verdadeira ou falsa 
 
Speaking 

 Interacción oral sobre os temas principais da unidade poñendo en práctica a  
 linguaxe aprendida 
 Elaboración e práctica dun diálogo no que se pregunten e expresen opinións a  
 partir das pistas dadas 

 

 2. Ler e escribir 
 

Reading 
 Posta en práctica de estratexias para a identificación de palabras clave nun texto 
 Lectura global e intensiva de extractos dunha páxina web para completar as  tarefas 
 
Writing 
 Reflexión sobre as normas de uso das maiúsculas e de puntuación na lingua inglesa 
 Familiarización con diversos tipos textuais, como o correo electrónico 
 Produción dun correo electrónico achegando información persoal a partir das  
 pistas dadas e utilizando o modelo e as estratexias presentadas 
 
3. Coñecemento da lingua   
 
Funcións da linguaxe e gramática 

 Describir e comparar hábitos e estilos de vida: Present simple; Preguntas suxeito e 
obxecto 
 Falar sobre accións en curso: Present continuous 
 Expresar opinións: Love, hate , don ' t mind + ing form 

 

Léxico 
 Temas de interese xeral entre os mozos 
 Causas benéficas 
 Sufixos 



 

 

Fonética 
 Acentuación de palabras con sufixo 

 

4. Aspectos socioculturais e consciencia intercultural 
 
 Temas de interese para os mozos de hoxe en día no Reino Unido e no mundo. 
 Interese e respecto cara a modos de vida distintos aos propios. 
 Causas solidarias promovidas por personaxes famosos. 
 

Outubro-novembro 

 
 1. Escoitar, falar e conversar 
 

Listening 
 Identificación e uso de estratexias previas á escoita que faciliten a comprensión do texto 

que se vai oír, como a predición do contido a partir do título, o uso de axudas visuais ou as 
preguntas que se farán sobre este 

 Discriminación de información xeral e específica nun extracto dun programa de radio 
 Escoita atenta a unha canción para completar as tarefas 
 
Speaking 

 Interacción oral sobre os temas principais da unidade poñendo en práctica a 
linguaxe aprendida 

 Identificación das convencións habituais na narración dun relato 
 Personalización dun diálogo seguindo as pautas dadas 

 

 2. Ler e escribir 
 

Reading 
 Activación de coñecementos previos para unha mellor comprensión dun texto sobre lendas  
 urbanas 
 Identificación de información específica nun texto para contestar preguntas 
 
Writing 

 Identificación da estrutura principal nun relato, poñendo atención nas expresións temporais 
 Produción dunha historia a partir das pistas dadas e utilizando o modelo e as estratexias  
 presentadas 
 
3. Coñecemento da lingua   
 
Funcións da linguaxe e gramática 
 Pedir e dar información sobre o pasado: Past simple; Past continuous; Used to 
 
Léxico 
 Tipos de relatos 
 Palabras confusas 
 
Fonética 
 Used to 

 

4. Aspectos socioculturais e consciencia intercultural 
 
 A  literatura na sociedade actual 
 Valoración positiva da literatura como vehículo de achegamento entre culturas 
 Cancións de fala inglesa: Paperback writer 
 
 
 



 

Novembro-decembro 

 
1. Escoitar, falar e conversar 

 
Listening 
 Activación de coñecementos previos ante a escoita dunha entrevista 
 Aplicación de estratexias auditivas para a discriminación da información relevante  

para contestar as preguntas 
 
Speaking 

 Intercambios comunicativos poñendo en práctica a linguaxe e estruturas aprendidas na 
unidade 

 Identificación e posta en práctica de estratexias que axuden a mellorar a produción oral 
 Produción dun diálogo no que se fale e pregunte sobre gustos e preferencias 

 

2.Ler e escribir 
 
Reading 
 Activación de coñecementos previos ante a lectura dun texto sobre produtos novidosos 
 Lectura global e intensiva dun texto para completar as tarefas 
Writing 

 Identificación das fórmulas comúns para a expresión de opinión e produción de textos 
escritos incorporando estas 

 
3. Coñecemento da lingua   
 

Funcións da linguaxe e gramática 
 Describir e comparar obxectos: Forma comparativa e superlativa dos adxectivos; Too, not  

enough; Pronomes relativos 
 Expresar preferencias: Like, don ' t like 
 
Léxico 

 Adxectivos que describen produtos 
 Verbos relacionados co diñeiro 
 Adxectivos extremos  
 
Fonética 
 Acentuación de palabras 
 

10. Aspectos socioculturais e consciencia intercultural 
 
 Os mozos fronte aos produtos de consumo 
 Feitos históricos sobre a moeda nos países de fala inglesa 
 
 

Xaneiro 

 
1. Escoitar, falar e conversar 
 
Listening 

 Discriminación de información global e específica nun diálogo 
 Aplicación de estratexias auditivas para completar tarefas como a identificación de  
 información verdadeira ou falsa. 
 
Speaking 
 Intercambios comunicativos poñendo en práctica a linguaxe e estruturas  

aprendidos na unidade 
 Uso de estratexias que favorezan a comunicación nunha lingua estranxeira 
 Produción dun diálogo no que se fale de viaxes e medios de transporte 



 

 

2. Ler e escribir 
 
Reading 

 Aplicación de estratexias para inferir o significado das palabras segundo o seu contexto 
 Comprensión de información global nun texto para identificar o personaxe do que se fala 
 Extracción de información específica para responder as preguntas sobre o texto 
 
Writing 
 Identificación da estrutura principal nas descricións de lugares, poñendo atención nas  

expresións de adición e contraste 
 Produción dunha descrición dunha cidade a partir das pistas dadas e utilizando o  

modelo e as estratexias de planificación presentadas 
 
3. Coñecemento da lingua   
 

Funcións da linguaxe e gramática 
 Expresar experiencias pasadas e eventos recentes: Present perfect (todas as súas  

formas); Present perfect con just, yet e already 
 
Léxico 
 Aspectos xeográficos 
 Lugares na cidade 
 Sinónimos 
 
Fonética 
 Pronunciación das formas contractas de have e has 

 

4. Aspectos socioculturais e consciencia intercultural 
 

 Grandes aventureiros no mundo de hoxe 
 Valoración do turismo como vehículo de achegamento entre culturas 
 Aspectos xerais sobre Canadá: historia, cultura, deportes, actualidade 
 Interese por establecer intercambios comunicativos con mozos de procedencia distinta á 

propia. 
 

Febreiro 

 
1. Escoitar, falar e conversar 
Listening 
 Familiarización con estratexias que faciliten a comprensión xeral dun texto oral e posta en  

práctica destas 
 Escoita atenta dun extracto dun programa de radio para identificar a persoa á que se refire 
 Identificación de información verdadeira e falsa nunha entrevista 
 Escoita atenta a unha canción para completar as tarefas 
Speaking 
 Interacción oral poñendo en práctica a linguaxe e estruturas aprendidos na unidade 
 Personalización dun diálogo no que se fale e pregunte por pertenzas, aplicando as 

estratexias presentadas. 
 

2. Ler e escribir 
Reading 
 Activación de coñecementos previos ante a lectura dun texto sobre o papel dos teléfonos 

móbiles entre a xuventude 
 Lectura global e intensiva dun texto para contestar preguntas 
Writing 
 Identificación de aspectos básicos para a elaboración dun Portfolio de Lenguas 
 Reflexión sobre o uso dos conectores para a expresión de adición e contraste 
 Produción dun Portfolio de Lenguas con axuda do modelo presentado e utilizando as 



 

 estratexias anteriores. 
 
3. Coñecemento da lingua   
 
Funcións da linguaxe e gramática 

 Preguntar e responder sobre feitos do pasado: Present perfect vs past simple; Present 
perfect con for e since 

 
Léxico 

 Medios de comunicación 
 Comunicadores 
 Verbos con preposición 
 

Fonética 
 Pronunciación de since 

 

4. Aspectos socioculturais e consciencia intercultural 
 Os medios de comunicación no mundo actual 
 Cancións en lingua inglesa: Hanging on the telephone 

 
 

  Marzo 
 
 
1. Escoitar, falar e conversar 

 

Listening 
 Activación de coñecementos previos ante a escoita dun texto sobre Leonardo dá Vinci 
 Identificación de información xeral e específica en texto para completar as tarefas 

 

Speaking 
 Intercambios comunicativos poñendo en práctica a linguaxe e estruturas aprendidos na 

unidade 
 Identificación do valor do ton na expresión oral 
 Uso de estratexias que faciliten a comunicación nunha conversación espontánea 
 Produción dun diálogo no que se faga e responda a suxestións incorporando as estratexias 

aprendidas 

 

2. Ler e escribir 
 
Reading 

 Identificación de información xeral e específica nun texto sobre os cómics manga para 
contestar as preguntas 

 Lectura global dun texto sobre o museo Tate Modern para completar as tarefas 
 
Writing 
 Inferencia do uso dos conectores para expresar causa 
 Elaboración dunha descrición dunha fotografía tras a análise dun modelo dado e 

incorporando as estratexias aprendidas 
 
3. Coñecemento da lingua 
 

Funcións da linguaxe e gramática 
 
 Describir procesos no presente e o pasado: Tempos presente e pasado da voz pasiva 

(todas as súas formas) 
 Facer e responder convites: Would you like to...?; Yes, I ' d love to / That ' d be great; I ' d 

love to, but I can ' t / Sorry, I can ' t 
 



 

Léxico 

 Arte 
 Creacións artísticas 
 Nomes en función de adxectivos 
 
Fonética 
 Ton de oracións interrogativas 
 
4. Aspectos socioculturais e consciencia intercultural 
 

 O mundo da arte e a creación artística 
 Recoñecemento da arte como vehículo de achegamento entre culturas 
 O museo Tate Modern de Londres 
 
 

     Abril 
 
1. Escoitar, falar e conversar 

 

Listening 

 Aplicación de estratexias auditivas que faciliten a comprensión dun texto oral, como a 
activación de coñecementos previos 

 Obtención de información xeral e específica nunha charla dun orientador laboral 
 
Speaking 
 Interacción oral en torno ao tema da unidade onde se poña en práctica a linguaxe e 

estruturas aprendidos 
 Intercambios de opinións nas que se fale de predicións sobre a propia vida, incorporando 

estratexias comunicativas como o respecto as quendas de palabra 

 

2. Ler e escribir 

 

Reading 
 Activación de coñecementos previos ante a lectura dun texto sobre os traballos de verán 

dos mozos no Reino Unido 
 Aplicación de estratexias lectoras que faciliten a comprensión, como a identificación das 

referencias dos pronomes nun texto 
 Identificación de información específica nun texto para completar tarefas 
 Lectura xeral e intensiva dun texto sobre voluntariado para contestar as preguntas 
 
Writing 
 Discriminación do uso da linguaxe formal e informal nos textos escritos 
 Inferencia das convencións propias na produción dunha carta formal 
 Produción dunha carta formal como resposta a unha oferta de emprego a partir das pautas 

dadas e aplicando as estratexias aprendidas 
 
3. Coñecemento da lingua 
 

Funcións da linguaxe e gramática 
 Expresar plans e intencións: Going to; Present continuos for the future 
 Facer predicións: will 
 Formular hipótese: Oracións condicionais de tipo I 
 
Léxico 
 
 Adxectivos relacionados co traballo 
 Calidades persoais 
 Adxectivos compostos 
 



 

Fonética 

 Acentuación dos adxectivos 
 
4. Aspectos socioculturais e consciencia intercultural 
 

 Accións solidarias 
 Asociacións dedicadas á organización de expedicións de novo voluntariado no Reino 
Unido: Raleigh International 
 
 

Maio 

 
1. Escoitar, falar e conversar 

 

Listening 
 Identificación e uso de estratexias para a identificación de información específica en textos 

orais 
 Discriminación de información relevante nunha conversación de teléfono para contestar as 

preguntas 
 Escoita atenta a unha canción para completar as tarefas 
 
Speaking 
 Intercambios orais en torno ao tema principal da unidade nos que se practique a linguaxe e 

estruturas aprendidos 
 Identificación das convencións propias da expresión de consellos 
 Personalización dun diálogo no que pida e se dea consello a unha persoa, con axuda do 

modelo e as estratexias presentadas 

 

2. Ler e escribir 

 

Reading 
 Familiarización con diversos tipos de texto como o cuestionario dunha revista 
 Lectura dun texto para completar as tarefas 
 
Writing 
 Estratexias para a planificación previa á escritura e a organización do contido 
 Produción dunha carta a partir das pautas dadas e incorporando as estratexias anteriores 

 
3. Coñecemento da lingua 

 

Funcións da linguaxe e gramática 

 Formular hipótese: Oracións condicionais de tipo II 
 Dar consellos: Should, shouldn ' t; If I were you, I ' d 
 Expresar probabilidade: Must, may, might, can ' t 
 
Léxico 
 Relacións persoais 
 Sentimentos 
 Phrasal verbs 
 
Fonética 
 
 Pronunciación de would e wouldn ' t 
 
4. Aspectos socioculturais e consciencia intercultural 
 

 Acontecementos históricos e personalidades de Irlanda 
 Cancións en lingua inglesa: What can I do? 
 Fomento das relacións de amizade entre persoas de distinto sexo, nacionalidade, cultura... 



 

 
 

 
 

Xuño 

1. Escoitar, falar e conversar 

 

Listening 
 Aplicación de estratexias auditivas na escoita dunha entrevista, como a activación de 

coñecementos previos 
 Escucha atenta a unha entrevista para completar diversas tarefas, como o recoñecemento 

de información verdadeira ou falsa 
 
Speaking 
 Intercambios comunicativos en torno ao tema principal da unidade nas que se poña en 

práctica a linguaxe aprendida 
 Identificación de estratexias que favorezan a comunicación, como as convencións para 

pedir unha aclaración se algo non se entendeu 
 Produción dun diálogo a partir dun modelo dado e utilizando as estratexias presentadas 

 

2. Ler e escribir 

 

Reading 
 Familiarización con diversos tipos textuais como as noticias de prensa 
 Lectura global de varias noticias para relacionalas cos titulares correspondentes 
 Busca de información específica nun texto para completar as tarefas 
 
Writing 
 Familiarización con diversos tipos textuais, como a carta dun lector ante un artigo de 

prensa 
 Uso de estratexias para a mellora da presentación de traballos escritos 
 Produción dunha carta como resposta a un artigo da prensa aplicando as estratexias de 

escritura aprendidas 
 
3. Coñecemento da lingua 
 

Funcións da linguaxe e gramática 
 Transmitir as ideas e opinións doutros: Estilo indirecto; Pronomes indeterminados 
 
Léxico 

 As noticias 
 A fama 
 False friends 
 
Fonética 

 Letras mudas 
 
4. Aspectos socioculturais e consciencia intercultural 
 

 Embaixadores de boa vontade: famosos solidarios 
 

4.4 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Comprender a información xeral e específica, a idea principal e os detalles máis 
relevantes de textos orais emitidos en situacións de comunicación interpersoal ou polos 
medios audiovisuais, sobre temas que non esixan coñecementos especializados.  
Con este criterio se avalía a capacidade de alumnos e alumnas para comprender mensaxes 
emitidas en situación de comunicación cara a cara e que traten arredor das necesidades 



 

materiais e relacións sociais, sensacións físicas e sentimentos ou opinións. Así mesmo 
preténdese medir con este criterio a capacidade para comprender charlas, noticias e 
presentacións, emitidas polos medios de comunicación audiovisual de forma clara, breve e 
organizada.  
 
2. Participar en conversas e simulacións utilizando estratexias adecuadas para iniciar, 
manter e terminar a comunicación, producindo un discurso comprensíbel e adaptado ás 
características da situación e á intención comunicativa.  
Con este criterio valórase a capacidade para desenvolverse en conversas con intencións 
comunicativas diversas (iniciar relacións, expoñer, narrar e argumentar, describir e dar 
instrucións), utilizando as estratexias e os recursos que aseguren a comunicación cos 
interlocutores habituais na aula ou falantes nativos.  
Os intercambios comunicativos conterán elementos de coordinación e subordinación básica 
que poden presentar algunhas incorreccións que non dificulten a comunicación.  
 
3. Comprender a información xeral e específica de diversos textos escritos auténticos e 
adaptados, e de extensión variada, identificando datos, opinións, argumentos, 
informacións implícitas e intención comunicativa do autor.  
A través deste criterio apreciarase a capacidade para comprender os textos máis usuais e 
útiles da comunicación escrita, ou textos literarios e de divulgación que traten temas 
relacionados coa cultura e coa sociedade dos países onde se fala a lingua estranxeira 
estudada, aplicando as estratexias adquiridas e progresando noutras novas como a realización 
de inferencias directas.  
Con este criterio tamén se avalía a capacidade para ler de forma autónoma textos de maior 
extensión co fin de consultar ou buscar información sobre contidos diversos, para aprender, ou 
por pracer ou curiosidade, facendo uso correcto de dicionarios e doutras fontes de información 
en soporte papel ou dixital. 
 
4. Redactar con certa autonomía textos diversos cunha estrutura lóxica, utilizando as 
convencións básicas propias de cada xénero, o léxico apropiado ao contexto e os 
elementos necesarios de cohesión e coherencia, de maneira que sexan facilmente 
comprensíbeis para o lector.  
Trátase de apreciar a capacidade para comunicarse por escrito de forma ordenada, iniciándose 
na produción de textos libres (avisos, correspondencia, instrucións, descricións, relatos de 
experiencias, noticias, etc.), cunha estrutura adecuada lóxica e prestándolle especial atención á 
planificación do proceso de escritura.  
En todos os escritos, en papel ou en soporte dixital, se avaliará a progresiva utilización das 
convencións básicas propias de cada xénero e a presentación clara, limpa e ordenada. 
 
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.  
Este criterio avalía a capacidade para aplicar 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 estratexias de aprendizaxe utilizadas, poñer exemplos 
doutras posíbeis e decidir sobre as máis adecuadas ao obxectivo de aprendizaxe.  
Este criterio pretende avaliar se os alumnos e alumnas utilizan as estratexias que favorecen o 
proceso de aprendizaxe, como a aplicación autónoma de formas diversas para almacenar, 
memorizar e revisar o léxico; o uso cada vez máis autónomo de dicionarios, recursos 
bibliográficos, informáticos e dixitais; a análise e a reflexión sobre o uso e o significado de 
diferentes formas gramaticais mediante comparación e contraste coas linguas que coñece; a 
utilización consciente das oportunidades de aprendizaxe na aula e fóra dela; a participación na 
avaliación da propia aprendizaxe; ou o uso de mecanismos de autocorrección. 
 
7. Usar as tecnoloxías da información e da comunicación con certa autonomía 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 na aula. Tamén se terá 
en conta se o alumnado valora a diversidade lingüística como elemento enriquecedor, a súa 
actitude cara á lingua estranxeira e os seus intentos por utilizala. 
 
8. Identificar e describir os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a 
lingua estranxeira e estabelecer algunhas relacións entre as características máis 
significativas dos costumes, usos, actitudes e valores da sociedade cuxa lingua se 
estuda e a propia e mostrar respecto cara a este.  
Este criterio pretende comprobar se coñecen algúns trazos significativos e característicos da 
cultura xeral dos países onde se fala a lingua estranxeira, se estabelecen semellanzas e 
diferenzas entre algúns dos seus trazos perceptíbeis en relación cos propios e se valoran e 
respectan patróns culturais distintos aos propios.  
 

 

4.5   MÍNIMOS ESIXIBLES PARA 4º CURSO DE ENSINO SECUNDARIO 
OBRIGATORIO 
 
Speaking 
 Produción dun diálogo no que se fale e pregunte sobre gustos e preferencias 
 Produción dun diálogo no que se fale de viaxes e medios de transporte 
 
Writing 
 Produción dunha descrición dunha cidade a partir das pistas dadas.  
 Elaboración dunha descrición dunha fotografía tras a análise dun modelo dado 
 Produción dunha carta formal como resposta a unha oferta de emprego. 
 Produción dunha carta como resposta a un artigo da prensa aplicando as estratexias de 
 
Grammar 
 Preguntas suxeito e obxecto 
 Love, hate , don ' t mind + ing form 
 Past simple; Past continuous. 
 Used to 
 Forma comparativa e superlativa dos adxectivos;  
 Too, not enough. 
 Pronomes relativos 
 Like, don ' t like 
 Present perfect con just, yet e already 
 Present perfect vs past simple. 
 Present perfect con for e since 
 Tempos presente e pasado da voz pasiva (todas as súas formas) 
 Would you like to...?; Yes, I ' d love to / That ' d be great; I ' d love to, but I can ' t / Sorry, I 

can ' t 
 Going to; Present continuos for the future 
 Facer predicións: will 
 Oracións condicionais de tipo I 
 Oracións condicionais de tipo II 
 Should, shouldn ' t; If I were you, I ' d 
 Must, may, might, can ' t 
 Estilo indirecto;   
 
Léxico 
 Tipos de relatos 
 Verbos relacionados co diñeiro 



 

 Adxectivos extremos  
 Lugares na cidade 
 Medios de comunicación 
 Verbos con preposición 
 Vocabulario relacionado coa arte 
 Adxectivos relacionados co traballo 
 Calidades persoais 
 Relacións persoais 
 Sentimentos 
 As noticias 
 A fama 

4.6  CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

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

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

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

na final  as porcentaxes que se detallan a continuación: 

 

Writing:  30% 

Speaking:  25% 

Grammar tests:   20% 

Reading:  15% 

Listening:  10% 
 

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

formatos que os os profesores lle poidan encomendar ao alumnado.  

No que respecta á avaliación extraordinaria do mes de setembro as porcentaxes serán as  

seguintes: 

Writing:  40% 

Speaking:  ---- 

Grammar tests:   40% 

Reading:  20% 

Listening:  ---- 

 

Para o alumnado coa materia pendente de cursos anteriores, as porcentaxes serán as  

seguintes: 
 

Avaliación ordinaria     Avaliación extraordinaria 

Writing:      40%    Writing:  40% 

Speaking:      -----    Speaking:  40% 

Grammar tests:     35%    Grammar tests:   20% 

Reading:     15%    Reading:  ----- 

Listening:    10%    Listening:  ----- 

4.7 METODOLOXÍA DIDÁCTICA 
 
Un programa de linguas extranxeiras non pode centrarse nos rasgos aillados da linguaxe, xa sexan 

funcións, estructuras ou destrezas. Por contra, un aspecto clave da aprendizaxe e uso dunha lingua é o 
desenrolo integrado da linguaxe, destrezas e comidos. 

As unidades didácticas favorecen unha metodoloxia global con actividades que levan á 
integración dos elementos anteriores. A linguaxe preséntase en términos de funcións comunicativas, 



 

gramática, vocabulario e elementos anteriores. No campo das destrezas, ademáis de prestar atención as 
catro destrezas lingüisticas teñense en conta destrezas de estudio e aprendizaxe de linguas, fundamentáis 
para unha axeitada aprendizaxe e un uso correcto da lingua extranxeira. No que respecta os contidos, fan 
referencia a temas de identidade persoal, do mundo actúal asi coma a temas interdisciplinares. As 
seccións adicadas a aspectos interdisciplinares permiten os alumnos desenrolar conexión entre a lingua 
extranxeira e unha díversidade de áreas: matemáticas, música, historia, xeografía, ciencias. 

 

4.8  PROCEDEMENTOS  DE AVALIACIÓN 

4.8.1   ORDINARIA 

Exames e controis feitos ao longo da avaliación e baseados nos contidos mínimos expostos 
con anterioridade. 

3.8.2. EXTRAORDINARIA: PARA O ALUMNADO QUE PERDEU A POSIBILIDADE DE QUE LLE 
SEXA APLICADO O DEREITO Á AVALIACIÓN CONTÍNUA 

 

Aqueles alumnos e alumnas que perdan o dereito á avaliación contínua, polos motivos 
que constan no regulamento de Réxime Interno, terán un exame final global de avaliación da 
materia. Este exame da avaliación final incluirá todolos temas explicados ó longo do curso, e 
constará de preguntas baseadas nos contidos mínimos que figuran na programación. 
 

 

4.8.3 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 
 
Cada profesor proporá exercicios extra da materia que vaia quedando vista no desenrolo do curso ao 
alumnado que presente carencias no seu dominio. 
 
O Departamento de Inglés ocuparase da coordinación e seguimento da avaliación das 
aprendizaxes do alumnado coa asignatura de inglés pendente, e co fin de facilitarlle a 
superación da mesma o Xefe do Departamento estará en contacto co profesorado do devandito 
alumnado para ver si acada os obxectivos propios da avaliación continua da asignatura no 
Curso no que estea matriculado. No caso de que o alumnado cumpla ditos obxectivos ó final do 
Curso, quedarálle aprobado o inglés pendente do curso anterior. 

 
Para a recuperación destes alumnos, o Departamento de Inglés levará a cabo, como 
actividades complementarias propias, funcions de orientación, axuda e coordinación na 
recuperación dos devanditos alumnos para lograr a consecución pola súa parte de aqueles 
contidos mínimos que aparecen na programación deste Departamento baixo o epígrafe de 
MÍNIMOS ESIXIBLES, os cales conforman a base para poder acceder ao curso seguinte. 
 
O alumnado que non recupere a materia pendente polo procedimento anterior deberá realizar 
unha proba global durante o mes de maio o una convocatoria extraordinaria de setembro, no 
seu caso. 
 
 

4.9  MATERIAIS E  RECURSOS DIDÁCTICOS. LIBROS DE TEXTO 

 

O libro de texto vixente no presente curso e: 
 

ENGLISH PLUS 4  by Ben Wetz & Helen Halliwell. Oxford University Press 

 
 

O Profesorado aportará ademais outros tipos de material didáctico, como periódicos, revistas, 
cintas, xogos, vídeos, etc. considerados axeitados  na ampliación ou práctica dos temas 
tratados nos libros de texto. 
 

4.10  PROGRAMACIÓN CORRESPONDENTE ÓS TEMAS TRANSVERSAIS 

 



 

UNIT 1  
 

Educación para a paz: Recoñecemento dos valores positivos da amizade 
Educación para a non discriminación: Valoración das relacións de amizade entre persoas de 

distinto sexo 
Educación moral e cívica: Concienciación do valor das accións solidarias 

 

UNIT 2 
 

  Educación para a paz: Interese e respecto cara aos gustos os demais 
 Educación moral e cívica: Valoración da lectura como fonte de enriquecemento 
persoal 
 

UNIT 3  
 

  Educación para o consumo: Manifestación dun pensamento crítico ante os bens de 

consumo. Desenvolvemento dunha actitude reflexiva ante o papel do diñeiro na sociedade 
actual 

  Educación moral e cívica: Interese e respecto cara ás opinións dos demais, aínda que 
sexan contrarias ás propias. Respecto ás convencións ao expresar unha opinión propia 

 

UNIT 4  
 
 Educación para a paz: Importancia das viaxes para o enriquecemento persoal 
 
UNIT 5  
 
Educación para o consumo: Importancia do desenvolvemento dun pensamento crítico ante o 
uso dos teléfonos móbiles 
Educación para a paz: Interese e respecto cara ás experiencias persoais dos demais 
Educación moral e cívica: Desenvolvemento dunha actitude reflexiva sobre os medios de 

comunicación na sociedade actual 
 

UNIT 6  
 

Educación para a paz: Interese e respecto cara ás opinións dos demais, aínda que sexan 
contrarias ás propias 
Educación moral e cívica: Valoración das artes como fonte de enriquecemento persoal 
 

UNIT 7  
 

Educación para a paz: Valoración do papel das asociacións de voluntariado xuvenil. Interese 
e respecto polos plans de futuro dos demais 
Educación para a non discriminación: Rexeitamento a estereotipos caducos no ámbito 
laboral. Valoración da igualdade de oportunidades para calquera persoa no mundo laboral 
independentemente da súa orixe, sexo, raza, relixión 

 

UNIT 8  
 

Educación moral e cívica: Reflexión sobre as relacións persoais 
Educación para a paz: Interese e respecto cara aos problemas dos demais 

 

UNIT 9 
 

Educación moral e cívica: Desenvolvemento dun pensamento reflexivo ante as noticias 
aparecidas nos medios de comunicación. Actitude reflexiva ante o papel da fama e os famosos 
na sociedade actual. Valoración das causas benéficas no mundo de hoxe 
 

 

4.11  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES A REALIZAR POLO 



 

DEPARTAMENTO 
 

Xogos, proxectos, dramatizacións, "role plays", etc. serán actividades importantes na clase polo 

seu carácter motivador e porque fan que os alumnos toquen os temas que realmente lles interesan. 
O obxectivo final e fundamental é conseguir que os alumnos consideren o Inglés o medio 

importante que é no mundo actual de comunicarse e contactar con persoas doutros países e culturas. 
No que respecta ás actividades extraescolares, o departamento organizará no presente curso as 

seguintes: 
  

- asistencia a unha representación de teatro en inglés para o alumnado de 1º, 2º e 3º 
de ESO que terá lugar no Teatro Principal de Santiago de Compostela o 12 xaneiro de 
2016. 

- participación nunha semana de inmersión lingüística para o alumnado de 2º e 3º de       

ESO en Blanes (Girona) durante o mes de xuño, se ben as datas exactas están por 
concretar. 

- viaxe de estudos a Londres para o alumnado das sección bilingües, que se levará a 
cabo en torno á Semana Santa. 

 

4.12   MEDIDAS DE ATENCIÓN Á  DIVERSIDADE. ADAPTACIÓNS CURRICULARES 
 

O Xefe do Departamento estará en contacto co profesorado do devandito alumnado para ver si 

acada os obxectivos propios da avaliación continua da asignatura no Curso no que esté matriculado.  

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

complementarias propias, funcions de orientación, axuda e coordinación na recuperación dos devanditos 

alumnos que consistirán en CLASES DE RECUPERACIÓN  de aqueles contidos mínimos que aparecen 

na programación deste Departamento baixo o epígrafe de MÍNIMOS ESIXIBLES, os cales conforman a 

base para poder acceder ao curso seguinte. 
 

 

4.13  TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA 

 

O Departamento de Língua inglesa ten a disposición do alumnado  unha ampla colección de obras de 

ficción tanto clásicas como modernas en distintas versións, adaptadas tanto a nivel de vocabulario como 

na complexidade das estructuras sintácticas ós coñecementos dos alumnos nos diferentes cursos, así coma 

publicacións periódicas de diversas temáticas. 

No presente curso será obligatorio para o alumnado de ESO facer unha lectura complementaria e entregar 

un traballo sobre ela en cada unha das dúas primeiras avaliacións.   

 

 

4.14  TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC 

 

 O Departamento de Língua inglesa potenciará o uso das novas tecnoloxías no proceso de 

aprendizaxe do alumnado utilizando os abundantes recursos dispoñibles no Centro: material multimedia, 

conexión a internet en todas as aulas, laboratorio de idiomas, etc. 
 
 

4.15  SECCIÓNS BILINGÜES 

 

O Departamento de Língua Inglesa colaborará na impartición en inglés da materiaEducación 
Ético-cívica levando a cabo a coordinación e asesoramento lingüístico así como impartindo 
dúas sesións semanais de reforzo para os alumnos que cursan esta modalidade da materia. 

 
 

 

 



 

 

 

 

BACHARELATO 

IV. OBXECTIVOS XERAIS DO BACHARELATO 

 

O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 

responsábel, inspirada polos valores da Constitución española así como polos dereitos humanos, que 

fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa.  

b) Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma responsábel e autónoma e 

desenvolver o seu espírito crítico. Prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e 

sociais.  

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar 

criticamente as desigualdades e discriminacións existentes, e en particular a violencia contra a muller, e 

impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia 

persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

 d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 

aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal.  

e) Dominar, tanto na súa expresión oral coma na escrita, a lingua castelá e, no seu caso, a lingua 

cooficial da súa Comunidade Autónoma.  

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.  

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

 h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 

históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de forma solidaria no desenvolvemento e 

mellora do seu contorno social.  

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades básicas 

propias da modalidade elixida. 

 j) Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. 

Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía no cambio das condicións 

de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente. 

 k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 



 

equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

 l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación 

e enriquecemento cultural.  

m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

 n) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

 

V. 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: 

 

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

3. Competencia dixital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociais e cívicas 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

7. Conciencia e expresións culturais 

 

En cada materia inclúense referencias explícitas acerca da súa contribución a aquelas 

competencias clave ás que se orienta en maior medida. Doutra banda, tanto os obxectivos como 

a propia selección dos contidos buscan asegurar o desenvolvemento de todas elas. Os criterios 

de avaliación serven de referencia para valorar o grao progresivo de adquisición. 

 

 Competencia en comunicación lingüística 

 

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

escrita, de representación, interpretación e comprensión da realidade, de construción e 

comunicación do coñecemento e de organización e autorregulación do pensamento, as emocións 

e a conduta. 

 

Con distinto nivel de dominio e formalización -especialmente en lingua escrita-, esta 

competencia significa, no caso das linguas estranxeiras, poder comunicarse nalgunhas delas e, 

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

mesmo, favorécese o acceso a máis e diversas fontes de información, comunicación e 

aprendizaxe. 

 

En resumo, para o adecuado desenvolvemento desta competencia resulta necesario abordar a 

análise e a consideración dos distintos aspectos que interveñen nela, debido á súa 



 

complexidade. Para iso, débese atender aos cinco compoñentes que a constitúen e ás dimensións 

nas que se concretan: 

 

– O compoñente lingüístico comprende diversas dimensións: a léxica, a gramatical, a 

semántica, a fonolóxica, a ortográfica e a ortoépica (a articulación correcta do son a 

partir da representación gráfica da lingua). 

– O compoñente pragmático-discursivo contempla tres dimensións: a 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. 

 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
 

A competencia matemática implica a aplicación do razoamento matemático e as súas 

ferramentas para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. 

Esta competencia require coñecementos sobre os números, as medidas e as estruturas, as 

operacións e as representacións matemáticas, e a comprensión dos termos e conceptos 

matemáticos. 

O uso de ferramentas matemáticas implica unha serie de destrezas que requiren a aplicación 

dos principios e procesos matemáticos en distintos contextos.  

Trátase da importancia das matemáticas no mundo e de utilizar os conceptos, procedementos e 

ferramentas para aplicalos na resolución dos problemas que poidan xurdir nunha situación 

determinada ao longo da vida.  

A competencia matemática inclúe unha serie de actitudes e valores que se basean no rigor, o 

respecto aos datos e a veracidade. 

Xa que logo, para o adecuado desenvolvemento da competencia matemática resulta necesario 

abordar catro áreas relativas aos números, a álxebra, a xeometría e a estatística, 

interrelacionadas de formas diversas, a través da cantidade, o espazo e a forma, o cambio e as 

relacións, e a incerteza e os datos. 

 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un achegamento 

ao mundo físico e á interacción responsábel con o para a conservación e mellora do medio 

natural,  a protección e mantemento da calidade de vida e o progreso dos pobos. Estas 

competencias contribúen ao desenvolvemento do pensamento científico e capacitan a cidadáns 

responsábeis  e respectuosos que desenvolven xuízos críticos sobre os feitos científicos e 

tecnolóxicos que se suceden ao longo dos tempos, pasados e actuais. Estas competencias han de 

capacitar para identificar, expor e resolver situacións da vida cotiá, igual que se actúa fronte 

aos retos e problemas propios das actividades científicas e tecnolóxicas. 

Para o adecuado desenvolvemento das competencias en ciencia e tecnoloxía resultan necesarios 

coñecementos científicos relativos á física, a química, a bioloxía, a xeoloxía, as matemáticas e a 



 

tecnoloxía. Así mesmo, hanse de fomentar as destrezas para utilizar e manipular ferramentas e 

máquinas tecnolóxicas, e utilizar datos e procesos científicos para alcanzar un obxectivo. 

Hanse de incluír actitudes e valores relacionados coa asunción de criterios éticos asociados á 

ciencia e á tecnoloxía, o interese pola ciencia, o apoio á investigación científica, a valoración 

do coñecemento científico, e o sentido da responsabilidade en relación á conservación dos 

recursos naturais, ás cuestións ambientais e á adopción dunha actitude adecuada para lograr 

unha vida física e mental saudábel nun contorno natural e social. 

 

Os ámbitos que se deben abordar para a adquisición das competencias en ciencias e tecnoloxía 

son  os sistemas físicos, os sistemas biolóxicos, os sistemas da Terra e do Espazo, e os sistemas 

tecnolóxicos. 

Por último, a adquisición das competencias en ciencia e tecnoloxía require a formación e 

práctica na investigación científica e na comunicación da ciencia. 

 

 

 Competencia dixital 

 

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

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

desde o acceso á información até a súa transmisión en distintos soportes unha vez tratada, 

incluíndo a utilización das tecnoloxías da información e da comunicación como elemento 

esencial para informarse, aprender e comunicarse.  

 

Implica ser unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica e reflexiva ao seleccionar, tratar 

e utilizar a información e as súas fontes, así como as distintas ferramentas tecnolóxicas; tamén, 

ter unha actitude critica e reflexiva na valoración da información dispoñíbel, contrastándoa 

cando é necesario, e respectar as normas de conduta socialmente acordadas para regular o uso 

da información e as súas fontes nos distintos soportes. 

 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia dixital resulta necesario abordar a 

información, a análise e a interpretación da mesma, a comunicación, a creación de contidos, a 

seguridade e a resolución de problemas, tanto teóricos coma técnicos. 

 

 

 Aprender a aprender 

 

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

continuar aprendendo de maneira cada vez máis eficaz e autónoma, de acordo aos propios 

obxectivos e necesidades. 

 

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

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

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

dun conxunto de recursos e técnicas de traballo intelectual. Todo iso desenvólvese, a través de 

experiencias de aprendizaxe conscientes e gratificantes, tanto individuais coma colectivas. 

 

 

 Competencias sociais e cívicas 

 

Estas competencias implican a habilidade e a capacidade para utilizar os coñecementos e 

actitudes sobre a sociedade, interpretar fenómenos e problemas sociais en contextos cada vez 

máis diversificados, elaborar respostas, tomar decisións e resolver conflitos, así como para 

interactuar con outras persoas e grupos, conforme a normas baseadas no respecto mutuo e en 

conviccións democráticas. 



 

 

En concreto, a competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo. Os elementos 

fundamentais desta competencia inclúen o desenvolvemento de certas destrezas como a 

capacidade de se comunicar dunha maneira construtiva en distintos contornos sociais e 

culturais, mostrar tolerancia, expresar e comprender puntos de vista diferentes, negociar 

sabendo inspirar confianza e sentir empatía. 

 

Así mesmo, esta competencia inclúe actitudes e valores como unha forma de colaboración, a 

seguridade nun mesmo e a integridade e honestidade. 

 

A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, 

igualdade, cidadanía e dereitos humanos e civís, así como da súa formulación na Constitución 

española, a Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea e en declaracións 

internacionais, e da súa aplicación por parte de diversas institucións a escala local, rexional, 

nacional, europea e internacional. 

 

As actitudes e valores inherentes a esta competencia son aqueles que se dirixen ao pleno 

respecto dos dereitos humanos e á vontade de participar na toma de decisións democráticas a 

todos os niveis, e implica manifestar o sentido da responsabilidade e mostrar comprensión e 

respecto dos valores compartidos, que son necesarios para garantir a cohesión da comunidade, 

baseándose no respecto dos principios democráticos. 

 

Por tanto, para o adecuado desenvolvemento destas competencias é necesario comprender o 

mundo no que se vive, en todos os aspectos sociais, culturais e humanos do mesmo. Pero tamén 

incorporan formas de comportamento individual que capacitan ás persoas para convivir en 

sociedade. 

 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 

A competencia “sentido de iniciativa e espírito emprendedor” implica a capacidade de 

transformar as ideas en actos. Iso significa adquirir conciencia da situación a intervir ou 

resolver, e saber elixir, planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e 

actitudes necesarios con criterio propio, co fin de alcanzar o obxectivo previsto. 

 

A adquisición desta competencia é determinante na formación de futuros cidadáns 

emprendedores, contribuíndo así á cultura do emprendemento. 

 

Entre os coñecementos que require a competencia “sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor” inclúese a capacidade de recoñecer as oportunidades existentes para as 

actividades persoais, profesionais e comerciais. 

 

Para o adecuado desenvolvemento desta competencia, resulta necesario abordar a capacidade 

creadora e de innovación, a capacidade proactiva para xestionar proxectos, a capacidade de 

asunción e xestión de riscos e manexo da incerteza, as calidades de liderado e traballo 

individual e en equipo, e por último, o sentido crítico e da responsabilidade. 

 

 

 Conciencia e expresións culturais  

 

Esta competencia implica coñecer, comprender, apreciar e valorar con espírito crítico, cunha 

actitude aberta e respectuosa, as diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como 

fonte de enriquecemento e goce persoal e consideralas como parte da riqueza e patrimonio dos 

pobos. 



 

 

Incorpora tamén un compoñente expresivo referido á propia capacidade estética e creadora e 

ao dominio daquelas capacidades relacionadas cos diferentes códigos artísticos e culturais, 

para poder utilizalas como medio de comunicación e expresión persoal. Implica igualmente 

manifestar interese pola participación na vida cultural e por contribuír á conservación do 

patrimonio cultural e artístico, tanto da propia comunidade coma doutras comunidades. 

 

Por tanto, require de coñecementos que permitan acceder ás distintas manifestacións sobre a 

herdanza cultural a escala local, nacional e europea e o seu lugar no mundo. Comprende a 

concreción da cultura en diferentes autores e obras, xéneros e estilos, tanto das belas artes 

coma doutras manifestacións artístico-culturais da vida cotiá. 

 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia para a conciencia e expresión cultural 

resulta necesario abordar o coñecemento, estudo e comprensión de distintos estilos e xéneros 

artísticos e das principais obras e producións culturais e artísticas; a aprendizaxe das técnicas e 

recursos; o desenvolvemento da capacidade e intención de expresarse e comunicar ideas, 

experiencias e emocións propias; a potenciación da iniciativa, a creatividade e a imaxinación 

propias de cada individuo de face á expresión das propias ideas e sentimentos; o interese, 

aprecio, respecto, goce e valoración crítica das obras artísticas e culturais; a promoción da 

participación na vida e a actividade cultural da sociedade na que se vive; e por último, o 

desenvolvemento da capacidade de esforzo, constancia e disciplina para a creación de calquera 

produción artística de calidade. 
 

VI. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

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

O punto de partida da aprendizaxe dos alumnos son os seus primeiros coñecementos previos; 

centrándonos naquilo que resulta familiar e próximo ao alumnado pero cunha vertente de 

fantasía para lograr o equilibrio entre a seguridade/benestar co interese/imaxinación. O alumno 

pode transferir conceptos e estratexias adquiridas para construír así significados e atribuír 

sentido ao que aprende (partindo do que coñece e formulando hipóteses para elaborar regras 

que axudan a interiorizar o novo sistema). Favorécese así o seu crecemento persoal, o seu 

desenvolvemento e a súa socialización. 

A aprendizaxe a nivel de competencias persegue o desenvolvemento do potencial de cada 

alumno, das súas capacidades, preparar o alumnado para que poida afrontar os retos persoais 

ó longo da súa vida con éxito. Os alumnos non só terán que adquirir uns coñecementos, senón 

que deberán ser capaces de acceder a eles e aplicalos nos diferentes contextos da súa vida e 

contextualizalos. A aprendizaxe por competencias ten o propósito de cubrir tódolos aspectos da 

vida, facendo que os alumnos non só sexan capaces de aprender, senón, entre outros, de 

aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a facer. Cada unha das unidades do noso 

proxecto proporciona diferentes actividades que contribúen ó desenvolvemento das 

competencias clave. 

As situacións comunicativas que inclúen o humor e o xogo captan a motivación do alumnado 

e facilitan a aprendizaxe; por iso é importante ter en conta a importancia das cancións e 

historias, as características dos personaxes, as ilustracións e mesmo os efectos sonoros das 

gravacións. 

Os nenos aprenden de distintas formas e a ritmos diferentes; por iso o noso proxecto está 

deseñado para ser utilizado con flexibilidade de modo que tódolos integrantes do grupo poidan 

participar e atopen actividades nas que poden aplicar coñecementos e aptitudes, facilitando o 



 

desenvolvemento da propia conciencia de logros, e do progreso que logran día a día. No noso 

proxecto existe sempre un apoio para aqueles nenos e nenas que o requiran, tendo sempre en 

conta aqueles casos nos que o progreso non responda ós obxectivos que se programaron, así 

como os casos nos que algúns destaquen na consecución de obxectivos e que, ante a falta de 

actividade programada, perdan a motivación e  o interese pola lingua estranxeira.  

A aprendizaxe dos nenos é maior e de máis calidade se basea na actividade; eles demandan 

exercer a súa capacidade de actuar. Cada unha das unidades do noso proxecto proporciona 

unha ampla gama de actividades e recursos didácticos de diferente participación. No noso 

proxecto, o alumno/a é o centro do proceso de ensino-aprendizaxe pero a súa actividade 

construtivista depende da intervención do profesor/a. Esta intervención debe ser activa e 

reflexiva e axustada ó nivel que mostra o alumno/a, debendo: iniciar o input da lingua, axudar ó 

individuo na interacción cos demais, avaliar o que fan os nenos/as, proporcionar retroacción, 

contextualizar as actividades e dar significados comprensibles para o alumno/a, promover 

estratexias de comunicación, potenciar as estratexias de aprendizaxe xa adquiridas e admitir o 

erro. 

Considerar o progreso pero tamén o erro como algo natural no proceso de aprendizaxe. O 

erro acontece como unha evidencia do dinamismo subxacente da comprensión e do dominio 

progresivo do novo sistema comunicativo. No noso proxecto enténdese que os erros prodúcense 

cando o neno/a anticipa como vai funcionar a lingua ou cando transfire regras da súa lingua 

materna nun proceso natural de adquisición. Pero é importante facer unha distinción entre erro 

e equivocación. Considérase erro o fallo sistemático debido a un mal ou escaso coñecemento da 

lingua. Estes erros corrixiranse ó finalizar as interaccións orais, de forma grupal e cunha 

linguaxe accesible e sempre tendo en conta que non desaparecen repentinamente, senón que 

requiren o seu tempo. A equivocación é un fallo ocasional debido a unha falta de atención nun 

momento determinado, que o mesmo lle pode acontecer a un falante nativo. Non paga a pena 

corrixir as equivocacións porque non son relevantes do proceso de ensino-aprendizaxe. 

A aprendizaxe globalizada xera o desenvolvemento da realidade como un todo nos alumnos. 

Esta programación toma en conta esta situación ó prantexar actividades interrelacionadas coas 

outras áreas curriculares, empezando polo coñecemento do neno mesmo e a continuación coa 

exploración do mundo que os rodea; a súa casa, o seu colexio, o seu medio e a súa sociedade en 

xeral. Este desenvolvemento reflíctese nos temas de cada unidade, que se relacionan coas 

demais áreas do Currículo: Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais, Educación Artística, 

Matemáticas, Educación Física, etc. 

Unha aprendizaxe permanente. Non hai saberes que se adquiran exclusivamente nunha 

determinada materia e só serven para ela (sobre todo nesta e para esta). Con todo o que o 

alumno aprende nas diferentes materias (e non só na institución escolar) constrúe unha bagaxe 

cultural e de información que debe servirlle para o conxunto da súa vida, que debe ser capaz de 

utilizar en momentos precisos e en situacións distintas (a linguaxe é, a estes efectos, 

paradigmática). Por iso, as competencias clave poden alcanzarse se non en todas, si na maioría 

das materias curriculares, e tamén por iso en todas estas materias poderá utilizar e aplicar as 

devanditas competencias, independentemente de en cais as puidese adquirir (transversalidade). 

Ser competente debe ser garantía de ter alcanzado determinadas aprendizaxes, pero tamén 

permitirá alcanzar outras, tanto na propia institución escolar como fóra dela, garantía da súa 

aprendizaxe permanente (ou, neste caso, capaz de comunicarse en situacións moi diversas, 

algunhas das cais o propio alumno nin sequera pode considerar aínda que terá que facelo). 
 

 



 

1ºCURSO 

BACHARELATO 

5.1 OBXECTIVOS 

 

Os obxectivos da materia para este curso son os seguintes: 
 

1. Comprender o sentido xeral , a información específica e os detalles necesarios de textos 

orais transmitidos en situación cara a cara ou por medios técnicos, emitidos nunha 

língua estándar e que traten temas habituais vencellados coa vida persoal e social e as 

distintas disciplinas do currículo.  

2. Producir textos orais coherentes e adecuados a distintas situacións de comunicación 

propias da idade e do nivel académico de estudos, con razoable fluidez e corrección, 

asegurando na interacción e a eficacia comunicativa dos discursos emitidos.  

3. Escribir, en soportes variados, diversos tipos de textos sinxelos, ben organizados e con 

razoable corrección lingüística e formal, sobre temas próximos e con distintos propósitos 

comunicativos.  

4. Comprender textos escritos en língua estándar, tanto en rexistro formal como familiar, 

que aborden unha temática xeral ou relacionados co ámbito académico proprio da idade 

e o nivel de estudos.  

5. Ler de forma autónoma textos xornalísticos, de divulgación científica e literarios 
seleccionando as estratexias de lectura apropiadas ao propósito da lectura e valorando 

esta como fonte de información, coñecemento e lecer.   

6.  Utilizar e valorar a língua inglesa, e as línguas en xeral, como medio para acceder á 

información e a outros coñecementos e culturas, e recoñecer a súa importancia como 

medio de comunicación e entendemento internacional nun mundo multicultural e 

plurilíngüe.  

7. Coñecer os trazos sociais e culturais fundementais dos países nos que se fala a língua 

inglesa tomando conciencia das similitudes e diferenzas entre estas e os propios, e 

evitando toda discriminación e estereotipos culturais e lingüísticos.  

8. Utilizar a mediación entre persoas que non poden entenderse para facilitar que a 

comunicación se realice sen malentendidos e mellorar a comprensión intercultural.  

9. Saber planificar a propia aprendizaxe e adoptar unha postura activa e responsable dela, 

utilizando recursos, como as tecnoloxías da información e da comunicación, e 

estratexias para mellorar o desenvolvemento da competencia comunicativa e poder guiar 

a aprendizaxe de forma consciente dentro e fóra da aula.  

10. Afianzar estratexias de autoavaliación na adquisición da competencia comunicativa na 

língua inglesa amosando neste proceso actitudes de iniciativa, confianza e 
responsabilidade.   

 
 

5.2 CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

CONTIDOS   

Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información previa sobre tipo de tarefa e tema. 

 - Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión ao mesmo. 

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

detalles relevantes, implicacións). 



 

- Formulación de hipótese sobre contido e contexto. 

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

elementos significativos, lingüísticos e paralingüísticos. 

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

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: convencións sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas e actitudes; linguaxe non verbal.  

Funcións comunicativas:  

- Xestión de relacións sociais no ámbito persoal, público, académico e profesional.  

- Descrición e apreciación de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares, 

actividades, procedementos e procesos. 

- Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e 

situacións presentes, e expresión de predicións e de sucesos futuros a curto, medio e longo 

prazo. 

- Intercambio de información, indicacións, opinións, crenzas e puntos de vista, consellos, 

advertencias e avisos. 

- Expresión da curiosidade, o coñecemento, a certeza, a confirmación, a dúbida, a 

conxectura, o escepticismo e a incredulidade. 

- Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a 

prohibición, a exención e a obxección. 

- Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, o eloxio, a admiración, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os seus contrarios. 

- Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses. 

- Estabelecemento e xestión da comunicación e organización do discurso. 

Estruturas sintáctico-discursivas
1
. 

 Léxico oral común e máis especializado (recepción), dentro das propias áreas de interese 

nos ámbitos persoal, público, académico e ocupacional, relativo á descrición de persoas e 

obxectos, tempo e espazo, estados, eventos e acontecementos, actividades, procedementos e 

procesos; relacións persoais, sociais, académicas e profesionais; educación e estudo; traballo 

e emprendemento; bens e servizos; lingua e comunicación intercultural; ciencia e tecnoloxía; 

historia e cultura.  

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Identificar as ideas principais, información relevante e implicacións xerais de textos de certa 

lonxitude, ben organizados e con estruturas lingüísticas de certa complexidade, nunha 

variedade de lingua estándar e articulados a velocidade media ou normal, que traten de temas 

tanto concretos coma abstractos, dentro do propio campo de especialización ou de interese nos 

ámbitos persoal, público, académico e ocupacional/laboral, sempre que as condicións 

acústicas sexan boas e se poidan confirmar certos detalles. 

Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para comprender o sentido xeral, a 

información esencial, os puntos principais, os detalles relevantes, ou información, ideas e 

opinións tanto implícitas coma explícitas do texto, se están claramente sinalizadas.  

Coñecer co suficiente detalle e saber aplicar adecuadamente á comprensión do texto os 

aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos a situacións cotiás e menos habituais no 

ámbito persoal, público, académico e ocupacional/laboral, sobre, entre outros, a estrutura 

socioeconómica, as relacións interpersoais, de xerarquía e entre grupos, comportamento 

(posturas e ademáns, expresións faciais, uso da voz, contacto visual, proxémica), e convencións 

sociais (actitudes, valores, tabús).  

Distinguir tanto a función ou funcións comunicativas principais do texto coma implicacións 

facilmente discerníbeis; apreciar as diferentes intencións comunicativas derivadas do uso de 

distintos expoñentes das devanditas funcións, e identificar os propósitos comunicativos xerais 

asociados a distintos patróns discursivos típicos, polo que respecta á presentación e 

organización da información (entre outros, o reforzo ou a recuperación do tema).  

Distinguir e aplicar á comprensión do texto oral os significados e funcións específicos 



 

xeralmente asociados a diversas estruturas sintácticas de uso común, segundo o contexto de 

comunicación (p. e. unha estrutura interrogativa para dar unha orde).  

Recoñecer léxico oral común e máis especializado, relacionado cos propios intereses e 

necesidades no ámbito persoal, público, académico e ocupacional/laboral, e expresións e 

modismos de uso habitual cando se conta con apoio visual ou contextual.  

Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común e máis 

específicos, e recoñecer os seus significados e intencións comunicativas expresas, así como 

algunhas de carácter implícito (incluíndo o interese ou a indiferenza) cando a articulación é 

clara.  

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS 

1. Comprende instrucións técnicas, dadas cara a cara ou por outros medios, relativas á 

realización de actividades e normas de seguridade no ámbito persoal (p. e. nunha rede social), 

público (p. e. nunha situación de emerxencia), académico ou ocupacional (p. e. o uso de 

máquinas, dispositivos electrónicos ou programas informáticos). 

2. Entende, en transaccións e xestións cotiás e menos habituais, a exposición dun problema 

ou a solicitude de información respecto da mesma (p. e. no caso dunha reclamación), sempre 

que poida pedir confirmación sobre algúns detalles. 

3. Identifica os puntos principais e detalles relevantes dunha conversación formal ou informal 

de certa duración entre dous ou máis interlocutores, que se produce ao seu redor, sempre que 

as condicións acústicas sexan boas, o discurso estea estruturado e non se faga un uso moi 

idiomático da lingua. 

4. Comprende, nunha conversación informal ou unha 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, sempre que os 

interlocutores eviten un uso moi idiomático da lingua e se non hai interferencias acústicas. 

5. Comprende, nunha conversación formal na que participa, no ámbito académico ou 

ocupacional, información detallada e puntos de vista e opinións sobre temas da súa 

especialidade e relativos a actividades e procedementos cotiáns e menos habituais, sempre que 

poida facer preguntas para comprobar que comprendeu o que o interlocutor quixo dicir, e 

conseguir aclaracións sobre algúns detalles. 

6. Comprende as ideas principais e detalles relevantes dunha presentación, charla ou 

conferencia que verse sobre temas do seu interese ou da súa especialidade, sempre que o 

discurso estea articulado de maneira clara e en lingua estándar (p. e. unha presentación sobre 

a organización da universidade noutros países). 

7. Comprende os puntos principais e detalles relevantes na maioría de programas de radio e 

televisión relativos a temas de interese persoal ou da súa especialidade (p. e. entrevistas, 

documentais, series e películas), cando se articulan de forma relativamente lenta e cunha 

pronuncia clara e estándar, e que traten temas coñecidos ou do seu interese.  
 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

CONTIDOS  

Estratexias de produción: Planificación  

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

estrutura básica. 

- Adecuar o texto ao destinatario, contexto e canle, aplicando o rexistro e a estrutura de 

discurso adecuados a cada caso. 

Execución  

- Expresar a mensaxe con claridade e coherencia, estruturándoa 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 

dispoñíbeis. 

- 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 ou realizar accións que aclaran o significado. 

- Usar linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, expresións faciais, posturas, 

contacto visual ou corporal, proxémica). 

- Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas convencionais. 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: convencións sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas e actitudes; linguaxe non verbal.  

Funcións comunicativas: 

- Xestión de relacións sociais no ámbito persoal, público, académico e profesional. 

- Descrición e apreciación de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares, 

actividades, procedementos e procesos. 

- Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e 

situacións presentes, e expresión de predicións e de sucesos futuros a curto, medio e longo 

prazo. 

- Intercambio de información, indicacións, opinións, crenzas e puntos de vista, consellos, 
advertencias e avisos. 

- Expresión da curiosidade, o coñecemento, a certeza, a confirmación, a dúbida, a 

conxectura, o escepticismo e a incredulidade. 

- Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a 

prohibición, a exención e a obxección. 

- Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, o eloxio, a admiración, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os seus contrarios. 

- Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses. 

- Estabelecemento e xestión da comunicación e organización do discurso. 

Estruturas sintáctico-discursivas
1.
 Léxico oral común e máis especializado (produción), 

dentro das propias áreas de interese nos ámbitos persoal, público, académico e ocupacional, 

relativo á descrición de persoas e obxectos, tempo e espazo, estados, eventos e acontecementos, 

actividades, procedementos e procesos; relacións persoais, sociais, académicas e profesionais; 

educación e estudo; traballo e emprendemento; bens e servizos; lingua e comunicación 

intercultural; ciencia e tecnoloxía; historia e cultura.  

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Construír textos coherentes e ben estruturados sobre temas de interese persoal, ou asuntos 

cotiáns ou menos habituais, nun rexistro formal, neutro ou informal, utilizando adecuadamente 

os recursos de cohesión máis comúns, e mostrando un control razoábel de expresións, 

estruturas e un léxico de uso frecuente, tanto de carácter xeral coma máis específico.  



 

Coñecer, seleccionar con atención, e saber aplicar con eficacia, as estratexias adecuadas 

para producir textos orais de diversos tipos e de certa lonxitude, tentando novas formulacións e 

combinacións dentro do propio repertorio, e corrixindo os erros (p. e. en tempos verbais, ou en 

referencias temporais ou espaciais) que conducen a malentendidos se o interlocutor indica que 

hai un problema.  

Ser consciente dos trazos socioculturais e sociolingüísticos saíntes das comunidades nas que 

se utiliza a lingua meta, e das súas diferenzas con respecto ás culturas propias, relativos a 

costumes, usos, actitudes, valores e tabús, e actuar en consecuencia, adaptándose 

adecuadamente ás características dos interlocutores e da situación comunicativa na produción 

do texto oral.  

Adecuar a produción do texto oral ás funcións comunicativas requiridas, seleccionando, 

dentro dun repertorio de expoñentes habituais, os máis adecuados ao propósito comunicativo, 

e os patróns discursivos típicos de presentación e organización da información, entre outros, o 

reforzo ou a recuperación do tema.  

Utilizar con razoábel corrección as estruturas morfosintácticas, os patróns discursivos e os 

elementos de conexión e de cohesión de uso común de maneira que o discurso estea ben 

organizado e cumpra adecuadamente a función ou funcións comunicativas correspondentes.  

Coñecer, e saber seleccionar e utilizar, léxico oral común e máis especializado, relacionado 

cos propios intereses e necesidades no ámbito persoal, público, académico e 

ocupacional/laboral, e expresións e modismos de uso habitual.  

Reproducir, coa suficiente corrección para ser ben comprendido a maioría das veces, patróns 

sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de carácter xeral, facendo un uso consciente dos 

mesmos para expresar distintos significados, segundo as demandas do contexto.  

Mostrar a fluidez necesaria para manter a comunicación e garantir o obxectivo comunicativo 

principal da mensaxe, aínda que pode haber algunhas pausas para buscar palabras e titubeos 

na expresión dalgunhas ideas máis complexas.  

Mostrar certa flexibilidade na interacción polo que respecta aos mecanismos de toma e cesión 

da quenda de palabra, a colaboración co interlocutor e o mantemento da comunicación, aínda 

que non sempre se faga de maneira elegante 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS 

1. Fai presentacións ben estruturadas e de certa duración sobre un tema académico (p. e. o 

deseño dun aparello ou dispositivo, ou sobre unha obra artistica ou literaia), 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 a preguntas 

complementarias da audiencia formuladas con claridade e a velocidade normal. 

2. Desenvólvese con eficacia en transaccións e xestións que xorden mentres viaxa, organiza a 

viaxe ou trata coas autoridades, así como en situacións menos habituais en hoteis, tendas, 

axencias de viaxes, centros de saúde, estudo ou traballo (p. e. para facer reclamacións), 

expoñendo os seus razoamentos e puntos de vista con claridade e seguindo as convencións 

socioculturais que demanda o contexto específico. 

3. Participa 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; ofrece e interésase por opinións persoais sobre temas 

do seu interese; fai comprensíbeis 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 opinións e proxectos. 

4. Toma parte 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 maneira coherente, as súas opinións, plans e suxestións 

sobre futuras actuacións  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

CONTIDOS  

Estratexias de comprensión:  

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

- Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión ao mesmo. 

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

detalles relevantes, implicacións). 

- Formulación de hipótese sobre contido e contexto. 

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

elementos significativos, lingüísticos e paralingüísticos. 

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

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: convencións sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas e actitudes; linguaxe non verbal.  

Funcións comunicativas:  

- Xestión de relacións sociais no ámbito persoal, público, académico e profesional. 

- Descrición e apreciación de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares, 

actividades, procedementos e procesos. 

- Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e 

situacións presentes, e expresión de predicións e de sucesos futuros a curto, medio e longo 

prazo. 

- Intercambio de información, indicacións, opinións, crenzas e puntos de vista, consellos, 

advertencias e avisos. 

- Expresión da curiosidade, o coñecemento, a certeza, a confirmación, a dúbida, a 

conxectura, o escepticismo e a incredulidade. 

- Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a 

prohibición, a exención e a obxección. 

- Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, o eloxio, a admiración, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os seus contrarios. 

- Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses. - Estabelecemento e xestión da 

comunicación e organización do discurso. 

Estruturas sintáctico-discursivas
1.
  

Léxico escrito común e máis especializado (recepción), dentro das propias áreas de interese 

nos ámbitos persoal, público, académico e ocupacional, relativo á descrición de persoas e 

obxectos, tempo e espazo, estados, eventos e acontecementos, actividades, procedementos e 

procesos; relacións persoais, sociais, académicas e profesionais; educación e estudo; traballo 

e emprendemento; bens e servizos; lingua e comunicación intercultural; ciencia e tecnoloxía; 

historia e cultura.  

Patróns gráficos e convencións ortográficas.  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Identificar as ideas principais, información relevante e implicacións xerais de textos de certa 

lonxitude, ben organizados e con estruturas lingüísticas de certa complexidade, nunha 

variedade de lingua estándar, e que traten de temas tanto abstractos coma concretos, dentro do 

propio campo de especialización ou interese, nos ámbitos persoal, público, académico ou 

ocupacional/laboral, sempre que se poidan reler as seccións difíciles.  

Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para comprender o sentido xeral, a 



 

información esencial, os puntos principais, os detalles relevantes do texto, ou información, 

ideas e opinións tanto implícitas coma explícitas, claramente sinalizadas.  

Coñecer co suficiente detalle, e saber aplicar adecuadamente á comprensión do texto, os 

aspectos sociolingüísticos derivados de situacións cotiás e menos habituais no ámbito persoal, 

público, académico e ocupacional/laboral, sobre, entre outros, a estrutura socioeconómica, as 

relacións interpersoais, de xerarquía e entre grupos, convencións sociais (actitudes, valores, 

tabús), e os aspectos xerais que permitan comprender, no seu caso, o trasfondo sociocultural 

do texto.  

Distinguir, tanto a función ou funcións comunicativas principais do texto, coma implicacións 

facilmente discerníbeis; apreciar as diferentes intencións comunicativas derivadas do uso de 

distintos expoñentes das devanditas funcións, e identificar os propósitos comunicativos xerais 

asociados a distintos formatos, patróns e estilos discursivos típicos.  

Distinguir e aplicar á comprensión do texto escrito os significados e funcións específicos 

xeralmente asociados a diversas estruturas sintácticas de uso común, segundo o contexto de 

comunicación (p. e. unha estrutura interrogativa para dar unha orde).  

Recoñecer léxico escrito común e máis especializado, relacionado cos propios intereses e 

necesidades no ámbito persoal, público, académico e ocupacional/laboral, e expresións e 

modismos de uso habitual cando se conta con apoio visual ou contextual.  

Recoñecer os valores asociados a convencións de formato, tipográficas ortográficas e de 

puntuación comúns e menos habituais, así como abreviaturas e símbolos de uso común e máis 

específico (p. e. &, %, @, €). 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS 

. Comprende instrucións dunha certa extensión e complexidade dentro da súa área de 

interese ou da súa especialidade, sempre que poida volver ler as seccións difíciles (p. e. sobre 

como redactar un traballo académico, seguindo as convencions internacionais). 

2. Entende detalles relevantes e implicacións de anuncios e material de carácter publicitario 
sobre asuntos do seu interese persoal e académico (p. e. folletos, prospectos, programas de 

estudos universitarios). 

3. Comprende correspondencia persoal en calquera soporte, e mensaxes en foros e blogs, nos 

que se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas e se explican con razoábel 

precisión, e onde se describen de maneira clara e detallada, experiencias, sentimentos, 

reaccións, feitos, plans e aspectos, tanto abstractos coma concretos de temas do seu interese. 

4. Comprende información relevante en correspondencia formal de institucións públicas ou 

entidades privadas como universidades, empresas ou compañías de servizos (p. e. carta de 

admisión a un curso). 

5. Comprende o sentido xeral, os puntos principais e os detalles máis relevantes, en noticias e 

artigos xornalísticos ben estruturados e de certa lonxitude, nos que se adoptan puntos de vista 

concretos sobre temas de actualidade ou do seu interese, e redactados nunha variante estándar 

da lingua. 

6. Entende, en manuais, enciclopedias e libros de texto, tanto en soporte papel coma dixital, 
información concreta para a resolución de tarefas da clase ou traballos de investigación 

relacionados con temas da súa especialidade, así como información concreta relacionada con 

cuestións prácticas ou con temas do seu interese académico ou ocupacional, en páxinas webs e 

outros textos informativos oficiais, institucionais, ou corporativos. 

7. Segue sen dificultade a liña argumental de historias de ficción e de novelas curtas 

claramente estruturadas, de linguaxe sinxela e directa, nunha variedade estándar da lingua, e 

comprende o carácter dos distintos personaxes e as súas relacións, cando uns e outras están 

descritos claramente e co suficiente detalle.  
 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 



 

CONTIDOS 

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 

dispoñíbeis. 

- 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:  

- Xestión de relacións sociais no ámbito persoal, público, académico e profesional. 

- Descrición e apreciación de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares, 

actividades, procedementos e procesos. 

- Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e 
situacións presentes, e expresión de predicións e de sucesos futuros a curto, medio e longo 

prazo. 

- Intercambio de información, indicacións, opinións, crenzas e puntos de vista, consellos, 

advertencias e avisos. 

- Expresión da curiosidade, o coñecemento, a certeza, a confirmación, a dúbida, a 

conxectura, o escepticismo e a incredulidade. 

- Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a 

prohibición, a exención e a obxección. 

- Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, o eloxio, a admiración, a satisfacción, a 
esperanza, a confianza, a sorpresa, e os seus contrarios. 

- Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses. 

- Estabelecemento e xestión da comunicación e organización do discurso. 

Estruturas sintáctico-discursivas
1.
  

Léxico escrito común e máis especializado (produción), dentro das propias áreas de interese 

nos ámbitos persoal, público, académico e ocupacional, relativo á descrición de persoas e 

obxectos, tempo e espazo, estados, eventos e acontecementos, actividades, procedementos e 

procesos; relacións persoais, sociais, académicas e profesionais; educación e estudo; traballo 

e emprendemento; bens e servizos; lingua e comunicación intercultural; ciencia e tecnoloxía; 

historia e cultura.  

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Escribir, en calquera soporte, textos de estrutura clara sobre unha serie de temas xerais e 

máis específicos relacionados cos propios intereses ou especialidade, facendo descricións co 

suficiente detalle; redactando en palabras propias, e organizando de maneira coherente, 

información e ideas extraídas de diversas fontes, e xustificando as propias opinións sobre 

temas xerais, ou máis específicos, utilizando elementos de cohesión e coherencia e un léxico de 

uso común, ou máis específico segundo o contexto de comunicación.  



 

Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para elaborar textos escritos de 

estrutura clara e de certa lonxitude, (p. e. desenvolvendo os puntos principais, e ampliándoos 

coa información necesaria, a partir dun guión previo).  

Ser consciente dos trazos socioculturais e sociolingüísticos específicos das comunidades nas 

que se utiliza a lingua meta, e das súas diferenzas con respecto ás culturas propias, relativos a 

costumes, usos, actitudes, valores e tabús, e actuar en consecuencia, adaptándose 

adecuadamente ás características dos interlocutores e da situación comunicativa na produción 

do texto escrito.  

Adecuar a produción do texto escrito ás funcións comunicativas requiridas, seleccionando, 

dentro dun repertorio de expoñentes habituais, os máis adecuados ao propósito comunicativo, 

e aos patróns discursivos típicos de presentación e organización da información, entre outros, 

o reforzo ou a recuperación do tema.  

Utilizar con razoábel corrección as estruturas morfosintácticas, os patróns discursivos e os 

elementos de conexión e de cohesión de uso común, co fin de que o discurso estea ben 

organizado e cumpra adecuadamente a función ou funcións comunicativas correspondentes.  

Coñecer, e saber seleccionar e utilizar, léxico escrito común e máis especializado, 

relacionado cos propios intereses e necesidades no ámbito persoal, público, académico e 

ocupacional/laboral, e expresións e modismos de uso habitual.  

Reproducir os patróns ortográficos, de puntuación e de formato de uso común, e algúns de 

carácter máis específico (p. e. indicacións para acoutar información, como paréntese ou 

guións), con corrección na maioría das ocasións; saber manexar procesadores de textos para 

resolver, (p. e., dúbidas sobre puntuación nos textos producidos en formato electrónico), e 

utilizar con eficacia as convencións de escritura que rexen na comunicación por Internet.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS 

1. Completa un cuestionario detallado con información persoal, académica ou laboral (p. e. 

para tomar parte nun concurso internacional, ou para solicitar unhas prácticas en empresas). 

2. Escribe, nun formato convencional e en calquera soporte, un curriculum vitae, detallando 

e ampliando a información que considera relevante, en relación co propósito e destinatario 

específicos. 

3. Toma notas, facendo unha lista dos aspectos importantes, durante unha conferencia 

sinxela, e redacta un breve resumo coa información esencial, sempre que o tema sexa coñecido 

e o discurso se formule dun modo sinxelo e se articule con claridade. 

4. Escribe 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. 

5. Escribe, nun formato convencional, informes breves nos que dá información pertinente 

sobre un tema académico, ocupacional, ou menos habitual (p. e. un problema xurdido durante 

unha viaxe), describindo co detalle suficiente situacións, persoas, obxectos e lugares; narrando 

acontecementos nunha secuencia coherente; explicando os motivos de certas accións, e 

ofrecendo opinións e suxestións breves e xustificadas sobre o asunto e sobre futuras liñas de 

actuación. 

6. Escribe correspondencia persoal e participa en foros e blogs nos que transmite 

información e ideas sobre temas abstractos e concretos, comproba información, pregunta 

sobre problemas e explícaos con razoábel precisión, e describe de modo detallado, 

experiencias, sentimentos, reaccións, feitos, plans e unha serie de temas concretos 

relacionados cos seus intereses ou a súa especialidade. 

7. Escribe, en calquera soporte, cartas formais dirixidas a institucións públicas ou privadas e 

a empresas, nas que dá e solicita información relevante, e expresa puntos de vista pertinentes 

sobre a situación obxecto da correspondencia, no ámbito público, académico ou laboral, 

respectando as convencións formais e de cortesía propias deste tipo de textos.  

 



 

5.3  SECUENCIACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS: obxectivos, contidos didácticos, 

competencias clave, temas interdisciplinares 

 
UNIT 1 – Adventure Travel 

 

a) Obxectivos 
 

- Utilizar vocabulario relacionado coas viaxes e coa descrición de escenarios. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre a supervivencia no Amazonas. 

- Utilizar correctamente o Present Simple, o Present Continuous, o Past Simple e o Past Continuous. 

- Redactar a descrición dun lugar, prestando especial atención á orde dos adxectivos. 

- Comprender a información clave dunha conversación sobre a descrición dos lugares de vacacións. 

- Describir de forma oral unha fotografía. 

- Pronunciar correctamente os sons /s/ e /z/. 

- Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 

- Familiarizarse co tema das viaxes de aventura a través dunha serie de fotografías. 

- Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu significado. 

- Predición do contido dun texto a partir do título e da fotografía que o ilustra. 

- Contraste entre as predicións feitas polos alumnos/as e o contido real do texto. 

- Comprensión dun texto sobre as dificultades e obstáculos dun aventureiro ao percorrer o Amazonas, 

para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

- Tip: trucos para responder preguntas de opción múltiple. 

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You. 

- False Friends destacados no texto. 

- Información relevante relacionada co tema do texto, na sección Contrast. 

 

Vocabulary 

 

- Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

Phrasal Verbs. 

- Vocabulario relacionado coas viaxes e coa descrición de escenarios, na sección Topic Vocabulary. 

- Palabras que se confunden con facilidade, na sección Contrast. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; o xerundio e o infinitivo. 

 

 

 

 

Grammar 

 

- Expresión de hábitos e actividades: Present Simple. Uso e formación. Expresións temporais. 

- Expresión de accións en curso e plans programados para un futuro próximo: Present Continuous. Uso e 

formación. Expresións temporais. 

- Expresión accións pasadas: Past Simple e Past Continuous. Uso e formación. 

- Expresións temporais. 

- Tip: os verbos estáticos. 

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

- Diferenzas dos usos verbais aprendidos en inglés con respecto á súa lingua materna, na sección 

Contrast. 

 

Listening 

 

- Comprensión oral dunha charla onde se dan algúns consellos para viaxar á selva do Amazonas.  

- Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: unha conversación. 

 

Speaking 

 

- Aplicación do vocabulario visto na unidade e posta en práctica a través da expresión oral, na sección 

Language to Speaking. 



 

- Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade, co emprego do vocabulario que 

aparece nela. 

- Interacción oral co compañeiro/a para describir fotografías, utilizando as expresións dadas. 

- Tip: expresións lingüísticas á hora de describir fotografías. 

 

Pronunciation 

 

- Recoñecer o alfabeto fonético inglés. 

- Pronuncia dos sons /s/ e /z/. 

 

Writing 

 

- Análise da estrutura dun texto descritivo. 

- Estudo e práctica da orde dos adxectivos que preceden o substantivo. 

- Produción dun texto descritivo seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e con axuda 

do cadro Useful Expressions. 

- Diferenzas entre o inglés británico e o americano, na sección Contrast. 

 

Looking Back 

 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica a 

gramática, as funcións comunicativas, a escritura e o vocabulario estudados. 

 

Culture Extra 

 

- Comprensión dun texto sobre a Ruta 66, a mítica estrada que percorría Estados Unidos desde Chicago 

até Los Ángeles, para realizar distintas actividades.  

- Procura en Internet de información sobre tres atraccións que os turistas poden visitar na Ruta 66, para 

redactar un texto. 

 

c) Competencias clave 

 

- Comunicación lingüística: 

 

- Reading, SB, páxs. 6-7; Extra Reading, WB, páx. 10: comprensión escrita de varios textos sobre 

diferentes temas presentados na unidade; estratexia de lectura: predición do contido dun texto a partir do 

título e das imaxes que o acompañan; False Friends, SB, páx. 7: identificación de False Friends no texto; 

saber como responder Multiple-Choice Questions. 

- Vocabulary, SB, páxs. 8, 9 e 12; Vocabulary Builder, WB, páxs. 78-79: uso de vocabulario relacionado 

coas viaxes e coa descrición de escenarios; Phrasal Verbs; o xerundio e o infinitivo. 

- Grammar, SB, páxs. 10-11: repaso do Present Simple, o Present Continuous, o Past Simple e o Past 

Continuous. 

- Listening, SB, páx. 12: comprensión oral dunha conversación relacionada cos temas presentados na 

unidade. 

-Speaking, SB, páx. 13: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a, para falar sobre 

temas presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páx. 141: recoñecemento do alfabeto fonético inglés e diferenciación dos 

sons consonánticos /s/ e /z/. 

- Writing, SB, páxs. 14-15; Writing; WB, páx. 9: expresión escrita dun texto descritivo dun lugar no que o 

alumno/a estivese, e do barrio ou vila onde vive, prestando especial atención á orde dos adxectivos. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 114: procura en Internet das atraccións da estrada destinadas aos turistas que fan a 

Ruta 66. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral 

correspondentes á unidade, e que se poden atopar en http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1. 

- Digital Teacher‟s Pack: 

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

 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas fáciles 

de usar para producir unha gran variedade de exames, segundo as distintas comunidades 

autónomas. 

+ Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para 

fomentar a expresión oral, apoiándose en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos 

do Student‟s Book. 

http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1


 

 

- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 11; Student Learning Record, WB, páx. 122; Vocabulary Builder, WB, 

páxs. 78-79: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente 

das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

 

- Over to You, SB, páx. 6: expresión oral da opinión persoal sobre os temas tratados na unidade. 

- Reading, SB, páxs. 6-7: reflexión sobre as dificultades e obstáculos que se lle presentaron ao aventureiro 

Ed Stafford nunha viaxe polo Amazonas. 

- Vocabulary, SB, páxs. 8-9: interese por aprender as palabras, Phrasal Verbs e expresións relacionadas 

coas viaxes. 

- Grammar, SB, páxs. 10-11: uso da gramática aprendida na unidade, para desenvolverse en situacións 

que se dan en distintas viaxes ou para describir unha viaxe. 

- Skills, SB, páx. 12: capacidade para describir un escenario. 

- Listening, SB, páx. 12: comprensión dunha conversación sobre unhas vacacións. 

- Speaking, SB, páx. 13: capacidade para describir unha fotografía.  

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 

- Over to You, SB, páx. 6: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes temas dos 

que se insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 13: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos 

dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 14-15; Writing; WB, páx. 9: uso da creatividade persoal á hora de producir textos 

escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 122: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

 

- Reading, SB, páxs. 6-7: adquisición de coñecementos sobre as viaxes de aventuras. 

- Culture Extra, SB, páx. 114: texto sobre a Ruta 66. 

- Listening, SB, páx. 12: adquisición de coñecementos sobre as experiencias de viaxes. 

 

d) Temas interdisciplinares 
 

- Bioloxía e Xeoloxía: 

 

- Descricións de lugares. 

- Características do río Amazonas e dos grupos étnicos da zona. 

- Os distintos tipos de destinos turísticos. 

 

- Historia do Mundo Contemporáneo: 

 

- A vida do explorador Capitán Robert Falcon Scott. 

- Descrición das actividades das persoas nos períodos de vacacións. 

- A Ruta 66: historia desta mítica estrada que percorría os Estados Unidos dunha costa á outra. 

 

- Lingua e Literatura: 

 

- Os verbos estáticos. 

- Técnicas de lectura: predicir o contido. 

- O Present Simple e o Present Continuous. 

- O Past Simple e o Past Continuous. 

- Os Phrasal Verbs.  

- O xerundio e o infinitivo. 

- A orde dos adxectivos. 

- Uso da puntuación. 

- Técnicas de escritura. 

- A descrición oral dunha fotografía. 

- Expresións útiles. 

 



 

 

 

 



 

UNIT 2 – To the Rescue 

 

a) Obxectivos 

 

- Utilizar vocabulario relacionado con situacións de emerxencia. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre o comportamento de dúas persoas ao enfrontárense 

a situacións de emerxencia. 

- Utilizar o Present Perfect Simple e o Past Perfect Simple correctamente. 

- Redactar un texto narrativo empregando correctamente os conectores de secuencia. 

- Comprender a información global e a específica dunha entrevista de radio. 

- Falar sobre feitos pasados. 

- Practicar a entoación das frases interrogativas. 

- Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 

- Familiarizarse co tema das situacións de risco a través dun cuestionario. 

- Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu significado. 

- Lectura rápida dun texto para obter a idea xeral.  

- Comprensión dun texto sobre o comportamento de dúas persoas ao enfrontárense a situacións de 

emerxencia, para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

- Tip: trucos para identificar afirmacións verdadeiras e falsas. 

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You. 

- False Friends destacados no texto. 

- Información relevante relacionada co tema do texto, na sección Contrast. 

 

Vocabulary 

 

- Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

- Diferenza entre os adxectivos con terminacións -ing e -ed. 

- Vocabulario relacionado con situacións de emerxencia na sección Topic Vocabulary. 

- Palabras que se confunden con facilidade, na sección Contrast. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; used to / would. 

 

Grammar 

 

- Expresión de accións pasadas: Present Perfect Simple e Past Perfect Simple. Uso e formación. 

Expresións temporais. 

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

- Diferenzas dos usos verbais aprendidos en inglés con respecto á súa lingua materna, na sección 

Contrast. 

 

Listening 

 

- Comprensión oral dun programa de radio onde se dan consellos para sobrevivir a un accidente de avión. 

- Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: unha entrevista de radio. 

 

Speaking 

 

- Aplicación do vocabulario visto na unidade, e posta en práctica a través da expresión oral, na sección 

Language to Speaking. 

- Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade, co emprego do vocabulario que 

aparece nela. 

- Interacción oral co compañeiro/a para falar de situacións de emerxencia, utilizando as expresións dadas. 

- Tip: uso de expresións lingüísticas para pediralle ao interlocutor/a que repita algo. 

 

Pronunciation 

 

- Pronuncia de frases interrogativas e oracións enunciativas atendendo á entoación. 

 

Writing 

 

- Análise da estrutura dun texto narrativo. 



 

- Estudo e práctica dos conectores de secuencia. 

- Diferenzas de uso entre algúns conectores de secuencia, na sección Contrast. 

- Produción dun texto narrativo seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e con axuda 

do cadro Useful Expressions. 

 

Looking Back 

 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica a 

gramática, as funcións comunicativas, a escritura e o vocabulario estudados. 

 

Culture Extra 

 

- Comprensión dun texto sobre unha zona de grande interese turístico no interior de Australia, chamada 

Outback, para realizar distintas actividades.  

- Procura en Internet da letra da canción Waltzing Matilda, o himno non oficial de Australia, para 

contestar a unhas preguntas. 

 

 

c) Competencias clave 

 

- Comunicación lingüística: 

 

- Reading, SB, páxs. 18-19; Extra Reading, WB, páx. 18: comprensión escrita de varios textos sobre 

diferentes temas presentados na unidade; estratexia de lectura: entender de forma xeral dous textos 

facendo unha lectura rápida dos mesmos, sen prestar atención ás palabras que poidan presentar 

dificultade; False Friends, SB, páx. 19: identificación de False Friends no texto; saber como responder 

True/False Questions. 

- Vocabulary, SB, páxs. 20, 21 e 24; Vocabulary Builder, WB, páxs. 80-81: uso de vocabulario relacionado 

con situacións de emerxencia; os adxectivos acabados en -ed / -ing; uso de used to / would. 

- Grammar, SB, páxs. 22-23: o Present Perfect Simple e o Past Perfect Simple. 

- Listening, SB, páx. 24: comprensión oral dunha entrevista de radio relacionada cos temas presentados 

na unidade. 

-Speaking, SB, páx. 25: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a, para falar sobre 

temas presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páx. 141: entoación correcta das preguntas e das oracións enunciativas. 

- Writing, SB, páxs. 26-27; Writing; WB, páx. 17: expresión escrita de textos narrativos, utilizando os 

conectores de secuencia aprendidos na unidade. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 115: procura en Internet da letra da canción Waltzing Matilda, himno non oficial de 

Australia. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral 

correspondentes á unidade, e que se poden atopar en http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1. 

- Digital Teacher‟s Pack: 

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

 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas fáciles 

de usar para producir unha gran variedade de exames, segundo as distintas comunidades 

autónomas. 

 + Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para 

fomentar a expresión oral, apoiándose en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos 

do Student‟s Book. 

 

- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 19; Student Learning Record, WB, páx. 122; Vocabulary Builder, WB, 

páxs. 80-81: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente 

das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

 

- Over to You, SB, páx. 18: expresión oral de respostas a preguntas sobre temas tratados na unidade. 

- Reading, SB, páxs. 18-19: reflexión sobre o perigo das situacións de emerxencia nas que dúas persoas se 

viron involucradas. 

- Vocabulary, SB, páxs. 20, 21 e 24: interese por aprender as palabras relacionadas coas situacións de 
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emerxencia, e por facer un uso correcto dos adxectivos acabados en -ed / -ing. 

- Grammar, SB, páxs. 22-23: capacidade para facer un uso correcto da gramática aprendida na unidade. 

- Skills, SB, páx. 24: capacidade para describir unha situación de emerxencia. 

- Listening, SB, páx. 24: comprensión dunha entrevista de radio. 

- Speaking, SB, páx. 25: capacidade para falar dun evento pasado.  

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 

- Over to You, SB, páx. 18: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes temas dos 

que se insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 25: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos 

dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 26-27; Writing; WB, páx. 17: uso da creatividade persoal á hora de producir textos 

escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 122: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

 

- Reading, SB, páxs. 18-19: adquisición de coñecementos e reflexión sobre distintas situacións de 

emerxencia. 

- Culture Extra, SB, páx. 115: texto no que se dan consellos sobre como realizar distintas actividades en 

Outback, zona turística do interior de Australia, para evitar perigos. 

- Listening, SB, páx. 24: adquisición de coñecementos e reflexión sobre a experiencia dun adolescente 

nunha situación de emerxencia. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

- Historia do Mundo Contemporáneo: 

 

- Rescate de trinta e tres mineiros atrapados en Chile a 600 metros baixo terra. 

 

- Bioloxía e Xeoloxía: 

 

- Outback: o interior de Australia é un lugar de grande interese turístico, onde só reside o 10 % da 

poboación australiana. 

 

- Lingua e Literatura: 

 

- Sufixos para formar adxectivos. 

- Técnicas de lectura: deducir a idea xeral dun texto. 

- Present Perfect Simple e Past Perfect Simple. 

- Uso dos conectores de secuencia. 

- Técnicas de escritura. 

- A estrutura e composición dunha narración. 

- Expresións útiles. 

 



 

UNIT 3 – A Robotic World 

 

a) Obxectivos 

 

- Utilizar vocabulario relacionado coa tecnoloxía. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre un robot que realiza labores de limpeza de 

verteduras de petróleo no mar. 

- Utilizar correctamente o Future Simple, be going to, o Future Continuous e o Future Perfect Simple. 

- Redactar un correo electrónico empregando correctamente os adverbios de modo e de intensidade. 

- Comprender a información global e a específica dunha conversación. 

- Comparar fotografías. 

- Pronunciar correctamente os sons consonánticos /dʒ /, /ʃ / e /tʃ /. 
- Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 

- Familiarizarse co tema da robótica. 

- Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu significado. 

- Lectura da primeira liña de cada parágrafo para identificar a idea principal que contén. 

- Contraste entre as predicións feitas polos alumnos/as e o contido real do texto. 

- Comprensión dun texto sobre un robot que realiza labores de limpeza de verteduras de petróleo, para 

realizar diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

- Tip: trucos para completar oracións. 

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You.  

- False Friends destacados no texto. 

- Información relevante relacionada co tema do texto, na sección Contrast. 

 

Vocabulary 

 

- Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

- Sufixos para formar adxectivos. 

- Palabras que se confunden con facilidade, na sección Contrast. 

- Vocabulario relacionado coa tecnoloxía na sección Topic Vocabulary. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; be used to / get used to. 

 

Grammar 

 

- Expresión de accións futuras co Future Simple, be going to, o Future Continuous e o Future Perfect 

Simple. Uso e formación. Expresións temporais. 

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

- Diferenzas dos usos verbais aprendidos en inglés con respecto á súa lingua materna, na sección 

Contrast. 

 

Listening 

 

- Comprensión oral dunha entrevista radiofónica na que se fala da vertedura de petróleo no Golfo de 

México. 

- Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: unha conversación. 

 

Speaking 

 

- Aplicación do vocabulario visto na unidade e posta en práctica a través da expresión oral, na sección 

Language to Speaking. 

- Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade co emprego do vocabulario que 

aparece nela. 

- Interacción oral co compañeiro/a para comparar fotografías, utilizando as expresións dadas. 

- Tip: uso de expresións lingüísticas para chamar a atención de alguén sobre algo. 

 

Pronunciation 

 

- Pronuncia dos sons consonánticos /dʒ / e  /tʃ /. 

 

Writing 



 

 

- Análise da estrutura dunha carta informal ou dun correo electrónico. 

- Importancia do uso dos signos de puntuación, na sección Contrast. 

- Estudo e práctica dos adverbios de modo e de intensidade. 

- Produción dun correo electrónico informal seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised 

e con axuda do cadro Useful Expressions. 

 

Looking Back 

 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica a 

gramática, as funcións comunicativas, a escritura e o vocabulario estudados. 

 

Culture Extra 

 

- Comprensión dun texto sobre Xapón, a capital mundial da robótica, para realizar distintas actividades.  

- Procura en Internet de información sobre o “manga” e os debuxos animados xaponeses, para redactar 

un texto sobre un heroe robot famoso en Xapón. 

 

c) Competencias clave 

 

- Comunicación lingüística: 

 

- Reading, SB, páxs. 30-31; Extra Reading, WB, páx. 26: comprensión escrita de varios textos sobre 

diferentes temas presentados na unidade; estratexia de lectura: identificación da idea principal dun 

parágrafo mediante a lectura da primeira oración do mesmo; False Friends, SB, páx. 31: identificación de 

False Friends no texto; saber como completar frases dun parágrafo. 

- Vocabulary, SB, páxs. 32, 33 e 36; Vocabulary Builder, WB, páxs. 82-83: uso de vocabulario relacionado 

coa tecnoloxía; emprego de sufixos para formar adxectivos; uso de be used to / get used to. 

- Grammar, SB, páxs. 34-35: o Future Simple, be going to, o Future Continuous e o Future Perfect Simple. 

- Listening, SB, páx. 36: comprensión oral dunha conversación relacionada cos temas presentados na 

unidade. 

-Speaking, SB, páx. 37: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a, para falar sobre 

temas presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páx. 142: pronuncia dos sons consonánticos /dʒ /, /ʃ / e /tʃ /. 

- Writing, SB, páxs. 38-39; Writing; WB, páx. 25: expresión escrita de cartas e correos electrónicos 

informais, utilizando os adverbios de modo e de intensidade aprendidos na unidade. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 116: procura en Internet de robots humanoides que aparecen en debuxos animados e 

cómics xaponeses. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral 

correspondentes á unidade, e que se poden atopar en http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1. 

- Digital Teacher‟s Pack: 

+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 3.  

 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas fáciles 

de usar para producir unha gran variedade de exames, segundo as distintas comunidades 

autónomas. 

 + Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para 

fomentar a expresión oral, apoiándose en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos 

do Student‟s Book. 

 

- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 27; Student Learning Record, WB, páx. 122; Vocabulary Builder, WB, 

páxs. 82-83: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente 

das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

 

- Over to You, SB, páx. 30: expresión oral de coñecementos sobre os temas tratados na unidade. 

- Reading, SB, páxs. 30-31: reflexión sobre a contaminación da auga por petróleo e da importancia de 

preservar o medio. 

- Vocabulary, SB, páxs. 32 e 33: interese por aprender o vocabulario relacionado coa tecnoloxía. 

- Grammar, SB, páxs. 34-35: capacidade para facer un uso correcto da gramática aprendida na unidade. 
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- Skills, SB, páx. 36: capacidade para describir aparellos tecnolóxicos. 

- Listening, SB, páx. 36: comprensión dunha conversación relacionada cun aparello tecnolóxico. 

- Speaking, SB, páx. 37: capacidade para comparar fotografías.  

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 

- Over to You, SB, páx. 30: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes temas dos 

que se insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 37: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos 

dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 38-39; Writing; WB, páx. 25: uso da creatividade persoal á hora de producir textos 

escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 122: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

 

- Reading, SB, páxs. 30-31: adquisición de coñecementos sobre robots utilizados para preservar o medio. 

- Culture Extra, SB, páx. 116: texto que fala sobre Xapón, a capital robótica do mundo. 

- Listening, SB, páx. 36: adquisición de coñecementos sobre o Kindle. 

 

d) Temas interdisciplinares 
 

- Tecnoloxías da Información e da Comunicación: 

 

- A construción de robots para facilitar a vida diaria. 

- Evolución da robótica para facilitarlles a realización de tarefas cotiás, como ir ao supermercado, ás 

persoas con mobilidade limitada. 

- As novas tecnoloxías como medio de comunicación entre as persoas. 

 

- Cultura Científica: 

 

- Xapón: a capital mundial da robótica. 

 

- Tecnoloxía Industrial: 

 

- Evolución dos inventos a favor da preservación do medio.  

 

- Lingua e literatura: 

 

- Familia léxica do campo das tecnoloxías. 

- Sufixos para formar adxectivos. 

- Técnicas de lectura: identificar a idea principal dun parágrafo. 

- Future Simple, Future Continuous e be going to. 

- O Present Continuous con valor de futuro. 

- Orde das palabras na oración. 

- Adverbios de intensidade. 

- Técnicas de escritura. 

- A estrutura e redacción dun correo electrónico.  

- Comparación de fotografías. 

- Expresións útiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIT 4 – Between Us 

 

a) Obxectivos 

 

- Utilizar vocabulario asociado ás relacións persoais e ás descricións. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre unha empresa que mide a compatibilidade xenética 

entre dúas persoas, ante a posibilidade de estabelecer unha relación sentimental. 

- Utilizar correctamente os verbos modais e os modais perfectos. 

- Redactar un texto describindo unha persoa, empregando conectores de adición e de contraste. 

- Comprender a información global e a específica de varias conversacións informais. 

- Describir de maneira oral o aspecto físico e as características das persoas.  

- Pronunciar correctamente as palabras que conteñan o son consonántico /h/ e as formas contraídas. 

- Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 

- Familiarizarse co tema das relacións persoais a través dunha serie de citas de personaxes famosos. 

- Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu significado. 

- Lectura do texto para identificar a intención do autor do mesmo. 

- Comprensión dun texto sobre unha empresa que mide a compatibilidade xenética entre dúas persoas, 

ante a posibilidade de estabelecer unha relación sentimental, para realizar diferentes actividades de 

comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

- Tip: trucos para contestar a preguntas abertas. 

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You.  

- False Friends destacados no texto. 

- Información relevante relacionada co tema do texto, na sección Contrast. 

 

Vocabulary 

 

- Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

- Sufixos para formar substantivos. 

- Palabras que se confunden con facilidade, na sección Contrast. 

- Vocabulario asociado ás relacións persoais e ás descricións, na sección Topic Vocabulary. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; os adxectivos compostos. 

 

Grammar 

 

- Uso dos verbos modais e dos modais perfectos. 

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

- Diferenzas dos usos verbais aprendidos en inglés con respecto á súa lingua materna, na sección 

Contrast. 

 

 

Listening 

 

- Comprensión oral dun programa de radio onde se dan consellos sentimentais. 

- Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: conversacións informais. 

 

Speaking 

 

- Aplicación do vocabulario visto na unidade, e posta en práctica a través da expresión oral, na sección 

Language to Speaking. 

- Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade co emprego do vocabulario que 

aparece nela. 

- Interacción oral co compañeiro/a para describir persoas, utilizando as expresións dadas. 

- Tip: expresións lingüísticas para engadir algo máis nunha conversación ou para salientar algo. 

 

Pronunciation 

 

- Práctica da pronuncia de palabras que inclúan o son /h/. 

- Práctica da pronuncia das formas contraídas. 

 

Writing 



 

 

- Análise da estrutura dun texto descritivo. 

- Estudo e práctica dos conectores de adición. 

- Diferenzas no uso dos conectores de adición, na sección Contrast. 

- Produción dun texto descritivo seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e con axuda 

do cadro Useful Expressions. 

 

Looking Back 

 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica a 

gramática, as funcións comunicativas, a escritura e o vocabulario estudados. 

 

 

Culture Extra 

 

- Comprensión dun texto sobre a educación dos británicos na mesa, para realizar distintas actividades.  

- Procura en Internet de información sobre o tradicional “té das cinco” en Gran Bretaña. 

 

 

c) Competencias clave 
 

- Comunicación lingüística: 

 

- Reading, SB, páxs. 42-43; Extra Reading, WB, páx. 34: comprensión escrita de varios textos sobre 

diferentes temas presentados na unidade; estratexia de lectura: comprensión da intención do autor/a dun 

texto; False Friends, SB, páx. 43: identificación de False Friends no texto; saber como responder 

preguntas de desenvolvemento. 

- Vocabulary, SB, páxs. 44, 45 e 48; Vocabulary Builder, WB, páxs. 84-85: uso de vocabulario asociado ás 

relacións persoais; o uso dos sufixos para formar substantivos; os adxectivos compostos. 

- Grammar, SB, páxs. 46-47: os modais e os modais perfectos. 

- Listening, SB, páx. 48: comprensión oral de varias conversacións relacionadas cos temas presentados na 

unidade. 

-Speaking, SB, páx. 49: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a, para falar sobre 

temas presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páx. 142: pronuncia do son /h/ e das formas contraídas. 

- Writing, SB, páxs. 50-51; Writing; WB, páx. 33: expresión escrita de textos descritivos, utilizando os 

conectores de adición aprendidos na unidade. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 117: procura en Internet de información relacionada co “té das cinco” en Gran 

Bretaña. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral 

correspondentes á unidade, e que se poden atopar en http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1. 

- Digital Teacher‟s Pack: 

+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 4.  

 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas fáciles 

de usar para producir unha gran variedade de exames, segundo as distintas comunidades 

autónomas. 

 + Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para 

fomentar a expresión oral, apoiándose en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos 

do Student‟s Book. 

 

- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 35; Student Learning Record, WB, páx. 122; Vocabulary Builder, WB, 

páxs. 84-85: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente 

das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

 

- Over to You, SB, páx. 42: expresión oral da opinión persoal sobre os temas tratados na unidade. 

- Vocabulary, SB, páxs. 44 e 45: interese por aprender as palabras relacionadas coas relacións persoais. 

- Grammar, SB, páxs. 46-47: capacidade para facer un uso correcto da gramática aprendida na unidade. 

- Skills, SB, páx. 48: capacidade para describir persoas. 
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- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 

- Over to You, SB, páx. 42: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes temas dos 

que se insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 49: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos 

dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 50-51; Writing; WB, páx. 33: uso da creatividade persoal á hora de producir textos 

escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 122: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

 

- Reading, SB, páxs. 42-43: lectura dun texto sobre unha empresa que mide a compatibilidade xenética 

entre dúas persoas, ante a posibilidade de estabelecer unha relación sentimental. 

- Culture Extra, SB, páx. 117: texto no que se fala da diferenza dos costumes e da educación nas comidas 

das familias británicas, de antes e de agora. 

- Writing, SB, páxs. 50-51: adquisición de coñecementos sobre como expresar por escrito a descrición 

dunha persoa. 

 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

- Bioloxía e Xeoloxía: 

 

- Estudo das relacións sentimentais desde o punto de vista da composición xenética de cada persoa. 

 

- Historia do Mundo Contemporáneo: 

 

- O matrimonio como unha convención social.  

- Evolución dos costumes relacionados co matrimonio. 

 

- Lingua e Literatura: 

 

- Sufixos para formar substantivos. 

- Técnicas de lectura: comprender a intención do autor. 

- Modais e modais perfectos. 

- Técnicas de escritura. 

- A estrutura e a redacción dunha descrición. 

- Conectores de adición. 

- Expresións útiles. 

UNIT 5 – What’s It Worth? 

 

a) Obxectivos 

 

- Utilizar vocabulario relacionado cos hábitos de consumo e coas compras. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre un experimento planificado polo diario The 

Washington Post que consistía en observar a reacción da xente ante a música tocada por Joshua Bell, un 

dos mellores violinistas do mundo, que actuaba de incógnito no metro estadounidense. 

- Utilizar correctamente o primeiro, o segundo e o terceiro condicional. 

- Redactar un texto argumentativo, empregando correctamente os conectores de contraste. 

- Comprender a información global e a específica de varios diálogos. 

- Expresar opinións. 

- Pronunciar correctamente os sons vocálicos /ʊ / e /u:/. 

- Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 

- Familiarizarse co tema dos hábitos de consumo a través dunhas fotografías. 

- Comprensión do vocabulario clave e das ideas máis importantes do texto principal para entender o seu 

significado. 

- Predición do contido dun texto a partir da procura de información específica (scanning).  



 

- Comprensión dun texto sobre un experimento no que o famoso violinista Joshua Bell se fai pasar por un 

músico da rúa, para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da 

PAU. 

- Tip: procura de sinónimos. 

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You.  

- False Friends destacados no texto. 

- Información relevante relacionada co tema do texto, na sección Contrast. 

 

Vocabulary 

 

- Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

- Collocations con verbos. 

- Vocabulario relacionado cos hábitos de consumo e coas compras, na sección Topic Vocabulary. 

- Palabras que se confunden con facilidade, na sección Contrast. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; verbos + preposición. 

 

 

 

Grammar 

 

- O primeiro, o segundo e o terceiro condicional. Uso e formación. 

- Tip: repaso dos verbos que se poden utilizar co primeiro e segundo condicional. 

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

- Diferenzas dos usos verbais aprendidos en inglés con respecto á súa lingua materna, na sección 

Contrast. 

 

Listening 

 

- Comprensión oral dun boletín de noticias sobre as actuacións na rúa como outro tipo de representación 

musical. 

- Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: varios diálogos breves. 

 

Speaking 

 

- Aplicación do vocabulario visto na unidade e posta en práctica a través da expresión oral, na sección 

Language to Speaking. 

- Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade co emprego do vocabulario que 

aparece nela. 

- Interacción oral co compañeiro/a para expresar a súa opinión sobre os artigos que aparecen nunhas 

fotografías, utilizando as expresións dadas. 

- Tip: a importancia de razoar as respostas á hora de intercambiar opinións. 

 

Pronunciation 

 

- Pronuncia dos sons vocálicos /ʊ / e /u:/. 

 

Writing 

 

- Análise da estrutura dun texto argumentativo. 

- Uso de expresións á hora de dar opinións e expoñer feitos, na sección Contrast. 

- Estudo e práctica dos conectores de contraste. 

- Produción dun texto de opinión seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e con 

axuda do cadro Useful Expressions. 

 

Looking Back 

 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica a 

gramática, as funcións comunicativas, a escritura e o vocabulario estudados. 

 

Culture Extra 

 

- Comprensión dun texto sobre os mercados de segunda man, para realizar distintas actividades.  

- Procura en Internet de información sobre o que John Freyer vendeu en eBay, para redactar un texto. 

 

c) Competencias clave 



 

 

- Comunicación lingüística: 

 

- Reading, SB, páxs. 54-55; Extra Reading, WB, páx. 42: comprensión escrita de varios textos sobre 

diferentes temas presentados na unidade; estratexia de lectura: procura de información específica no texto 

a través do scanning; False Friends, SB, páx. 55: identificación de False Friends no texto; identificación 

de sinónimos nun texto. 

- Vocabulary, SB, páxs. 56, 57 e 60; Vocabulary Builder, WB, páxs. 86-87: uso de vocabulario relacionado 

cos hábitos de consumo e coas compras; Collocations con verbos; verbos + preposición. 

- Grammar, SB, páxs. 58-59: o primeiro, o segundo e o terceiro condicional. 

- Listening, SB, páx. 60: comprensión oral dun diálogo relacionado cos temas presentados na unidade. 

-Speaking, SB, páx. 61: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a, para falar sobre 

temas presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páx. 142: pronuncia dos sons vocálicos /ʊ / e /u:/. 

- Writing, SB, páxs. 62-63; Writing; WB, páx. 41: expresión escrita de textos argumentativos. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 118: procura en Internet do que John Freyer puxo á venda en eBay nos anos 2000-

2001. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral 

correspondentes á unidade, e que se poden atopar en http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1. 

- Digital Teacher‟s Pack: 

+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 5.  

 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas fáciles 

de usar para producir unha gran variedade de exames, segundo as distintas comunidades 

autónomas. 

 + Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para 

fomentar a expresión oral, apoiándose en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos 

do Student‟s Book. 

 

- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 43; Student Learning Record, WB, páx. 122; Vocabulary Builder, WB, 

páxs. 86-87: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente 

das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

 

- Over to You, SB, páx. 54: expresión oral da opinión persoal sobre os temas tratados na unidade. 

- Reading, SB, páxs. 54 e 55: interese polo experimento que levou a cabo o violinista Joshua Bell. 

- Vocabulary, SB, páxs. 56, 57 e 60: interese por aprender o vocabulario relacionado cos hábitos de 

consumo. 

- Grammar, SB, páxs. 58-59: capacidade para facer un uso correcto da gramática aprendida na unidade. 

- Skills, SB, páx. 60: capacidade para utilizar o vocabulario relacionado coas compras. 

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 

- Over to You, SB, páx. 54: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes temas dos 

que se insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 61: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos 

dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 62-63; Writing; WB, páx. 41: uso da creatividade persoal á hora de producir textos 

escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 122: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

 

- Reading, SB, páxs. 54-55: lectura dun texto sobre as actuacións na rúa, como outro tipo de 

representación musical. 

- Culture Extra, SB, páx. 118: texto no que se fala dos mercados de segunda man. 

- Speaking, SB, páx. 61: expresión da opinión persoal. 

 

d) Temas interdisciplinares 

http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1


 

 

- Economía: 

 

- Comparación de prezos e estilos de compra. 

- A sociedade do consumismo. 

- As novas canles de compra: Internet, a telecompra, etc. 

- Influencia das modas e tendencias nos nosos hábitos de consumo. 

- A influencia dos símbolos de prestixio nos distintos ámbitos da sociedade. 

- Os efectos da publicidade nos hábitos e preferencias dos nenos.  

- Os mercados de segunda man: unha alternativa ás canles habituais de compra. 

 

- Linguaxe e Práctica Musical: 

 

- As actuacións na rúa como outro tipo de representación musical. 

 

- Lingua e literatura: 

 

- O primeiro, segundo e terceiro condicional. 

- Técnicas de lectura: procura de información específica nun texto. 

- Collocations con verbos. 

- Os verbos + preposicións. 

- Técnicas de escritura. 

- A estrutura e redacción dun texto argumentativo. 

- Os conectores de contraste. 

- Expresións útiles. 

 



 

UNIT 6 – Behind the Scenes 

 

a) Obxectivos 

 

- Utilizar vocabulario relacionado co cinema. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre a película Invictus. 

- Utilizar a voz pasiva correctamente. 

- Utilizar os verbos causativos (have / get + something + done) correctamente. 

- Redactar unha crítica cinematográfica empregando conectores de finalidade. 

- Comprender a información global e a específica dunha conversación e dun anuncio publicitario. 

- Facer plans. 

- Pronunciar correctamente as palabras tendo en conta a súa acentuación. 

- Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 

- Familiarizarse co tema do cinema a través dunhas fotografías. 

- Comprensión do vocabulario clave e das ideas máis importantes do texto principal para entender o seu 

significado. 

- Predición do contido dun texto adiviñando o significado dalgunhas palabras polo seu contexto.  

- Comprensión dun texto sobre a película Invictus, para realizar diferentes actividades de comprensión 

parecidas e relacionadas coas da PAU. 

- Tip: trucos para contestar a preguntas de opción múltiple. 

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You.  

- False Friends destacados no texto. 

- Información relevante relacionada co tema do texto, na sección Contrast. 

 

Vocabulary 

 

- Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

- Uso de prefixos para a formación de palabras co significado oposto.  

- Vocabulario relacionado co cinema na sección Topic Vocabulary. 

- Palabras que se confunden con facilidade, na sección Contrast. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; substantivos + preposición. 

 

Grammar 

 

- Uso adecuado da voz pasiva. Diferenzas coa voz activa. 

- Os verbos causativos. 

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

- Diferenzas dos usos verbais aprendidos en inglés con respecto á súa lingua materna, na sección 

Contrast. 

 

Listening 

 

- Comprensión oral dunha entrevista sobre os actores que protagonizaron a película Invictus. 

- Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: unha conversación e un anuncio publicitario. 

 

Speaking 

 

- Aplicación do vocabulario visto na unidade e posta en práctica a través da expresión oral, na sección 

Language to Speaking. 

- Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade co emprego do vocabulario que 

aparece nela. 

- Interacción oral co compañeiro/a para facer plans para a fin de semana, utilizando as expresións dadas. 

- Tip: expresións para rexeitar suxestións. 

 

Pronunciation 

 

- Identificación da sílaba acentuada para pronunciar as palabras correctamente.  

 

Writing 

 



 

- Análise da estrutura dunha crítica cinematográfica. 

- A importancia das redes sociais na sociedade actual, na sección Contrast. 

- Estudo e práctica dos conectores de finalidade. 

- Produción dunha crítica cinematográfica seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e 

con axuda do cadro Useful Expressions. 

 

Looking Back 

 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica a 

gramática, as funcións comunicativas, a escritura e o vocabulario estudados. 

 

Culture Extra 

 

- Comprensión dun texto sobre o deporte nacional por excelencia en Canadá, o hóckey sobre xeo, para 

realizar distintas actividades.  

- Procura en Internet de información sobre un deporte de neve, para redactar un texto. 

 

c) Competencias clave 
 

- Comunicación lingüística: 

 

- Reading, SB, páxs. 66-67; Extra Reading, WB, páx. 50: comprensión escrita de varios textos sobre 

diferentes temas presentados na unidade; estratexia de lectura: dedución do significado das palabras polo 

contexto; False Friends, SB, páx. 67: identificación de False Friends no texto; identificación correcta das 

palabras clave nun texto. 

- Vocabulary, SB, páxs. 68, 69 e 72; Vocabulary Builder, WB, páxs. 88-89: uso de vocabulario relacionado 

co cinema; prefixos; nomes + preposición. 

- Grammar, SB, páxs. 70-71: a voz pasiva e os verbos causativos. 

- Listening, SB, páx. 72: comprensión oral dun anuncio e dunha conversación relacionados cos temas 

presentados na unidade. 

-Speaking, SB, páx. 73: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a, para falar sobre 

temas presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páxs. 142-143: acentuación das palabras. 

- Writing, SB, páxs. 74-75; Writing; WB, páx. 49: expresión escrita de críticas cinematográficas. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 119: procura en Internet de deportes de neve. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral 

correspondentes á unidade, e que se poden atopar en http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1. 

- Digital Teacher‟s Pack: 

+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 6.  

 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas fáciles 

de usar para producir unha gran variedade de exames, segundo as distintas comunidades 

autónomas. 

 + Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para 

fomentar a expresión oral, apoiándose en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos 

do Student‟s Book. 

 

- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 51; Student Learning Record, WB, páx. 123; Vocabulary Builder, WB, 

páxs. 88-89: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente 

das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

 

- Over to You, SB, páx. 66: expresión oral da opinión persoal sobre os temas tratados na unidade. 

- Reading, SB, páxs. 66 e 67: lectura dun texto sobre a película Invictus. 

- Vocabulary, SB, páxs. 68, 69 e 72: interese por aprender o vocabulario relacionado co cinema. 

- Grammar, SB, páxs. 70-71: capacidade para facer un uso correcto da gramática aprendida na unidade. 

- Speaking, SB, páx. 73: capacidade para facer plans. 

- Writing, SB, páxs. 74-75: capacidade para escribir unha crítica cinematográfica. 

- Skills, SB, páx. 72: capacidade para describir unha película. 
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- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 

- Over to You, SB, páx. 66: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes temas dos 

que se insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 73: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos 

dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 74-75; Writing; WB, páx. 49: uso da creatividade persoal á hora de producir textos 

escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 123: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

 

- Reading, SB, páxs. 66-67: lectura dun texto sobre a representación da vida de personaxes históricos, a 

través da película Invictus. 

- Culture Extra, SB, páx. 119: texto no que se fala sobre o hóckey  sobre xeo. 

- Speaking, SB, páx. 73: os plans. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

- Cultura Audiovisual: 

 

- Adaptación da vida de personaxes históricos e do panorama actual ao cinema. 

- O cinema como mostra dos hábitos e tendencias da sociedade moderna. 

- Nollywood: a industria do cinema de Nixeria. 

- Repercusión dos actos sociais relacionados co cinema. 

 

- Tecnoloxías da Información e da Comunicación: 

 

- As redes sociais como medio de comunicación. 

 

- Educación Física: 

 

- O hóckey  sobre xeo: un deporte que se practica en Canadá desde o século XIX. 

 

- Lingua e Literatura: 

 

- Técnicas de lectura: deducir o significado das palabras polo contexto. 

- A pasiva. 

- Os verbos causativos. 

- Os prefixos. 

- Uso dos conectores de finalidade. 

- Técnicas de escritura. 

- A estrutura e a redacción dunha crítica de cinema. 

- Expresións útiles. 

 

 

 



 

UNIT 7 – Out in the Cold 

 

a) Obxectivos 

 

- Utilizar vocabulario relacionado cos problemas sociais e coa súa solución. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre xente sen fogar que vive no aeroporto de Heathrow. 

- Utilizar o estilo indirecto correctamente. 

- Redactar unha noticia xornalística empregando correctamente as conxuncións causais e consecutivas. 

- Comprender a información global e a específica dun boletín de noticias. 

- Especular sobre o que está a ocorrer nun lugar, a través dunhas fotografías.  

- Pronunciar correctamente os sons vocálicos /əʊ / e /ɒ /, e practicar o ritmo das oracións. 

- Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 

- Familiarizarse co tema dos problemas sociais a través dunha fotografía. 

- Comprensión do vocabulario clave e das ideas máis importantes do texto principal para entender o seu 

significado. 

- Predición do contido dun texto a partir da identificación das palabras clave que hai nel.  

- Comprensión dun texto sobre as persoas sen fogar que viven no aeroporto de Heathrow, para realizar 

diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

- Tip: reflexión sobre as preguntas para as que hai que dar a opinión persoal sobre o tema proposto.  

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You.  

- False Friends destacados no texto. 

- Información relevante relacionada co tema do texto, na sección Contrast. 

 

Vocabulary 

 

- Aplicación do vocabulario do texto, na sección Words from the Text. 

- Palabras que se confunden con facilidade, na sección Contrast. 

- Uso de sufixos para a formación de adxectivos.  

- Vocabulario relacionado cos problemas sociais e coa súa solución, na sección Topic Vocabulary. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; palabras que se confunden con facilidade. 

 

 

Grammar 

 

- Relato do que outra persoa preguntou, respondeu ou suxeriu, utilizando o estilo indirecto. Uso e 

formación.  

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

- Tip: reflexión sobre o uso dos reporting verbs. 

 

- Diferenzas dos usos verbais aprendidos en inglés con respecto á súa lingua materna, na sección 

Contrast. 

 

Listening 

 

- Comprensión oral das campañas de promoción de dous aeroportos internacionais. 

- Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: un boletín de noticias. 

 

Speaking 

 

- Aplicación do vocabulario visto na unidade, e posta en práctica a través da expresión oral, na sección 

Language to Speaking. 

- Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade co emprego do vocabulario que 

aparece nela. 

- Interacción oral co compañeiro/a para especular sobre o que está a ocorrer en dous lugares, a través 

dunhas fotografías, utilizando as expresións dadas. 

- Tip: facer conxecturas sobre un tema.  

 

Pronunciation 

 

- Pronuncia dos sons vocálicos /əʊ / e /ɒ /. 



 

- Práctica do ritmo das oracións.  

 

Writing 

 

- Análises da estrutura dunha noticia xornalística. 

- Estudo e práctica das conxuncións causais e consecutivas. 

- Diferenzas de uso das conxuncións causais, na sección Contrast. 

- Produción dunha noticia xornalística seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e con 

axuda do cadro Useful Expressions. 

 

Looking Back 

 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica a 

gramática, as funcións comunicativas, a escritura e o vocabulario estudados. 

 

 

Culture Extra 

 

- Comprensión dun texto sobre un programa de televisión no que se trata de concienciar a persoas 

podentes sobre os problemas de violencia, desemprego e pobreza dalgunhas zonas de Inglaterra, para 

realizar distintas actividades.  

- Procura en Internet de información sobre personaxes famosos que axudan a persoas sen recursos, para 

redactar un texto. 

 

c) Competencias clave 

 

- Comunicación lingüística: 

 

- Reading, SB, páxs. 78-79; Extra Reading, WB, páx. 58: comprensión escrita de varios textos sobre 

diferentes temas presentados na unidade; estratexia de lectura: identificación de palabras clave nos textos; 

False Friends, SB, páx. 79: identificación de False Friends no texto; Opinion Questions. 

- Vocabulary, SB, páxs. 80, 81 e 84; Vocabulary Builder, WB, páxs. 90-91: uso de vocabulario relacionado 

cos problemas sociais e coas súas posíbeis solucións; sufixos para formar adxectivos; palabras que se 

confunden facilmente. 

- Grammar, SB, páxs. 82-83: o estilo indirecto. 

- Listening, SB, páx. 84: comprensión oral de varios informes relacionados cos temas presentados na 

unidade. 

-Speaking, SB, páx. 85: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a para falar sobre os 

temas presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páx. 143: sons vocálicos /əʊ / e /ɒ /, e práctica do ritmo das oracións. 

- Writing, SB, páxs. 86-87; Writing; WB, páx. 57: expresión escrita de noticias xornalísticas. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 120: procura en Internet de personaxes famosos que axudan a persoas sen recursos. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral 

correspondentes á unidade, e que se poden atopar en http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1. 

- Digital Teacher‟s Pack: 

+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 7.  

 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas fáciles 

de usar para producir unha gran variedade de exames, segundo as distintas comunidades 

autónomas. 

 + Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para 

fomentar a expresión oral, apoiándose en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos 

do Student‟s Book. 

 

- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 59; Student Learning Record, WB, páx. 123; Vocabulary Builder, WB, 

páxs. 90-91: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente 

das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

 

- Over to You, SB, páx. 78: expresión oral da opinión persoal sobre os temas tratados na unidade. 
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- Reading, SB, páxs. 78 e 79: lectura dun texto sobre as persoas sen fogar que viven no aeroporto de 

Heathrow. 

- Vocabulary, SB, páxs. 80, 81 e 84: interese por aprender o vocabulario relacionado cos problemas 

sociais. 

- Grammar, SB, páxs. 82-83: capacidade para facer un uso correcto da gramática aprendida na unidade. 

- Speaking, SB, páx. 85: capacidade para facer especulacións. 

- Writing, SB, páxs. 86-87: capacidade para escribir unha noticia xornalística. 

- Skills, SB, páx. 84: capacidade para propoñer solucións para os distintos problemas sociais. 

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 

- Over to You, SB, páx. 78: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes temas dos 

que se insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 85: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos 

dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 86-87; Writing; WB, páx. 57: uso da creatividade persoal á hora de producir textos 

escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 123: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

 

- Reading, SB, páxs. 78-79: reflexión dun texto que fala sobre persoas sen fogar que viven no aeroporto de 

Heathrow, a través da súa lectura. 

- Culture Extra, SB, páx. 120: texto no que se fala sobre o programa de telerrealidade británico The Secret 

Millionaire. 

- Speaking, SB, páx. 85: as especulacións. 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

- Historia do Mundo Contemporáneo: 

 

- A realidade social dos indixentes. 

- Reacción dos viandantes ante un indixente. 

- Os aeroportos como refuxio para as persoas sen fogar. 

- A implicación dos dirixentes e de persoas representativas nos problemas sociais, como o das persoas sen 

fogar. 

- As folgas e as manifestacións como medio de protesta. 

 

- Economía: 

 

- As distintas situacións que se poden dar para que unha persoa acabe durmindo na rúa. 

 

- Cultura Audiovisual: 

 

- O programa The Secret Millionaire trata de concienciar ás persoas máis podentes sobre os problemas de 

violencia, desemprego e pobreza dalgunhas zonas de Inglaterra. 

 

- Fundamentos da arte: 

 

- O teatro como medio para mostrar a vida dun grupo de mulleres sen fogar. 

 

- Educación Física: 

 

- A vida do xogador de fútbol portugués Bebé. 

 

- Lingua e Literatura: 

 

- Sufixos para a formación de adxectivos. 

- Técnicas de lectura: identificar palabras clave. 

- O estilo indirecto. 

- Uso das conxuncións causais e consecutivas. 

- Técnicas de escritura.  

- A estrutura e redacción dunha noticia xornalística.  

- Expresións útiles. 



 

UNIT 8 – Everybody’s Business? 

 

a) Obxectivos 

 

- Utilizar vocabulario relacionado coas redes sociais e cos distintos protocolos. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre empresarios/as que acoden a Facebook para 

investigar aos aspirantes a un posto de traballo. 

- Utilizar correctamente as oracións de relativo especificativas e explicativas. 

- Redactar un texto de opinión empregando os pronomes persoais e os adxectivos posesivos. 

- Comprender a información global e a específica dun programa de radio. 

- Expresar acordo ou desacordo con diferentes afirmacións. 

- Pronunciar correctamente os sons /i:/ e /I/. 

- Afianzar estratexias para a realización de exames.  

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 

- Familiarizarse coas redes sociais a través dunhas ilustracións. 

- Comprensión do vocabulario clave e das ideas máis importantes do texto principal para entender o seu 

significado. 

- Comprensión da función dos pronomes e adxectivos posesivos no texto. 

- Comprensión dun texto sobre empresarios/as que acoden a Facebook para investigar aos candidatos/as a 

un posto de traballo, para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas 

da PAU. 

- Tip: procura de antónimos nun texto.  

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You. 

- False Friends destacados no texto. 

- Información relevante relacionada co tema do texto, na sección Contrast. 

 

Vocabulary 

 

- Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

- Phrasal Verbs.  

- Vocabulario relacionado coas redes sociais e cos distintos protocolos, na sección Topic Vocabulary. 

- Palabras que se confunden con facilidade, na sección Contrast. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; adxectivos  + preposición. 

 

Grammar 

 

- As oracións de relativo especificativas e explicativas. Os pronomes relativos. 

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

- Tip: os pronomes relativos who, which e that. 

- Diferenzas das estruturas de relativo aprendidas en inglés con respecto á súa lingua materna, na sección 

Contrast. 

 

Listening 

 

- Comprensión oral dunha conversación entre dous amigos sobre as probas ás que someten a aspirantes a 

un traballo para seleccionar persoal. 

- Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: un programa de radio. 

 

Speaking 

 

- Aplicación do vocabulario visto na unidade e posta en práctica a través da expresión oral, na sección 

Language to Speaking. 

- Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade co emprego do vocabulario que 

aparece nela. 

- Expresión de acordo ou desacordo ante diversas afirmacións. 

- Tip: expresións utilizadas para xustificar opinións. 

- Interacción oral co compañeiro/a para expresar as súas opinións sobre diversos temas, utilizando as 

expresións dadas. 

 

Pronunciation 

 



 

- Identificación e pronuncia dos sons vocálicos /i:/ e /I/. 

 

Writing 

 

- Análise da estrutura dun texto de opinión. 

- Diferenzas entre un texto de opinión e un argumentativo, na sección Contrast. 

- Uso dos pronomes persoais e adxectivos posesivos para evitar a repetición innecesaria de substantivos e 

para que o texto se lea con fluidez. 

- Produción dun texto de opinión seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e con 

axuda do cadro Useful Expressions. 

 

Looking Back 

 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica a 

gramática, as funcións comunicativas, a escritura e o vocabulario estudados. 

 

Culture Extra 

 

- Comprensión dun texto sobre YouTube, para realizar distintas actividades.  

- Procura en Internet de información sobre xogos que se practican a través de Facebook, para redactar un 

texto. 

 

c) Competencias clave 

 

- Comunicación lingüística: 

 

- Reading, SB, páxs. 90-91; Extra Reading, WB, páx. 66: comprensión escrita de varios textos sobre 

diferentes temas presentados na unidade; estratexia de lectura: identificación das referencias dos 

pronomes e dos adxectivos posesivos nun texto; False Friends, SB, páx. 91: identificación de False Friends 

no texto; antónimos. 

- Vocabulary, SB, páxs. 92, 93 e 96; Vocabulary Builder, WB, páxs. 92-93: uso de vocabulario relacionado 

coas redes sociais e cos distintos protocolos; Phrasal Verbs; adxectivos + preposición. 

- Grammar, SB, páxs. 94-95: os pronomes relativos; as oracións de relativo especificativas e explicativas. 

- Listening, SB, páx. 96: comprensión oral dun programa de radio relacionado cos temas presentados na 

unidade. 

-Speaking, SB, páx. 97: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a, para falar sobre 

temas presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páx. 143: os sons vocálicos /i:/ e /I/. 

- Writing, SB, páxs. 98-99; Writing; WB, páx. 65: expresión escrita de textos de opinión. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 121: procura en Internet de xogos que se practican a través de Facebook. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral 

correspondentes á unidade, e que se poden atopar en http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1. 

- Digital Teacher‟s Pack: 

+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 8.  

 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas fáciles 

de usar para producir unha gran variedade de exames, segundo as distintas comunidades 

autónomas. 

 + Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para 

fomentar a expresión oral, apoiándose en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos 

do Student‟s Book. 

 

- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 67; Student Learning Record, WB, páx. 123; Vocabulary Builder, WB, 

páxs. 92-93: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente 

das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 

 

- Over to You, SB, páx. 90: expresión oral da opinión persoal sobre os temas tratados na unidade. 

- Reading, SB, páxs. 90-91: lectura dun texto sobre empresarios/as que acoden a Facebook para investigar 

aos candidatos/as a un posto de traballo. 

http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1


 

- Vocabulary, SB, páxs. 92 e 93: interese por aprender o vocabulario relacionado coas redes sociais. 

- Grammar, SB, páxs. 94-95: capacidade para facer un uso correcto da gramática aprendida na unidade. 

- Speaking, SB, páx. 97: capacidade para expresar acordo ou desacordo. 

- Writing, SB, páxs. 98-99: capacidade para escribir un texto de opinión. 

- Skills, SB, páx. 96: capacidade para manexar o vocabulario relacionado cos distintos protocolos. 

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 

- Over to You, SB, páx. 90: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes temas dos 

que se insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 97: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos 

dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 98-99; Writing; WB, páx. 65: uso da creatividade persoal á hora de producir textos 

escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 123: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

 

- Reading, SB, páxs. 90-91: lectura dun texto para a concienciación e a reflexión sobre os contidos das 

redes sociais. 

- Culture Extra, SB, páx. 121: texto no que se fala sobre o uso de YouTube, para realizar distintas 

actividades. 

- Speaking, SB, páx. 97: uso de expresións que indican acordo ou desacordo. 

 

d) Temas interdisciplinares 
 

- Tecnoloxías da Información e da Comunicación: 

 

- As redes sociais como medio de comunicación e de divulgación de información. 

- Consecuencias dun mal uso da información procedente das redes sociais. 

 

- Cultura Audiovisual: 

 

- O uso que as personalidades da música e do cinema fan das redes sociais con fins benéficos. 

- A cultura de YouTube: persoas de todas as idades que comparten os seus vídeos sobre temas moi 

diversos. 

 

- Lingua e literatura: 

 

- Os pronomes relativos. 

- As oracións de relativo. 

- Os Phrasal Verbs. 

- O uso de pronomes persoais e de adxectivos posesivos para evitar a repetición de substantivos e para que 

o texto se lea con fluidez. 

- Técnicas de lectura: comprender as referencias ás que aluden os pronomes e os adxectivos posesivos. 

- Técnicas de escritura. 

- A estrutura e a redacción dun texto de opinión.  

- Expresións útiles. 

 



 

UNIT 9 – Cultural Contrasts 

 

a) Obxectivos 

 

- Utilizar vocabulario relacionado cos costumes propios doutras culturas e con distintos estilos de vida. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre o proxecto dun montañeiro norteamericano para a 

construción dunha escola nunha vila de Paquistán. 

- Repasar a gramática que se estudou nas unidades anteriores. 

- Redactar unha biografía. 

- Comprender a información global e a específica dunha entrevista. 

- Expresarse nunha entrevista. 

- Pronunciar correctamente os sons vocálicos /ə/ e /ɔ :/. 

- Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

 

- Familiarizarse cos costumes doutras culturas a través dun cuestionario. 

- Comprensión do vocabulario clave e das ideas máis importantes do texto principal para entender o seu 

significado. 

- Comprensión do contido do texto a partir da inferencia de matices ou lendo entre liñas para comprender 

cousas que non están escritas.  

- Comprensión dun texto sobre o proxecto do montañeiro norteamericano Greg Mortenson para a 

construción dunha escola nunha vila de Paquistán, para realizar diferentes actividades de comprensión 

parecidas e relacionadas coas da PAU. 

- Tip: reflexión sobre as preguntas nas que hai que indicar a que se refiren unhas palabras. 

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You.  

- False Friends destacados no texto. 

- Información relevante relacionada co tema do texto, na sección Contrast. 

 

Vocabulary 

 

- Aplicación do vocabulario do texto na sección Words from the Text. 

- Collocations con substantivos. 

- Vocabulario relacionado cos costumes doutras culturas e coas distintas formas de vida, na sección Topic 

Vocabulary. 

- Palabras que se confunden con facilidade, na sección Contrast. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; want + infinitivo e  

want + obxecto + infinitivo. 

 

 

Grammar Review 

 

- Repaso da gramática que se estudou en unidades anteriores. 

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

 

 

Listening 

 

- Comprensión oral dunha conferencia sobre o Instituto de Asia Central, fundado por Greg Mortenson. 

- Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: unha entrevista. 

- Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección Over to You.  

 

Speaking 

 

- Aplicación do vocabulario visto na unidade e posta en práctica a través da expresión oral, na sección 

Language to Speaking. 

- Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade, co emprego do vocabulario que 

aparece nela. 

- Fórmulas lingüísticas para utilizar nunha entrevista.  

- Tip: a importancia de dar respostas detalladas. 

- Interacción oral co compañeiro/á para entrevistar e ser entrevistado, utilizando as expresións dadas. 

 



 

Pronunciation 

 

- Pronuncia dos sons vocálicos /ə/ e /ɔ :/. 

- Práctica e recoñecemento das palabras que van acentuadas nas oracións. 

 

Writing 

 

- Análise da estrutura dunha biografía. 

- Diferenzas entre unha biografía e unha autobiografía, na sección Contrast. 

- Repaso das técnicas de escritura vistas ao longo do libro. 

- Produción dunha biografía seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised e con axuda do 

cadro Useful Expressions. 

 

Looking Back 

 

- Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica a 

gramática, as funcións comunicativas, a escritura e o vocabulario estudados. 

 

 

Culture Extra 

 

- Comprensión dun texto, sobre o papel dalgunhas organizacións na recuperación do galés como lingua 

viva entre os seus habitantes, e realización de distintas actividades sobre o mesmo. 

- Procura en Internet de información sobre o “Pidgin English”, unha versión simplificada e rudimentaria 

do inglés usada como lingua franca, para despois redactar un texto. 

 

c) Competencias clave 

 

- Comunicación lingüística: 

 

- Reading, SB, páxs. 102-103; Extra Reading, WB, páx. 74: comprensión escrita de varios textos sobre 

diferentes temas presentados na unidade; estratexia de lectura: facer deducións mediante a lectura dun 

texto, lendo entre liñas; False Friends, SB, páx. 103: identificación de False Friends no texto; scanning. 

- Vocabulary, SB, páxs. 104, 105 e 108; Vocabulary Builder, WB, páxs. 94-95: uso de vocabulario 

relacionado cos costumes e coas distintas formas de vida doutras culturas; Collocations con substantivos; 

frases con want . 

- Grammar Review, SB, páxs. 106-107: repaso de toda a gramática aprendida. 

- Listening, SB, páx. 108: comprensión oral dunha entrevista relacionada cos temas presentados na 

unidade. 

-Speaking, SB, páx. 109: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a, para falar sobre 

temas presentados na unidade. 

- Pronunciation Practice, SB, páx. 143: os sons vocálicos /ə/ e /ɔ :/ e a acentuación das distintas oracións. 

- Writing, SB, páxs. 110-111; Writing; WB, páx. 73: expresión escrita de biografías. 

 

- Competencia dixital: 

 

- Web Task, SB, páx. 122: procura en Internet de información sobre o “Pidgin English”. 

- Extra Exercises: realización dos exercicios extra de gramática, vocabulario e comprensión oral 

correspondentes á unidade, e que se poden atopar en http://www.burlingtonbooks.es/Contrast1. 

- Digital Teacher‟s Pack: 

+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 9.  

 + Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e ferramentas fáciles 

de usar para producir unha gran variedade de exames, segundo as distintas comunidades 

autónomas. 

 + Interactive Whiteboard Digital Books: preguntas que serven como punto de partida para 

fomentar a expresión oral, apoiándose en fotografías motivadoras e análises guiadas dos textos 

do Student‟s Book. 

 

- Aprender a aprender: 

 

- Check Your Progress, WB, páx. 75; Student Learning Record, WB, páx. 123; Vocabulary Builder, WB, 

páxs. 94-95: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente 

das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

- Competencias sociais e cívicas: 
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- Over to You, SB, páx. 102: expresión oral da opinión persoal sobre os temas tratados na unidade. 

- Reading, SB, páxs. 102-103: lectura dun texto sobre o proxecto do montañeiro norteamericano Greg 

Mortenson para a construción dunha escola nunha vila de Paquistán. 

- Vocabulary, SB, páxs. 104, 105 e 108: interese por aprender o vocabulario relacionado cos costumes e 

coas distintas formas de vida doutras culturas. 

 

- Grammar Review, SB, páxs. 106-107: capacidade para facer un uso correcto da gramática aprendida. 

- Speaking, SB, páx. 109: capacidade para levar a cabo unha entrevista e/ou facer o papel do 

entrevistado/a. 

- Writing, SB, páxs. 110-111: capacidade para escribir unha biografía. 

- Skills, SB, páx. 108: capacidade para manexar o vocabulario relacionado cos distintos tipos de vida 

doutras culturas. 

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 

- Over to You, SB, páx. 102: iniciativa á hora de expresar a opinión persoal sobre os diferentes temas dos 

que se insta a falar ao longo da unidade. 

- Speaking, SB, páx. 109: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos 

dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 110-111; Writing; WB, páx. 73: uso da creatividade persoal á hora de producir textos 

escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 123: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

 

- Conciencia e expresións culturais: 

 

- Reading, SB, páxs. 102-103: lectura e reflexión sobre un texto relacionado co proxecto que o montañeiro 

Greg Mortenson levou a cabo para axudar aos habitantes dunha vila paquistaní. 

- Culture Extra, SB, páx. 122: texto no que se fala sobre a recuperación do galés como lingua viva entre os 

seus habitantes. 

- Speaking, SB, páx. 109: uso de expresións frecuentes nas entrevistas. 

 

d) Temas interdisciplinares 
 

- Historia do Mundo Contemporáneo: 

 

- Os costumes e os contrastes propios das distintas culturas. 

- O papel dalgunhas organizacións na recuperación do galés como lingua viva entre os seus habitantes. 

- A historia do montañeiro Greg Mortenson e de como construíu unha escola nunha vila de Paquistán, en 

agradecemento polo trato recibido durante a súa estancia alí. 

 

- Cultura Audiovisual: 

 

- A fama de Justin Bieber entre os adolescentes de todo o mundo. 

 

- Economía: 

 

- Adaptación dos produtos das grandes marcas ás necesidades dos mercados locais doutros países. 

 

- Lingua e Literatura: 

 

- Técnicas de lectura: inferir significados non explícitos. 

- Want + infinitivo / want + obxecto + infinitivo. 

- Collocations con substantivos. 

- Repaso de toda a gramática vista. 

- Repaso das técnicas de escritura. 

- A estrutura e a redacción dunha biografía. 

- Expresións útiles. 

 

 

 

 

 

 



 

5.4  CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES PARA O 1º CURSO DE BACHARELATO 
 
Vocabulary 

 Vocabulario referente á memoria, á intelixencia e ao cerebro.  

 Phrasal verbs e os seus significados múltiples: look for, look after, look forward to... 

Vocabulario referente ao aspecto físico e á personalidade.  

 Substantivos formados engadindo sufixos a certos verbos, adxectivos e outros nomes: 

appointment, appearance, conversation, darkness, waiter, importance...  

 Verbos, preposicións, expresións e suxeitos que rexen xerundio: I enjoy meeting..., I thought 

of calling..., I felt like changing..., Dating this way...  

 remembered to call. (I didn‟t forget.), I remembered calling. (I was sure I had done it.) 

 Vocabulario referente ás noticias nas revistas do corazón.  

 Vocabulario referente ao futuro, á xenética e á clonación de animais.  

 Os adverbios de intensidade: quite, very, absolutely, completely... 

 As collocations máis comúns cos verbos make, do e take: make a mistake, make a 

suggestion, do business, do a favour, take a shower, take a break... 

 Vocabulario referente aos desastres naturais.  

 want + infinitivo / want + substantivo ou pronome + infinitivo:  

 Phrasal verbs con máis dun significado: go down, go on, get on, get into,  

get up... 

 Vocabulario referente aos deportes e contra a discriminación feminina e adxectivos que 

describen formas de ser.  

 Adxectivos formados cos sufixos ed, ing, ful, less, ous, al, able, e ive: amazed, amazing, 

careful, careless, dangerous, national, predictable e attractive.  

 Vocabulario referente ás compras e a diferentes produtos á venda.  

 Os prefixos un, dis, im e in para formar adxectivos: unlikely, disconnect, impossible, 

incomplete...  

 Os nomes que rexen determinadas preposicións: apology for, argument about, awareness 

of, disadvantage of, effect on, increase in, ... 

 Vocabulario referente ás viaxes espaciais e ao cine.  

 As expresións both ... and, either... or, neither ... nor e have / get something done.  

 Vocabulario referente aos delitos e temas relacionados cos adolescentes.  

 Os verbos que introducen o estilo indirecto: replied, claimed, report ...  

 
Grammar 

 Present Simple. Uso e formación.  

 Present Continuous. Uso e formación.  

 Contraste entre o Present Simple e o Present Continuous 

 Past Simple, Past Continuous e Past Perfect Simple. Uso e formación. 

 Used to / Would e be / get used to  

 Present Perfect Simple 

 for e since co Present Perfect Simple 

 Future Simple (will) e be going to. Uso e formación. 

 Future Perfect e o Future Continuous.  

 Oracións de relativo especificativas e explicativas. Uso e formación.  

 Uso de whose 

 Expresión de habilidade e de posibilidade e petición de favores (can, could), expresión de 

probabilidade (may, might), consello (should), prohibición (mustn‟t), obriga (must / have 

to) e ausencia da mesma (don‟t have to), dedución certa (must) e certeza de que algo é 

imposíbel (can‟t). Uso e formación.  

 Uso de must para referirnos á certeza de algo  

 As oracións condicionais de tipo I, II e III. Uso e formación.  

 As oracións subordinadas temporais. Uso e formación.  

 A voz pasiva. Uso e formación.  



 

 Uso da estrutura have / get something done para expresar que alguén está facendo algo 

para ti.  

 O estilo indirecto: preguntas, afirmacións, ordes e suxestións. Formación.  

 O uso do infinitivo para expresar mandato ou facer unha suxestión    
 
Writing 

 Redacción dunha carta ou dun e-mail informal.  

 Redacción para describir alguén que coñezan.  

 Redacción da biografía de alguén famoso.  

 Redacción dun texto de opinión sobre se a localidade na que viven 

 Redacción dunha carta formal de reclamación.  

 Redacción unha crítica cinematográfica.  

 Redacción un artigo xornalístico sobre un delito.  

 

5.5   AVALIACIÓN 

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

individualmente os coñecementos e competencias adquiridas como paraintroducir no 

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

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

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

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

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

situacións prácticas. 

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

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

expresamente a conceptos, e outros, preferentemente a procedementos e actitudes. 

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

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

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

caso). Haberá outras avaliacións, como a inicial e, sobre todo, a continua ou formativa, 

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

polo tanto, no carácter orientador e de diagnóstico do ensino. 

5.5.1  PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

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

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

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

tódalas producións para o desenvolvemento, tanto de carácter individual como de grupo: 

traballos escritos, presentacións orais e debates, actividades de clase, lecturas e resumos, 

investigacións, actitude de aprendizaxe, precisión na expresión e autoavaliación entre outros. E 

en canto á avaliación sumativa, as probas escritas trimestrais e as de recuperación (e final de 

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

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

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

avaliación. 

5.5.2   CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 



 

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

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

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

na final  as porcentaxes que se detallan a continuación: 

 

Writing:  30% 

Speaking:  25% 

Grammar tests:   20% 

Reading:  15% 

Listening:  10% 
 

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

formatos que os os profesores lle poidan encomendar ao alumnado.  

No que respecta á avaliación extraordinaria do mes de setembro as porcentaxes serán as  

seguintes: 

Writing:  40% 

Speaking:  ---- 

Grammar tests:   40% 

Reading:  20% 

Listening:  ---- 

 

Para o alumnado coa materia pendente de cursos anteriores, as porcentaxes serán as  

seguintes: 
 

Avaliación ordinaria     Avaliación extraordinaria 

Writing:      40%    Writing:  40% 

Speaking:      -----    Speaking:  40% 

Grammar tests:     35%    Grammar tests:   20% 

Reading:  15%    Reading:  ----- 

Listening:  10%    Listening:  ----- 
 

5.5.3 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 
 

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

aprendizaxes do alumnado coa asignatura de inglés pendente.  

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

complementarias propias, funcions de orientación, axuda e coordinación na recuperación dos 

devanditos alumnos para lograr a consecución pola súa parte de aqueles contidos mínimos que 

aparecen na programación deste Departamento baixo o epígrafe de MÍNIMOS ESIXIBLES, os 

cales conforman a base para poder acceder ao curso seguinte. 

O alumnado deberá realizar unha proba global durante o mes de maio ou na convocatoria 

extraordinaria de setembro, no seu caso 
 

5.6  MATERIAIS E  RECURSOS DIDÁCTICOS. LIBROS DE TEXTO 

 

O libro de texto vixente no presente curso e: 
 
 CONTRAST for Bachillerato 1      by Alan Williamss & M. Baines.  BURLINGTON 
BOOKS. 
 



 

O Profesorado aportará ademais outros tipos de material didáctico, como periódicos, revistas, 
cintas, xogos, vídeos, etc. considerados axeitados  na ampliación ou práctica dos temas 
tratados nas diversas unidades didácticas doslibros de texto. 

 

5.7  PROGRAMACIÓN CORRESPONDENTE ÓS TEMAS TRANSVERSAIS 

 
En canto os TEMAS TRANSVERSAIS non poderemos deixar de tratar aqueles que nos afectan 
na vida diaria: 
 
educación cívica: respecto das normas dictadas pola comunidade para unha mellor 

convivencia. 
 
educación ambiental: emprego de transportes públicos, especies animáis en perigo de 
extinción,  
rexión e clima. 
 
educación para a saúde: actividades físicas e ocupación do tempo libre, hábitos alimenticios 
axeitados para un mellor estado físico, 
 
educación para a paz: relación entre persoas de diferentes sociedades, aprender a 
composición do estado británico, irmandade entre os homes, convivencia de distintas razas e 
creencias, o turismo como forma de coñecemento de outras culturas, rexeitar o uso da 
violencia para resolver os conflictos. 
 
educación moral e cívica: fórmulas de cortesía, respecto polas persoas coas que se convive, 
comportamentos antisociais, participación dos xoves no mundo laboral. 
 
educación do consumidor: relacións xustas entre vendedor e cliente. 
 
educación para a igualdade de oportunidades entre persoas de distinto sexo, igualdade en 

actividades de tempo libre. 
 
educación sexual: relacións entre xoves de ambos sexos. 
 
 

5.8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES A REALIZAR POLO 

DEPARTAMENTO 
 

  
Xogos, proxectos, dramatizacións, "role plays", etc. serán actividades importantes na clase polo 

seu carácter motivador e porque fan que os alumnos toquen os temas que realmente lles interesan. 
O obxectivo final e fundamental é conseguir que os alumnos consideren o Inglés o medio 

importante que é no mundo actual de comunicarse e contactar con persoas doutros países e culturas. 
No que respecta ás actividades extraescolares, o departamento organizará no presente curso as 

seguintes: 
  

- asistencia a unha representación de teatro en inglés para o alumnado de 1º, 2º e 3º 
de ESO que terá lugar no Teatro Principal de Santiago de Compostela o 12 xaneiro de 
2016. 

- participación nunha semana de inmersión lingüística para o alumnado de 2º e 3º de       

ESO en Blanes (Girona) durante o mes de xuño, se ben as datas exactas están por 
concretar. 

- viaxe de estudos a Londres para o alumnado das sección bilingües, que se levará a 
cabo en torno á Semana Santa. 

 

5.9 SECCIÓNS BILINGÜES 



 

 

O Departamento de Língua Inglesa colaborará na impartición en inglés da asignatura Filosofía 
levando a cabo a coordinación e asesoramento lingüístico así como impartindo dúas sesións  
semanais de reforzo para os alumnos que cursan esta modalidade da materia. 
 

 
 

2º CURSOBACHARELATO 

 

6.1. OBXECTIVOS  

 
 

Os obxectivos xerais da materia   para este curso son os seguintes: 
 
1. Utilizar a lingua estranxeira, de forma oral e escrita, co fin de comunicar con fluidez e 
corrección mediante o uso de estratexias adecuadas.  
 
2. Comprender e interpretar criticamente os textos orais, escritos e visuais emitidos en 
situacións de comunicación habitual e polos medios de comunicación.  
 
3 Ler de xeito autónomo textos de temática xeral ou adecuados aos seus intereses, 
comprender os seus elementos esenciais e captar a súa función e organización discursiva.  
 
4. Utilizar estratexias de comprensión que permitan inferir significados de léxico descoñecido a 
través do contexto, do seu propio coñecemento do mundo e de aspectos lingüísticos tales 
como formación de palabras, prefixos e sufixos, sinónimos e antónimos, etc.  
 
5. Reflexionar sobre o funcionamento da lingua estranxeira na comunicación, co fin de mellorar 
as producións propias e de comprender as alleas, en situacións cada vez máis variadas e 
imprevistas.  
 
6. Reflexionar sobre os propios procesos de aprendizaxe utilizando recursos autónomos 
baseados na observación, corrección e avaliación, co fin de continuar co estudo da lingua 
estranxeira no futuro.  
 
7. Coñecer os aspectos fundamentais do medio sociocultural propio da lingua estudada para 
conseguir unha mellor comunicación e unha mellor comprensión e interpretación de culturas 
distintas da propia.  
 
8. Valorar a lingua estranxeira como medio para acceder a outros coñecementos e culturas; 
recoñecer a importancia que ten para unha mellor comprensión da lingua e cultura propias, e 
como medio de comunicación e entendemento internacional nun mundo multicultural.  
 
9. Valorar criticamente outros modos de organizar a experiencia e de estruturar as relacións 
persoais comprendendo o valor relativo das convencións e das normas culturais.  

 

6.2. CONTIDOS SECUENCIACIÓN 

 
Setembro-outubro 

I. HABILIDADES COMUNICATIVAS  
 
- Realización dun cuestionario para pescudar se utilizan con exceso, ou non, o teléfono móbil.  
- Predición da idea principal do texto a partir da lectura da primeira liña de cada parágrafo.  
- Dedución do significado das palabras dadas a través do contexto en que se atopan.  
- Lectura autónoma dun texto escrito sobre o uso do móbil.  



 

- Participación e contribución activa nun pequeno debate no que intercambian opinións e 
comparan o que leron coa información sobre o tema que coñezan do seu propio país.  
- Realización de diversas actividades de comprensión escrita como as que aparecerán no 
exame de selectividade: responder preguntas do tipo verdadeiro / falso, completar oracións coas 
súas propias palabras, etc.  
- Realización de diversas tarefas escritas sobre o vocabulario do texto, o uso de collocations con 
run e break e dunhas expresións idiomáticas relacionadas coa comunicación, e as oracións de 
relativo especificativas e explicativas.  
- Audición dun programa de radio no que se fala dun novo invento para responder preguntas de 
comprensión oral.  
- Descrición oral de fotografías de persoas en diferentes situacións, especulando sobre o que 
lles pasou e facendo predicións sobre o que farán a continuación. Interacción co compañeiro/a 
seguindo os consellos dados en Tips for Describing a Picture e empregando as expresións do 
cadro Useful Language.  
- Lectura autónoma dun texto argumentativo sobre as compras por Internet para ver os 
conectores de adición e contraste no contexto. Elección do conector adecuado para completar 
as oracións dadas.  
- Redacción dun texto argumentativo sobre as vantaxes e desvantaxes do teléfono móbil e outro 
sobre as dos xogos de acción para ordenador (no Workbook), onde inclúan conectores de 
adición e contraste e sigan os pasos presentados sobre o modo de escribir este tipo de textos.  
 
 
II. REFLEXIÓNS SOBRE A LINGUA  
 
A. Funcións da linguaxe e da gramática  
 
- Describir cousas e persoas mediante oracións de relativo especificativas e explicativas.  
- Describir fotografías de persoas e especular sobre o que lles pode pasar.  
- Conectar ideas parecidas e expresar ideas opostas mediante conectores de adición e 
contraste.  
- Expresar as vantaxes e desvantaxes de algo coñecendo a estrutura dos textos argumentativos.  
- Deducir regras gramaticais a partir da observación.  
- Usar a terminoloxía adecuada aos contidos.  
- Aceptar o erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe.  
- Recoñecer a importancia do uso de estratexias de aprendizaxe.  
 
B. Léxico-semántico  
 
- Vocabulario relacionado coa tecnoloxía e Internet e coa comunicación.  
- False friends.  
- Palabras que se confunden facilmente: only e alone.  
- Collocations con run e break.  
- Idioms relacionados coa comunicación: speak one‟s mind, be all ears, etc.  
- Fórmulas lingüísticas para describir fotografías.  
- Conectores de adición (also, in addition, moreover, furthermore...) e contraste (although, but, 
however, nevertheless, despite, although...).  
- Identificación, uso e valoración das estratexias de aprendizaxe autónoma adecuadas (ver 
obxectivo xeral de área nº 6).  
 
C. Fonética  
 
- Pronunciación dos sons /s/, /z/ e /iz/.  
- A acentuación das palabras dentro das frases.  
 
III. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS  
 
- Valoración positiva de patróns culturais distintos aos propios, como o de considerar unha 
descortesía utilizar o teléfono móbil en presenza doutras persoas.  
- Recoñecemento das similitudes e diferenzas entre culturas, contrastando o uso dos teléfonos 



 

móbiles, un novo invento tecnolóxico para comunicar ás persoas, as compras a través de 
Internet, etc.  
- Valoración da lingua inglesa como medio para acceder a outras culturas e como instrumento 
de comunicación internacional.  
- Reflexión sobre outros modos de organizar as experiencias, co fin de desenvolver actitudes de 
comprensión cara a outras convencións culturais.  
- Uso dos rexistros adecuados segundo o contexto e as situacións de comunicación traballadas 
na unidade.  
- Recoñecemento da importancia da lingua inglesa para profundar en coñecementos que lles 
resulten útiles no futuro.  
- Interese por coñecer informacións culturais doutros países.  
- Respecto ante as diferenzas de opinión expresadas na unidade e polos compañeiros/as ou 
polo profesor/a. 

 

Novembro-decembro 

 
I. HABILIDADES COMUNICATIVAS  
 
- Audición dun texto oral (unha canción) para responder preguntas de comprensión e falar 
sobre se cren que no futuro sentirán nostalxia da época do instituto ou non.  
- Predición do contido do texto a partir do seu título e das fotografías que o ilustran.  
- Dedución do significado das palabras e expresións dadas a través do contexto en que se 
atopan.  
- Lectura autónoma dun texto escrito sobre un programa de televisión.  
- Participación e contribución activa nun pequeno debate no que se intercambian opinións 
sobre os datos do texto.  
- Realización de diversas actividades de comprensión escrita como as que aparecerán no 
exame de selectividade: responder preguntas de opción múltiple, elixir a resposta correcta, 
etc.  
- Realización de diversas tarefas escritas sobre o vocabulario do texto, o uso de phrasal 
verbs formados con come e stand, a formación de palabras a través de sufixos, o Present 
Perfect Continuous, o Past Perfect Continuous, e os xerundios e infinitivos.  
- Audición das opinións de varias persoas sobre un programa de “telerrealidade” chamado 
1900 House para responder preguntas de comprensión oral.  
- Comparación oral de fotografías e interacción co compañeiro/a para realizar os exercicios 
propostos, seguindo os consellos dados en Tips for Comparing Pictures e empregando as 
expresións do cadro Useful Language.  
- Lectura autónoma dunha narración para ver os conectores de secuencia en contexto, e 
elección do conector adecuado para completar as oracións dadas.  
- Redacción sobre algún acontecemento ou experiencia persoal (emocionante ou aterradora) 
que vivan e outra da que se lles propón o comezo (no Workbook), nas que inclúan 
conectores de secuencia e sigan os pasos presentados sobre o modo de escribir unha 
narración.  
 
II. REFLEXIÓNS SOBRE A LINGUA  
 
A. Funcións da linguaxe e da gramática  
 
- Expresar accións que estiveron ocorrendo ao longo do tempo co Present Perfect 
Continuous e feitos pasados co Past Perfect Continuous.  
- Analizar cambios, relatar e describir usando o xerundio ou o infinitivo.  
- Comparar fotografías de persoas, especular e expresar preferencias.  
- Narrar feitos ordenadamente, utilizando os conectores de secuencia.  
- Relatar acontecementos coñecendo a estrutura dos textos narrativos.  
- Deducir regras gramaticais a partir da observación.  
- Usar a terminoloxía adecuada aos contidos.  
- Aceptar o erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe.  
- Recoñecer a importancia do uso de estratexias de aprendizaxe.  



 

 
B. Léxico-semántico  
 
- Vocabulario relacionado coas normas no pasado e cos sentimentos.  
- False friends.  
- Palabras que se confunden facilmente: hard e hardly.  
- Phrasal verbs formados con come e stand.  
- Sufixos para formar nomes e adxectivos.  
- Fórmulas lingüísticas para comparar fotografías.  
- Conectores de secuencia: In the beginning, first of all, next, then, finally, in the end-  
- Identificación, uso e valoración das estratexias de aprendizaxe autónoma adecuadas (ver 
obxectivo xeral de área nº 6).  
 
C. Fonética  
 
- Pronunciación dos ditongos presentes nas palabras near / beer e care / fair.  
- O ritmo das frases.  
 
III. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS  

 
- Valoración positiva de patróns culturais distintos aos propios.  
- Recoñecemento das similitudes e diferenzas entre culturas, contrastando os programas de 
televisión que se emiten noutros países, a vida e os costumes na Inglaterra de principios e 
mediados do século pasado, etcétera.  
- Valoración da lingua inglesa como medio para acceder a outras culturas e como instrumento 
de comunicación internacional.  
- Reflexión sobre outros modos de organizar as experiencias, co fin de desenvolver actitudes de 
comprensión cara a outras convencións culturais.  
- Uso dos rexistros adecuados segundo o contexto e as situacións de comunicación traballadas 
na unidade.  
- Recoñecemento da importancia da lingua inglesa para profundar en coñecementos que lles 
resulten útiles no futuro.  
- Respecto ante as diferenzas físicas e de personalidade doutras persoas.  
- Interese por coñecer informacións culturais de países anglosaxóns.  
- Respecto ante as diferenzas de opinión expresadas na unidade e polos compañeiros/as ou 
polo profesor/a.  
 

Xaneiro-Febreiro 
 

 
I. HABILIDADES COMUNICATIVAS  
 
- Realización dun cuestionario-concurso para investigar o que saben sobre as linguas do mundo, 
no que terán que escoller dous idiomas estranxeiros que consideren prioritarios para aprender.  
- Comprensión do contido do texto a partir da interpretación correcta dos nomes aos que se 
refiren diferentes pronomes que aparecen nel.  
- Dedución do significado das palabras e expresións dadas, a través do contexto en que se 
atopan.  
- Lectura autónoma dun texto escrito sobre un orixinal método de ensino de inglés chamado 
Crazy English.  
- Participación e contribución activa nun pequeno debate sobre as vantaxes e desvantaxes do 
método de ensino de inglés que viron na lectura.  
- Realización de diversas actividades de comprensión escrita como as que aparecerán no 
exame de selectividade: responder preguntas abertas sobre o texto, elixir a resposta apropiada, 
buscar antónimos, etc.  
- Realización de diversas tarefas escritas sobre o vocabulario do texto, as diferenzas entre o 
inglés británico e o americano, a formación de palabras a través da prefixación, os modais, os 
modais perfectos e should / had better.  
- Audición dunhas conversacións telefónicas nas que se pide e se dá información de cursos no 



 

estranxeiro, para responder preguntas de comprensión oral.  
- Interacción co compañeiro/a en tres entrevistas de traballo simuladas, seguindo os consellos 
dados en Tips for an Interview e empregando as expresións do cadro Useful Language,  para 
pedir aclaracións ou repeticións e gañar tempo para pensar.  
- Lectura autónoma dun texto de opinión sobre a dobraxe das películas estranxeiras, para ver os 
conectores de causa e de resultado en contexto, e elección do conector adecuado para 
completar as oracións dadas.  
- Redacción de dous textos de opinión, un sobre a importancia de ter un bo nivel de inglés para 
desenvolver unha carreira profesional e outro sobre os aspectos positivos e negativos do feito 
de que o inglés se convertese nunha lingua mundial (no Workbook), incluíndo conectores de 
causa e de resultado e seguindo os pasos presentados sobre o modo de escribir este tipo de 
textos.  
 
II. REFLEXIÓNS SOBRE A LINGUA  
 
A. Funcións da linguaxe e da gramática  
 
- Expresar obriga, prohibición, necesidade, capacidade, posibilidade, deducións sobre o 
presente e o pasado, etc., cos modais e cos modais perfectos.  
- Expresar consellos e advertencias con should e had better.  
- Evitar repeticións de substantivos mediante o uso dos pronomes.  
- Desenvolverse con soltura e corrección nunha entrevista de traballo.  
- Expresar causa e efecto mediante conectores e conxuncións causais e consecutivas.  
- Dar opinión e sustentala con argumentos, coñecendo a estrutura do ensaio de opinión.  
- Usar a terminoloxía adecuada aos contidos.  
- Deducir regras gramaticais a partir da observación.  
- Aceptar o erro como parte integrante do modelo de aprendizaxe.  
- Recoñecer a importancia do uso de estratexias de aprendizaxe.  
 
B. Léxico-semántico  
 
- Vocabulario relacionado co tema dos idiomas e da aprendizaxe de linguas.  
- False friends.  
- Palabras que se confunden facilmente: through, thought e though.  
- Diferenzas entre o inglés británico e o americano.  
- Prefixos que se engaden a nomes, adxectivos e verbos para formar novas palabras.  
- Fórmulas lingüísticas para pedir repetición, aclaración, etc., nunha entrevista de traballo.  
- Conectores de causa (because, since, due to, owing to...) e de resultado (therefore, so...).  
- Identificación, uso e valoración das estratexias de aprendizaxe autónoma adecuadas (ver 
obxectivo xeral de área nº 6).  
 
C. Fonética  
 
- Pronunciación correcta dos sons /j/ e /w/.  
- A diferente entoación das preguntas con partícula interrogativa e as Yes / No questions.  
 
 
III. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS  
 
Valoración positiva de patróns culturais distintos aos propios.  
- Reflexión sobre as diferentes razóns que existen para estudar unha lingua estranxeira.  
- Valoración da lingua inglesa como medio para acceder a outras culturas e como instrumento 
de comunicación internacional.  
- Contraste entre os aspectos culturais da vida cotiá que transmite a lingua inglesa e os propios.  
- Reflexión sobre outros modos de organizar as experiencias, co fin de desenvolver actitudes de 
comprensión cara a outras convencións culturais.  
- Adecuación das mensaxes ás características do interlocutor.  
- Uso dos rexistros adecuados segundo o contexto e as situacións de comunicación traballadas 
na unidade: a aprendizaxe de linguas estranxeiras, a importancia de pronunciar correctamente o 



 

inglés, as entrevistas de traballo, etc.  
- Recoñecemento da importancia da lingua inglesa para profundar en coñecementos que lles 
resulten útiles no futuro.  
- Interese por coñecer informacións culturais doutros países.  
- Respecto ante as diferenzas de opinión expresadas na unidade e polos compañeiros/as ou 
polo profesor/a.  

 
Febreiro-Marzo 

 
I. HABILIDADES COMUNICATIVAS  
 
- Comprensión dunhas frases sobre a alimentación, tradución e interacción cun compañeiro/a, 
expresando acordo ou desacordo e comparando as súas opinións sobre o tema.  
- Procura da información específica solicitada practicando a estratexia de scanning.  
- Dedución do significado das palabras dadas a través do contexto en que se atopan.  
- Lectura autónoma dun texto escrito sobre os efectos da alimentación na conduta, tras a 
demostración realizada por un investigador nun correccional británico.  
- Participación e contribución activa nun pequeno debate sobre as regras básicas para ter unha 
dieta saudábel, comparándoas coa alimentación propia.  
- Realización de diversas actividades de comprensión escrita como as que aparecerán no 
exame de selectividade: completar oracións sobre o texto (sentence completion), elixir a 
resposta apropiada, buscar antónimos, etc.  
- Realización de diversas tarefas escritas sobre o vocabulario do texto, o uso de phrasal verbs 
formados con bring e put e dunhas expresións idiomáticas moi coloquiais; o estilo indirecto e os 
verbos que o introducen.  
- Audición dun debate radiofónico sobre os alimentos modificados xeneticamente para 
responder preguntas de comprensión oral.  
- Interacción co compañeiro/a sobre os alimentos transxénicos, seguindo os consellos dados 
en Tips for Expressing Opinions e empregando as fórmulas do cadro Useful Language para 
expresar e pedir opinión e mostrar acordo e desacordo.  
- Lectura autónoma dun artigo sobre o café e un modelo de resumo do mesmo, para aprender 
a resumir textos e practicar con varios textos breves propostos.  
- Redacción dun resumo do texto que viron ao principio da unidade sobre a interrelación entre a 
comida e a conduta e doutro sobre como a publicidade manipula as imaxes dos alimentos para 
que parezan máis apetitosos (no Workbook), onde utilicen a paráfrase e sigan os pasos 
presentados sobre o modo de escribir este tipo de textos.  
 
 
II. REFLEXIÓNS SOBRE A LINGUA  
 
A. Funcións da linguaxe e da gramática  
 
- Referir informacións recibidas anteriormente mediante o uso do estilo indirecto, solicitar 
información, utilizando preguntas indirectas e relatar ordes, rogos e suxestións doutras 
persoas, utilizando os verbos introdutorios adecuados: say, tell, answer, ask, enquire, order, 
shout, advise, suggest, beg, etc.  
- Expresar opinión, pedirlla a outras persoas, mostrar acordo e desacordo coas mesmas.  
- Parafrasear textos resumindo as ideas principais.  
- Usar a terminoloxía adecuada aos contidos.  
- Deducir regras gramaticais a partir da observación.  
- Aceptar o erro como parte integrante do modelo de aprendizaxe.  
- Recoñecer a importancia do uso de estratexias de aprendizaxe. 
 
B. Léxico-semántico  
 
- Vocabulario relacionado coa investigación nutricional.  
- False friends.  
- Palabras que se confunden facilmente: each e all.  
- Phrasal verbs formados con bring e put.  



 

- Idioms ou frases coloquiais que inclúen palabras relacionadas coa comida pero que teñen 
significados moi diversos: have your cake and eat it, bite off more than you can chew, etc.  
- Fórmulas lingüísticas para dar e pedir opinión, mostrar acordo e desacordo.  
- Adverbios para resumir e ser concisos: apparently, consequently, presently... 
- Identificación, uso e valoración das estratexias de aprendizaxe autónoma adecuadas (ver 
obxectivo xeral de área nº 6).  
 
C. Fonética  
 
- Pronunciación correcta do son /h/. 
- A acentuación das oracións declarativas.  
 
 
III. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS  
 
- Valoración positiva de patróns culturais distintos aos propios.  
- Reflexión sobre as diferentes razóns que existen para estudar unha lingua estranxeira.  
- Valoración da lingua inglesa como medio para acceder a outras culturas e como instrumento 
de comunicación internacional.  
- Contraste entre os aspectos culturais da vida cotiá que transmite a lingua inglesa e os 
propios.  
- Reflexión sobre outros modos de organizar as experiencias, co fin de desenvolver actitudes 
de comprensión cara a outras convencións culturais.  
- Adecuación das mensaxes ás características do interlocutor.  
- Uso dos rexistros adecuados segundo o contexto e as situacións de comunicación traballadas 
na unidade: falar da alimentación, expresar opinións, etc.  
- Recoñecemento da importancia da lingua inglesa para profundar en coñecementos que lles 
resulten útiles para alimentarse correctamente.  
- Interese por coñecer informacións culturais doutros países.  
- Respecto ante as diferenzas de opinión expresadas na unidade e polos compañeiros/as ou 
polo profesor/a.  

 
 

Marzo- Abril 
 
I. HABILIDADES COMUNICATIVAS  
 
- Audición dun texto oral (unha canción) para responder preguntas de comprensión e falar 
sobre os cantantes creados polas compañías discográficas e os concursos de televisión.  
- Identificación da finalidade do autor do texto a partir do título e dunha oración.  
- Dedución do significado das palabras dadas a través do contexto en que se atopan.  
- Lectura autónoma dun texto escrito sobre as tribute bands.  
- Participación e contribución activa nun debate sobre as vantaxes e desvantaxes da existencia 
destas bandas e as razóns polas que irían ou non ao concerto dunha delas.  
- Realización de diversas actividades de comprensión escrita como as que aparecerán no 
exame de selectividade: buscar sinónimos e antónimos nun texto (explícaselles como facelo), 
dicir se as frases dadas son verdadeiras ou falsas e xustificar as súas respostas, responder 
preguntas coas súas propias palabras, etc.  
- Realización de diversas tarefas escritas sobre o vocabulario do texto, o uso de collocations 
con go e thing, a formación de familias de palabras, a voz pasiva, a construción impersoal 
especial It is said that he / He is said to e a estrutura causativa have / get something done.  
- Audición dun programa de radio sobre métodos para promover a música clásica e sobre a 
música crossover para responder preguntas de comprensión oral.  
- Comparación de dúas fotografías para realizar os exercicios propostos; interacción co 
compañeiro/a seguindo os consellos dados en Tips for Comparing Pictures e empregando as 
expresións do cadro Useful Language.  
- Lectura autónoma dunha carta formal na que se solicita un traballo, para ver os conectores de 
finalidade en contexto; elección do conector adecuado para completar as oracións dadas.  
- Redacción dunha carta na que soliciten un dos traballos propostos e outra onde pidan o que 



 

máis lles gustaría facer (no Workbook), para que utilicen oracións subordinadas de finalidade e 
practiquen a estrutura das cartas formais.  
 
II. REFLEXIÓNS SOBRE A LINGUA  
 
A. Funcións da linguaxe e da gramática  
 
- Analizar cambios en diferentes lugares e cousas e na sociedade mediante a voz pasiva e 
have / get something done.  
- Expresar a opinión, pensamento ou crenza xeral coas formas pasivas especiais It is said that 
he / He is said to.  
- Comparar fotografías de persoas, especular e expresar preferencias.  
- Expresar finalidade e propósito mediante oracións subordinadas finais.  
- Solicitar un emprego, pedir información sobre un curso ou poñer unha reclamación: a 
importancia das cartas formais.  
- Deducir regras gramaticais a partir da observación.  
- Usar a terminoloxía adecuada aos contidos.  
- Aceptar o erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe.  
- Recoñecer a importancia do uso de estratexias de aprendizaxe.  
 
B. Léxico-semántico  
 
- Vocabulario relacionado coa música.  
- False friends.  
- Palabras que se confunden facilmente: live (adx.) e lives (n).  
- Collocations con go e thing.  
- As familias de palabras.  
- Fórmulas lingüísticas para comparar fotografías.  
- Conectores de finalidade: to, in order to, in order not to, so that, so as to e so as not to.  
- Identificación, uso e valoración das estratexias de aprendizaxe autónoma adecuadas (ver 
obxectivo xeral de área nº 6).  
 
C. Fonética  
 
- Pronunciación dos ditongos /ai/, /oi/ e /au/ presentes nas palabras five - might,  
boy - joy e drown - cow.  
- A acentuación das palabras polisílabas.  
 
 
III. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS  

 
- Valoración positiva de patróns culturais distintos aos propios, por exemplo no mundo da 
música.  
- Recoñecemento das similitudes e diferenzas entre culturas, como se ve na existencia das 
tribute bands no Reino Unido e noutros países de Europa e dun campamento de verán para 
adultos en Estados Unidos onde os fan sentir coma se fosen estrelas do rock.  
- Valoración da lingua inglesa como medio para acceder a outras culturas e como instrumento 
de comunicación internacional, por exemplo grazas á cadea de televisión musical MTV.  
- Reflexión sobre outros modos de organizar as experiencias, co fin de desenvolver actitudes de 
comprensión cara a outras convencións culturais.  
- Uso dos rexistros adecuados segundo o contexto e as situacións de comunicación traballadas 
na unidade.  
- Recoñecemento da importancia da lingua inglesa para profundar en coñecementos que lles 
resulten útiles no futuro.  
- Interese por coñecer informacións culturais doutros países: a creación e a importancia dos 
videoclips musicais.  

 
Abril-Maio 

 



 

I. HABILIDADES COMUNICATIVAS  
 
- Realización dun cuestionario para indagar que tipo de oficio ou de profesión se adapta máis 
á personalidade de cada un e discutir se o resultado coincide, ou non, cos seus gustos.  
- Comprensión máis avanzada do texto aprendendo a ler entre liñas, para entender cousas 
que non están na lectura e sacar as súas propias conclusións.  
- Dedución do significado das palabras dadas a través do contexto en que se atopan.  
- Lectura autónoma dun texto auténtico sobre un novo escritor que decidiu viaxar a África en 
lugar de ingresar na universidade.  
- Participación e contribución activa nun pequeno debate sobre como pode influír nunha 
persoa a realización dunha viaxe, como lle ocorreu ao autor do texto que leron.  
- Realización de diversas actividades de comprensión escrita como as que aparecerán no 
exame de selectividade: repaso dos consellos e dos tipos de preguntas que se viron ao 
longo das unidades do libro.  
- Realización de diversas tarefas escritas sobre o vocabulario do texto, as diferenzas entre o 
inglés británico e o americano, a utilización de phrasal verbs formados con turn e see, os tres 
tipos de oracións condicionais, as oracións temporais e as desiderativas con I wish / If only.  
- Audición dunha conversación entre dous mozos que falan do ano sabático ou gap year e 
das opcións que teñen ao acabar o instituto, para responder preguntas de comprensión oral.  
- Interacción co compañeiro/a para realizar os exercicios formulados nunha serie de 
situacións (Role Play) nas que un representa o papel do fillo/a que quere ter un ano libre ao 
rematar o instituto e o outro o do pai/nai ao que non lle parece boa idea atrasar o ingreso na 
universidade. Terán que aprender a introducir a cuestión, mostrar desacordo, convencer e 
acabar a discusión, seguindo os consellos dados en Tips for a Role Play e empregando as 
expresións do cadro Useful Language.  
- Lectura autónoma dunha descrición de Queenstown (Australia) como modelo de texto con 
abundancia de adxectivos; elección do adxectivo adecuado para completar as oracións 
dadas.  
- Redacción sobre a descrición dun lugar do seu país que crean que pode ser un bo destino 
para a xuventude e outra do seu lugar favorito explicando que cousas se poden facer alí e 
como é (no Workbook). Deberán incluír adxectivos e adverbios variados e seguir os pasos 
presentados sobre o modo de redactar este tipo de textos descritivos.  
 
 
II. REFLEXIÓNS SOBRE A LINGUA  
 
A. Funcións da linguaxe e da gramática  
 
- Formular hipóteses e especular. Estabelecer condicións: as oracións condicionais dos tres 
tipos.  
- Expresar relacións temporais coas oracións subordinadas de tempo.  
- Expresar queixas, desexos e sentimentos de pesar e arrepentimento: I wish / If only + Past 
Simple ou Past Perfect e I wish + would.  
- Inferir mensaxes lendo entre liñas e sacando conclusións do que non está explicitamente 
expresado no texto..  
- Desenvolverse nunha discusión expoñendo o tema e argumentando para convencer.  
- Describir lugares utilizando adxectivos e adverbios que enriquezan a descrición.  
- Usar a terminoloxía adecuada aos contidos.  
- Deducir regras gramaticais a partir da observación.  
- Aceptar o erro como parte integrante do modelo de aprendizaxe.  
- Recoñecer a importancia do uso de estratexias de aprendizaxe.  
 
B. Léxico-semántico  
 
- Vocabulario relacionado coas profesións, o traballo e os estudos ao rematar a educación 
secundaria obrigatoria.  
- False friends.  
- Palabras que se confunden facilmente: whole e all. 
- Diferenzas entre o inglés británico e o americano.  



 

- Phrasal verbs formados con turn e see.  
- Fórmulas lingüísticas para presentar o tema dunha conversación, mostrar desacordo, 
convencer e finalizar unha discusión.  
- Conxuncións temporais (when, as soon as, by the time...).  
- Identificación, uso e valoración das estratexias de aprendizaxe autónoma adecuadas (ver 
obxectivo xeral de área nº 6).  
 
C. Fonética  
 
- Pronunciación correcta das formas verbais contraídas.  
 
III. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS  
 
- Valoración positiva de patróns culturais distintos aos propios: ao rematar a secundaria 
moitos estudantes británicos collen un ano libre para traballaren ou viaxaren antes de ir á 
universidade.  
- Reflexión sobre as diferentes opcións que se teñen ao rematar o instituto e o gratificante e 
enriquecedor que pode resultar viaxar ao estranxeiro.  
- Valoración da lingua inglesa como medio para acceder a outras culturas e como 
instrumento de comunicación internacional.  
- Contraste entre os aspectos culturais da vida cotiá que transmite a lingua inglesa e os 
propios.  
- Reflexión sobre outros modos de organizar as experiencias, co fin de desenvolver actitudes 
de comprensión cara a outras convencións culturais.  
- Adecuación das mensaxes ás características do interlocutor.  
- Uso dos rexistros adecuados segundo o contexto e as situacións de comunicación 
traballadas na unidade: unha discusión cos pais sobre os proxectos futuros, etc.  
- Recoñecemento da importancia da lingua inglesa para profundar en coñecementos que lles 
resulten útiles na súa vida persoal ou profesional.  
- Interese por coñecer informacións culturais doutros países.  
- Respecto ante as diferenzas de opinión expresadas na unidade e polos compañeiros/as ou 
polo profesor/a.  

 

6.3. CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
Seguindo as propostas do currículo oficial para o ensino e a avaliación das linguas 
estranxeiras, este departamento aplicará os seguintes criterios de avaliación correspondentes 
aos tres tipos de contidos: 
 
I. Habilidades comunicativas.  
 
1.- Extraer informacións globais e específicas previamente requiridas, de textos orais con apoio 
visual, 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 intereses e de textos escritos variados, utilizando as estratexias máis adecuadas 
para inferir significados de datos descoñecidos, e demostrar a comprensión cunha tarefa 
específica.  
 
2.- Participar con fluidez en conversacións improvisadas e en narracións, exposicións, 
argumentacións e debates preparados previamente sobre temas de interese para o alumno/a, 
relacionados con outras áreas do currículo ou con aspectos sociais e culturais dos países onde 
se fala a lingua estranxeira e utilizar as estratexias de comunicación e o tipo de discurso 
adecuado á situación.  
 
3. Ler de xeito autónomo a información contida en textos escritos referidos á actualidade, á 
vida cultural ou relacionados cos seus estudos e intereses presentes ou futuros.  
 
4. Redactar, con axuda do material de consulta pertinente, textos que demanden unha 
planificación e unha elaboración reflexiva de contidos e coidar a corrección lingüística, a 
cohesión e a coherencia.  
 
 



 

II. Reflexións sobre a lingua.  
 
1. Utilizar reflexivamente os coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos, estratéxicos e 
discursivos adquiridos e aplicar con rigor os mecanismos de autocorrección que reforcen a 
autonomía na aprendizaxe.  
 
2. Utilizar de xeito espontáneo as estratexias de aprendizaxe adquiridas e consultar materiais 
de referencia tales como dicionarios de varios tipos, gramáticas, gravacións e outras fontes, 
para resolver novos problemas expostos na comunicación ou profundar na aprendizaxe do 
sistema lingüístico e de datos socioculturais.  
 
3. Analizar e reflexionar sobre os distintos compoñentes da competencia comunicativa como 
elementos que axudan a lograr éxito na comunicación.  
 
4. Valorar a efectividade das regras que se coñecen como resultado de procesos indutivo-
dedutivos e mostrar dispoñibilidade para modificalas se fose necesario.  
 
 
III. Aspectos socioculturais.  
 
1. Analizar, a través de documentos auténticos, as manifestacións culturais e os aspectos 
sociolingüísticos transmitidos a través da lingua estranxeira, desde unha perspectiva 
enriquecida polas diferentes linguas e culturas que coñece o alumno/a.  
 
2. Identificar elementos cinésicos, xestuais, patróns de comportamento, etc. que difiren entre os 
grupos dunha mesma comunidade lingüística e entre membros de culturas diferentes.  
 
3. Usar rexistros adecuados e considerar o contexto en que se produce a comunicación.  
 
4. Comprender datos e informacións que favorezan o desenvolvemento profesional, que sexan 
propios da civilización de países onde se fala a lingua estranxeira e no ámbito da comunicación 
internacional.  
 

6.4  OBXECTIVOS MÍNIMOS ESIXIBLES 

 
-Comprensión e expresión escritas: tentaremos que ó final do curso teñan unha ampia 
capacidade de comprensión de textos con rexistro distinto entre sí, así como unha expresión 
correcta por escrito. 
 
-Comprensión e expresión oráis: o obxectivo, este curso, é que o alumno poida entenderse e 
expresarse nas que denominamos "everyday situations", en calquera situación da vida diaria. 
 
-Vocabulario: incrementaremos o xa conquerido en anos anteriores, pero especialmente, entra-
remos no uso dos "idioms", expresións idiomáticas propias da lingua inglesa así como 
naquelas palabras que causen confusión pola súa forma parecida ou polo seu significado 
similar, nos sinónimos/antónimos e nos prefixos e sufixos. 

6.5  CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

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

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

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

na final  as porcentaxes que se detallan a continuación: 

 

Writing:  30% 

Speaking:  25% 

Grammar tests:   20% 

Reading:  15% 

Listening:  10% 
 



 

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

formatos que os os profesores lle poidan encomendar ao alumnado.  

No que respecta á avaliación extraordinaria do mes de setembro as porcentaxes serán as  

seguintes: 

Writing:  40% 

Speaking:  ---- 

Grammar tests:   40% 

Reading:  20% 

Listening:  ---- 

 

Para o alumnado coa materia pendente de cursos anteriores, as porcentaxes serán as  

seguintes: 
 

Avaliación ordinaria     Avaliación extraordinaria 

Writing:      40%    Writing:  40% 

Speaking:      -----    Speaking:  40% 

Grammar tests:     35%    Grammar tests:   20% 

Reading:     15%    Reading:  ----- 

Listening:    10%    Listening:  ----- 

 

6.4 METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

 
Os principios metodolóxicos básicos que orientarán o labor docente deste  

Departamento son os seguintes: 
 

▪ Aprender unha lingua para comunicarse e desenvolverse con éxito no plano oral e no 
escrito, dun xeito natural.  
 
▪  Prestar unha atención especial ao desenvolvemento das estratexias e das técnicas de 
aprendizaxe para que o alumno/a poida enfrontarse a situacións reais de comunicación.  
 
▪ Entender o funcionamento do sistema lingüístico e reflexionar sobre o mesmo, 
comparándoo coa lingua materna para así conseguir un bo nivel de comunicación.  
 
▪ Recoñecer o sistema fonético, as funcións gramaticais e o vocabulario para empregalos 
en situacións reais de comunicación.  
 
▪ Desenvolver e dominar de forma integrada as catro destrezas básicas: listening, speaking, 
reading e writing.  
 
▪ Ofrecer ao alumnado todas as facilidades posíbeis para que amplíe os seus 
coñecementos sobre os aspectos socioculturais da lingua que está aprendendo e asimile a 
cultura da que forma parte, evitando así que exprese os seus logros só en termos 
morfosintácticos e funcionais.  
 
▪  Espertar no alumno/a a responsabilidade de conseguir a autonomía no seu proceso de 
aprendizaxe, recoñecendo os métodos de estudo e o tipo de organización que máis lle 
axude e lle conveña.  
 
▪ Motivalo con temas de interese e ofrecerlle ao longo do curso unhas metas claras.  
 
▪ Presentar as características sociais e culturais dos países de fala inglesa e axudarlle a 
contrastalas coas propias e a comprender mellor as persoas doutras culturas.  



 

 

6.7  PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA O ALUMNADO QUE PERDEU A POSIBILIDADE DE QUE LLE 

SEXA APLICADO O DEREITO Á AVALIACIÓN CONTÍNUA  

 

Aqueles alumnos e alumnas que perdan o dereito á avaliación contínua, polos motivos que 

constan no regulamento de Réxime Interno, terán un exame final global de avaliación da materia. Este 

exame da avaliación final incluirá todolos temas explicados ó longo do curso, e constará de preguntas 

baseadas nos contidos mínimos que figuran na programación. 

 

O Xefe do Departamento estará en contacto co profesorado do devandito alumnado para ver si 

acada os obxectivos propios da avaliación continua da asignatura no Curso no que esté matriculado.  

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

complementarias propias, funcions de orientación, axuda e coordinación na recuperación dos devanditos 

alumnos que consistirán en CLASES DE RECUPERACIÓN  de aqueles contidos mínimos que aparecen 

na programación deste Departamento baixo o epígrafe de MÍNIMOS ESIXIBLES. 

RECUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE DE SUPERAR DE CURSOS ANTERIORES  

 

O alumnado coa a materia pendente de 1º curso deberá realizar unha proba global durante o mes de maio 

ou na convocatoria extraordinaria de setembro, no seu caso. 

 

6.8   MATERIAIS E  RECURSOS DIDÁCTICOS. LIBROS DE TEXTO 

    
O libro de texto vixente no presente curso e: 

 
CONTRAST for Bachillerato 2      by Alan Williams & M. Baines.  BURLINGTON BOOKS. 
 
O Profesorado aportará ademais outros tipos de material didáctico, como periódicos, revistas, 
cintas, xogos, vídeos, etc. considerados axeitados  na ampliación ou práctica dos temas 
tratados nos libros de texto. 
 

6.9  PROGRAMACIÓN CORRESPONDENTE ÓS TEMAS TRANSVERSAIS 

En canto os TEMAS TRANSVERSAIS non poderemos deixar de tratar aqueles que nos afectan 
na vida diaria: 
-educación cívica: respecto das normas dictadas pola comunidade para unha mellor 
convivencia. 
-educación ambiental: emprego de transportes públicos, especies animáis en perigo de 
extinción, rexión e clima. 
-educación para a saúde: actividades físicas e ocupación do tempo libre, hábitos alimenticios 
axeitados para un mellor estado físico, 
-educación para a paz: relación entre persoas de diferentes sociedades, aprender a 
composición do estado británico, irmandade entre os homes, convivencia de distintas razas e 
creencias, o turismo como forma de coñecemento de outras culturas, rexeitar o uso da 
violencia para resolver os conflictos. 
-educación moral e cívica: fórmulas de cortesía, respecto polas persoas coas que se convive, 
comportamentos antisociais, participación dos xoves no mundo laboral. 
-educación do consumidor: relacións xustas entre vendedor e cliente. 
-educación para a igualdade de oportunidades entre persoas de distinto sexo, igualdade en 
actividades de tempo libre. 
-educación sexual: relacións entre xoves de ambos sexos. 
 
6.10  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES A REALIZAR POLO 
DEPARTAMENTO 
 



 

Xogos, proxectos, dramatizacións, "role plays", etc. serán actividades importantes na clase polo 

seu carácter motivador e porque fan que os alumnos toquen os temas que realmente lles interesan. 
O obxectivo final e fundamental é conseguir que os alumnos consideren o Inglés o medio 

importante que é no mundo actual de comunicarse e contactar con persoas doutros países e culturas. 
No que respecta ás actividades extraescolares, o departamento organizará no presente curso as 

seguintes: 
  

- asistencia a unha representación de teatro en inglés para o alumnado de 1º, 2º e 3º 
de ESO que terá lugar no Teatro Principal de Santiago de Compostela o 12 xaneiro de 
2016. 

- participación nunha semana de inmersión lingüística para o alumnado de 2º e 3º de       

ESO en Blanes (Girona) durante o mes de xuño, se ben as datas exactas están por 
concretar. 

- viaxe de estudos a Londres para o alumnado das sección bilingües, que se levará a 
cabo en torno á Semana Santa. 

 
 

 

 
FIN DA PROGRAMACIÓN 

 
 

 
 

 


