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Unidades do ámbito da comunicación. 
Lingua inglesa 

1. Introdución xeral 
O ámbito da comunicación é o único que dispón dun documento marco europeo para as 
linguas:  Marco Europeo Común de Referencia para as Linguas: aprendizaxe, ensino, 

avaliación, do Consello de Europa 

 (http://cvc.cervantes.es/obref/marco/). Este documento propón un modelo de ensi-
nanza aprendizaxe que parte dunha concepción práctica da competencia comunicativa, en-
tendida como a capacidade de uso do idioma, e que abrangue as competencias lingüísticas, 
sociolingüísticas e pragmáticas. O aprendiz de linguas pon a lingua en uso activando as 
competencias anteriormente descritas para levar a cabo actividades comunicativas sobre 
diferentes temas, en ámbitos, dominios e contextos específicos, botando man das estrate-
xias adecuadas para este fin. O usuario da lingua procesa e produce textos (orais e escri-
tos), que constitúen as unidades básicas de comunicación a través de actividades de expre-
sión, comprensión, interacción, mediación ou dunha combinación delas. Para iso o alum-
nado terá que adquirir, a través das experiencias de aprendizaxe, unha serie de habilidades 
básicas, realizando as actividades encamiñadas a facilitar esta adquisición.  

2. Obxectivos xerais 
En consecuencia, os obxectivos xerais, segundo as actividades comunicativas, que deberán 
adquirirse ao longo da ESA son:   

Comprensión oral. Comprender o sentido xeral, a información esencial e os puntos 
principais de textos orais breves, ben estruturados e sinxelos, transmitidos de viva voz ou 
por medios técnicos (teléfono, televisión, megafonía ou outros), articulados nun rexistro 
estándar ou neutro, e sempre cunhas boas condicións acústicas.  

Expresión e interacción oral. Producir textos orais breves, tanto en comunicación cara 
a cara como por teléfono ou por outros medios técnicos, nun rexistro neutro, e comunicar-
se de xeito comprensible, aínda que resulten evidentes o acento estranxeiro, as pausas e as 
vacilacións, e aínda que sexa necesaria a repetición, a paráfrase e a cooperación das perso-
as interlocutoras para manter a comunicación. 

Comprensión de lectura. Comprender o sentido xeral, a información esencial, os pun-
tos principais e os detalles máis salientables de textos breves de estrutura sinxela e clara, 
nun rexistro formal ou neutro, e que poidan atoparse en situacións da vida cotiá.  

Expresión e interacción escrita. Escribir textos breves e de estrutura sinxela, nun re-
xistro neutro, utilizando axeitadamente os recursos de cohesión e as convencións ortográ-
ficas e de puntuación máis elementais. 

3. Competencias 
Para acadar os devanditos obxectivos e realizar as tarefas e as actividades que se requiren 
para abordar as situacións comunicativas nas que participa, o alumnado utilizará varias 
competencias desenvolvidas no curso da súa experiencia previa: as competencias xerais, 
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as competencias comunicativas da lingua, así como a  capacidade de poñer en práctica 
todas elas a través de  estratexias de aprendizaxe; todas intégranse no currículo da edu-
cación secundaria de adultos: 

Aínda que aparecen en apartados independentes, debe saber que en situacións reais de 
comunicación todas as competencias se activan simultaneamente.  

3.1 Competencias xerais 

As COMPETENCIAS XERAIS están presentes no coñecemento do mundo, no coñece-
mento sociocultural, na conciencia intercultural e nas destrezas, estratexias e habilidades 
prácticas, así como na capacidade de aprender. 

3.2 Competencias comunicativas 

 A competencia en comunicación lingüística, en calquera das linguas, defínese como a ha-
bilidade para comprender, expresar e interpretar pensamentos, sentimentos e feitos tanto 
de forma oral como escrita en diferentes contextos sociais — traballo, fogar, ocio, educa-
ción e formación —de acordo cos propios desexos e necesidades.  

O Marco Europeo Común de Referencia  establece unha clasificación destas competen-
cias  

� Habilidades ou competencias  sociolingüísticas: o coñecemento e as destrezas pertinen-
tes para abordar a dimensión social do uso da lingua. 

� Competencias pragmáticas: maneira na que as mensaxes se organizan, estruturan, orde-
nan  e se empregan para realizar funcións comunicativas. 

� Competencias lingüísticas: a  capacidade de recoñecemento dos recursos formais, co-
ñecemento do código e capacidade do seu uso. 

 

3.2.1 Competencia sociocultural 

No proceso de aprendizaxe da lingua inglesa, deben adquirirse un certo coñecemento da 
sociedade e da cultura dos países de fala inglesa, xa que unha falta desta competencia  po-
de impedir a  comunicación. Teranse en conta, entre outros contidos, costumes, horarios, 
relacións persoais e sociais, celebracións e festividades, institucións, humor, linguaxe cor-
poral, convencións sociais, etc. Os  contidos da competencia sociolingüística  abordarán a 
dimensión social do uso do idioma:  normas de cortesía, estereotipos, modismos, etc. 

3.2.2 Competencias pragmáticas  

Abrangue a discursiva (organizar e estruturar as mensaxes) e a funcional (utilizalas para 
realizar fins concretos). 

Competencia discursiva 

Para que un texto falado ou escrito sexa comunicativo, debe ser coherente con respecto ao 
contexto en que se produza ou se interprete, e debe ter unha cohesión ou unha organiza-
ción interna que facilite a súa comprensión. 
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� Coherencia textual: adecuación do texto ao contexto comunicativo. Tipo e formato de 
texto. Variedade de lingua. Selección léxica, de estruturas sintácticas e referencia espa-
cial e referencia temporal.  

� Cohesión textual: organización interna do texto. Inicio, desenvolvemento e conclusión. 

� Inicio do discurso: introdución do tema. 

� Mantemento e seguimento do discurso oral: toma, mantemento e cesión da quenda de 
palabra. Apoio, demostración de entendemento, petición de aclaración, etc. A entoación 
como recurso de cohesión do texto oral. 

� A puntuación como recurso de cohesión do texto escrito: uso dos signos de puntuación. 

Competencia funcional  

� Expresión do coñecemento, a opinión, a crenza e a conxectura: afirmar, anunciar, asen-
tir, clasificar, confirmar a veracidade dun feito, describir, expresar acordo e desacordo, 
expresar descoñecemento, expresar dúbida, expresar unha opinión, formular hipóteses, 
identificar e identificarse, informar, predicir, lembrarlle algo a alguén e rectificar.  

� Expresión de ofrecemento, intención  e decisión: expresar a intención ou vontade de fa-
cer algo, invitar, ofrecer algo, ofrecer axuda, ofrecerse a facer algo e prometer.  

� Facer que a persoa destinataria faga ou non faga algo: aconsellar, advertir, dar instru-
cións, dar permiso, ordenar, denegar, pedir algo (axuda, confirmación, información, 
instrucións, opinión, permiso ou que alguén faga algo), permitir, prohibir, propor, lem-
brarlle algo a alguén e solicitar.  

� Establecer ou manter o contacto social e expresar actitudes con respecto aos demais: 
presentarse, presentar a alguén, saudar, invitar, aceptar e rexeitar unha invitación, agra-
decer, atraer a atención, dar a benvida, despedirse, expresar aprobación, expresar dor, 
felicitar, interesarse por alguén ou algo, invitar, lamentar, pedir desculpas, rexeitar e 
saudar.  

� Expresar actitudes e sentimentos ante determinadas situacións: admiración, alegría ou 
felicidade, aprecio ou simpatía, aprobación e desaprobación, decepción, desinterese e 
interese, desgusto, dor, dúbida, esperanza, preferencia, satisfacción, sorpresa, temor e 
tristeza.  

3.2.3 Competencias lingüísticas 

Gramatical, léxica, fonético/ fonolóxica e ortográfica. 

Competencia gramatical 

Pode comprobar a relación detallada a través do Orde do 24 de xuño de 2008 (DOG de 23 
de xullo) polo que se regula a educación básica para as persoas adultas e se establece o seu 
currículo na Comunidade Autónoma de Galicia (Ver ligazón: 
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXFP/adultos/ORDE.EDU.BASICA.ADULTO
S.pdf ). Débese destacar: 

� O sintagma nominal. Substantivo e pronome: determinantes (artigos, demostrativos, 
posesivos e cuantificadores), aposición, sintagmas (nominal, adxectivo, verbal, adver-
bial e preposicional), frase de relativo ou oración. Posición dos elementos e concordan-
cia. Funcións sintácticas (suxeito, complemento directo, etc.).  
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� O sintagma adxectivo Adxectivo: clases, xénero, número, caso e grao. Modificación: 
mediante sintagma nominal, adxectivo verbal, adverbial e preposicional, ou oración. 
Posición dos elementos. Funcións sintácticas: atributo, etc.  

� O sintagma verbal. Verbo: clases, tempo, aspecto, modalidade e voz. Modificación: ne-
gación, etc. Posición dos elementos e concordancia. Funcións sintácticas: verbo, suxei-
to, etc.  

� O sintagma adverbial. Adverbio e locucións adverbiais: clases e grao. Modificación: 
mediante sintagma adverbial, preposicional, etc. Posición dos elementos. Funcións sin-
tácticas: complemento circunstancial, etc.  

� O sintagma preposicional. Preposición e locucións preposicionais: clases. Modifica-
ción: mediante sintagma adverbial, preposicional, etc. Posición dos elementos. Fun-
cións sintácticas: complemento de réxime, etc. 

� Oración simple. Tipos de oración, elementos constituíntes e a súa posición; fenómenos 
de concordancia.  

� Oración composta. Expresión de relacións lóxicas: conxunción, disxunción,  compara-
ción, condición, causa, finalidade, resultado e relacións temporais.  

Competencia léxica 

Ao final da Educación Secundaria para persoas adultas deberase dominar un limitado re-
pertorio de léxico relativo a necesidades concretas e cotiás e relacionadas con áreas temá-
ticas como: identificación persoal, vivenda, fogar e contorno, actividades da vida diaria, 
tempo libre e lecer, viaxes, relacións humanas e sociais, saúde e coidados físicos, educa-
ción, compras e actividades comerciais, alimentación, bens e servizos, lingua e comunica-
ción, clima, condicións atmosféricas e ambientais, ciencia e tecnoloxía.  

Competencia fonético/ fonolóxica 

A pronuncia adoita ser un dos aspectos que os estudantes  acostuman atopar máis compli-
cados. Estes contidos han axudar a que se entenda o sistema fonolóxico do inglés. Non 
abonda con saber o significado dunha palabra: se non se sabe como pronunciala non se 
pode utilizala nin entendela a nivel oral. Esa idea errónea de como se pronuncia unha pa-
labra débese case sempre á influencia que a ortografía da palabra exerce sobre nós, polo 
que ao longo das unidades traballarase co sistema de símbolos fonéticos. Coñecelos impli-
ca que se poderá pronunciar calquera nova palabra só a través da consulta dun dicionario. 
Nel poderá aprenderse o seu significado e a súa pronuncia.   

� Sons e fonemas vocálicos e as súas combinacións: contraste de calidade e cantidade, 
vogais centrais, ditongos, e variantes en sílabas acentuadas e non acentuadas. 

� Sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións: contraste entre xordas e sonoras e 
secuencias iniciais e finais.  

� Procesos fonolóxicos: formas fortes e débiles. 

� Acento e atonicidade: patróns tonais no sintagma e na oración; tonalidade neutra e mar-
cada. 
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Competencia ortográfica 

A ortografía é a representación por escrito dos sons. Atoparanse frecuentes diferenzas en-
tre as letras e os sons que representan, en comparación co galego. A puntuación é igual-
mente importante, xa que representa por escrito aspectos como as pausas e a entoación. 
Estes contidos axudarán a que se entendan a correspondencia entre grafías e sons: 

� Representación gráfica de fonemas e sons: consonantes mudas; cambios ortográficos 
ante inflexións; variedades estándar británica e americana. 

� Uso de maiúsculas.  

� Uso de signos ortográficos: punto, dous puntos, coma, interrogación, exclamación, 
apóstrofo e guión, punto e coma, comiñas, parénteses e puntos suspensivos. 

� Abreviaturas, siglas e símbolos. 

4. Estratexias de aprendizaxe  
Parello a este enfoque de acción, o Marco Europeo Común de Referencia destaca que hai 
que potenciar a responsabilidade e a autonomía do alumnado na construción da súa propia 
aprendizaxe. Trátase dunha competencia estratéxica, que está entrelazada e inserida en 
todo o currículo da ESA, e, polo tanto, presente no desenvolvemento das unidades que se 
presentan. 

As estratexias non son directamente avaliables, pero aínda así, é fundamental facer 
comprender ao alumnado a importancia de establecelas como base para o futuro desenvol-
vemento da competencia comunicativa para que poida dirixir consciente e intencionalmen-
te a súa aprendizaxe. 

Os alumnos que empregan de forma apropiada as estratexias de aprendizaxe do idioma 
alcanzan un maior desenvolvemento das habilidades lingüísticas. Polo tanto, para poder 
axudar o alumnado a lograr unha aprendizaxe efectiva, deben identificarse e desenvolverse 
as habilidades e proporcionar o maior número posible de estratexias novas para alcanzar 
os obxectivos propostos. 

Destácanse a continuación as estratexias que hai que ter en conta sempre – tanto por 
parte do alumnado coma do profesorado- para comprender, aprender e lembrar a nova in-
formación. 

4.1 Estratexias metacognitivas  

Son as que o alumno usa para organizar e dirixir a súa propia aprendizaxe): 

� Utilizar o coñecemento da terminoloxía básica da aprendizaxe da lingua para levar a 
cabo tarefas de aprendizaxe. 

� Comprender a finalidade da aprendizaxe lingüística como comunicación, así como a 
dos distintos elementos que interveñen nesa aprendizaxe e organizar a súa presenza pa-
ra facilitalo. 

� Organizar adecuadamente o tempo persoal para a aprendizaxe da lingua. 

� Recoñecer e entender a función dos distintos tipos de actividades.   

� Comprender o papel dos erros no proceso de aprendizaxe e aprender deles. 

� Utilizar a autoavaliación como elemento de mellora do proceso de aprendizaxe. 
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� Elaborar un caderno de aprendizaxe con distintas seccións: erros máis frecuentes, vo-
cabulario, frases feitas, etc. 

� Desenvolver o estilo de aprendizaxe que mellor se adecúe ás características persoais e 
ás distintas tarefas e contidos lingüísticos. 

� Desenvolver e utilizar técnicas de estudo e de traballo adecuadas ás propias capacida-
des e ás distintas tarefas e contidos lingüísticos obxecto de aprendizaxe. 

� Organizar e usar adecuadamente o material persoal de aprendizaxe. 

� Desenvolver autonomía na aprendizaxe, utilizando os recursos dispoñibles, tanto dentro 
como fóra da aula, e buscando ou creando oportunidades para practicar a lingua. 

4.2 Estratexias cognitivas  

As accións ou pasos que dá o alumnado durante a súa aprendizaxe: 

� Usar eficazmente materiais de consulta e de autoaprendizaxe adecuados ao nivel (di-
cionarios, as novas tecnoloxías, libros de consulta, etc.). 

� Tomar notas organizadamente de palabras clave ou conceptos mentres se escoita ou se 
le. 

� Aproveitar adecuadamente a presenza de falantes nativos ou cun nivel de competencia 
lingüística máis avanzado para aclarar, verificar ou corrixir. 

� Empregar o subliñado para resaltar a información importante dun texto. 

� Facer un resumo mental, oral ou escrito da información obtida mediante a audición ou a 
lectura. 

� Utilizar os distintos sentidos para entender e recordar información, utilizando técnicas 
de memorización e organización adecuadas ao tipo de contido lingüístico e/ou ao estilo 
de aprendizaxe persoal. 

� Organizar e clasificar palabras, terminoloxía ou conceptos segundo os seus atributos de 
significado como, por exemplo, os mapas conceptuais ou as táboas de clasificación. 

� Utilizar a linguaxe aprendida a medida que se adquire co fin de asimilala adecuadamen-
te. 

� Analizar de forma básica textos, frases e palabras, tratando de comprender a súa estru-
tura e construción, co fin de percibir mellor o significado. 

� Aplicar adecuadamente as regras de uso e construción dunha lingua. 

� Superar problemas ou limitacións para a comprensión ou produción con coñecementos 
lingüísticos e non lingüísticos previos ao alcance do falante. 

� Estudar un fenómeno gramatical con exemplos e contrastalo cos exemplos correspon-
dentes nas demais linguas do ámbito. 

4.3 Estratexias afectivas 

As relacionadas coas necesidades emocionais do alumnado: 

� Tolerar a comprensión parcial ou vaga nunha situación comunicativa e valorar a impor-
tancia do uso de técnicas que o axuden a sentirse competente para levar a cabo as tare-
fas de aprendizaxe e comunicativas. 
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� Valorar e reforzar a motivación como clave do éxito na aprendizaxe. 

4.4 Estratexias sociais  

As que lle proporcionan oportunidades de exposición e práctica do idioma obxecto de es-
tudo: 

� Solicitar axuda, correccións, aclaracións ou confirmacións. 

� Desenvolver formas de ocio conectadas coa aprendizaxe da lingua. 

� Saber traballar en equipo considerando os compañeiros como outra fonte máis de 
aprendizaxe. 

4.5 Estratexias de expresión 

4.5.1 Planificación 

Nun primeiro momento ou fase débense potenciar as seguintes estratexias de preparación 
para que o alumnado prepare coidadosa e conscientemente o seu discurso: 

� Determinar os requirimentos da tarefa de avaliar os propios coñecementos e recursos 
lingüísticos para o seu desenvolvemento. 

� Planificar a mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea ou ideas principias e a súa 
estrutura básica (ex: escribir un resumo, etc.). 

� Ensaiar o texto oral ou escrito (ex: gravarse, repetir termos en voz alta, empregar regras 
mnemotécnicas, subliñar, etc.). 

� Adecuar de forma básica o texto (oral ou escrito) ao destinatario, contexto e rexistro. 

� Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou temáticos do nivel (ex: obter 
axuda cando se trata dunha carencia, a busca nun dicionario ou gramática…). 

� Reaxustar a tarefa: emprender unha tarefa máis sinxela se é necesario ou emprender 
unha tarefa máis complicada se un se ve capacitado. 

� Reaxustar a mensaxe: modificar o contido do discurso propio para adecuarse aos me-
dios lingüísticos dispoñibles. 

4.5.2 Execución 

Nun segundo momento o alumnado debe empregar as seguintes estratexias: 

� Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos (usar sinó-
nimos, parafrasear, usar a lingua materna, etc.) ou paralingüísticos (referirse ao obxecto 
sinalándoo co dedo, usar a linguaxe corporal, usar sons extralingüísticos, etc.). 

� Expresar a mensaxe con claridade e coherencia, estruturándoo de forma básica pero 
adecuada e axustándose aos modelos e fórmulas de cada tipo de texto. 

� Aproveitar os coñecementos previos (ex: utilizar a linguaxe da que o alumnado se sinte 
moi seguro…) 

� Evitar o uso de palabras ou estruturas das que non se sinte seguro. 
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� Probar novas expresións e, en xeral, ser quen de adoptar certos riscos sen bloquear a 
comunicación. 

� Enfrontarse de forma elemental a interrupcións da comunicación por medio de técnicas 
tales como gañar tempo, cambiar de tema, etc. 

4.5.3 Seguimento, avaliación e corrección 

Por último, o alumnado debe empregar as seguintes estratexias para valorar os seus éxitos 
e realizar a autocorrección: 

� Valorar se se conseguiron ou non os obxectivos propostos. 

� Consultar as posibles dúbidas e corrixir os erros. 

� Avaliar a calidade dos resultados finais. 

� Valorar o esforzo e a produción efectiva para elevar a autoestima. 

4.6 Estratexias de comprensión 

4.6.1 Planificación 
� Determinar os requirimentos da tarefa e avaliar os propios coñecementos e recursos 

lingüísticos para o seu desenvolvemento. 

� Identificar o tipo de texto adaptando a súa comprensión a esa tipoloxía. 

� Decidir por adiantado prestar especial atención a distintos aspectos do texto oral ou es-
crito (ex: comprender o sentido xeral, buscar información específica…) 

� Predicir e facer hipóteses do contido do texto, baseándose nos seus coñecementos do 
tema e no contexto. 

� Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou contidos referidos á area temá-
tica. 

4.6.2 Execución 
� Identificar o contexto e os coñecementos adecuados a ese contexto. 

� Establecer expectativas ou facer hipóteses respecto á organización e ao 

� contido do texto. 

� Deducir e inferir do contexto o significado probable das palabras ou frases que desco-
ñece. 

� Distinguir de forma elemental entre ideas principias e secundarias dun texto. 

� Empregar ferramentas como o subliñado ou a toma de notas para lograr unha mellor 
comprensión do contido e da estrutura do texto. 

4.6.3 Seguimento, avaliación e corrección 
� Tratar de recordar as novas palabras ou estruturas aprendidas. 

� Valorar especialmente o esforzo e a produción efectiva para elevar a autoestima. 

� Reformular as hipóteses e comprensión alcanzada a partir da comprensión de novos 
elementos ou da comprensión global. 
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� Consultar as posibles dúbidas. 

4.7 Estratexias de mediación 

As actividades de mediación relevantes para este nivel son: 

� Tradución informal de frases ou textos moi curtos, falados ou escritos, con fins comu-
nicativos ou de aprendizaxe. 

� Resumir a idea ou ideas principias dun texto escrito breve. 

Os textos que deberán utilizarse para as actividades de mediación neste nivel deben ade-
cuarse ás características enunciadas na definición e nos obxectivos da ESA. 

4.7.1 Planificación 
� Comprender o significado e a estrutura básica do texto (oral ou escrito) que serve de 

base á mediación. 

� Utilizar ferramentas como o subliñado para lograr unha mellor comprensión do contido 
e da estrutura do texto. 

� Resumir a idea ou ideas principias dun texto escrito breve. 

� Considerar as necesidades do interlocutor. 

� Seleccionar a unidade de interpretación. 

� Desenvolver os coñecementos previos e dentro do ámbito de comunicación. 

4.7.2 Execución 
� Localizar e usar adecuadamente os recursos necesarios (uso dun dicionario, páxinas 

webs, etc.) para a realización da actividade. 

� Utilizar os coñecementos e estratexias da lingua materna e doutras linguas coñecidas 

� Salvar obstáculos. 

4.7.3 Seguimento, avaliación e corrección 
� Efectuar, de forma xeral, as repeticións, aclaracións, e correccións necesarias para 

compensar as dificultades, rupturas ou malentendidos na comunicación. 

� Consultar as posibles dúbidas. 

� Valorar se a persoa comunicou ou non o que se desexaba. 

� Valorar especialmente o esforzo e a produción efectiva para elevar a autoestima. 

 

5. Medios didácticos 
Os medios didácticos dos que o alumnado dispón para o estudo da lingua estranxeira in-
glesa nesta modalidade semipresencial son: 
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1. Introdución xeral 

2. Dezaseis unidades 

4 por módulo. 2 por bloque. Cada unha das unidades vai seguida por un portfolio e uns 
exercicios de review que recollen exercicios de repaso con práctica de vocabulario, gramá-
tica, expresión escrita e pronuncia. O portfolio ten por  finalidade concienciar o alumnado 
sobre os seus coñecementos lingüísticos, comunicativos e interculturais, aprendidos tanto 
na propia unidade como nas anteriores, de xeito que se conciencie das experiencias co 
idioma ao longo da súa aprendizaxe.  

3. Varios apéndices  

Resumen o explicado en cada unha das unidades: solucionarios das actividades das unida-
des, dos reviews e o apéndice de gramática. Igualmente haberá un glosario inglés/ galego 
de todo o vocabulario. 

4. Caderno de práctica gramatical co seu solucionar io. 

5. CD de audio 

 Recolle as actividades de comprensión oral propostas dentro das unidades. Existe tamén 
un apéndice cos guións dos exercicios de comprensión oral. 

Os contidos deste CD están integrados nas unidades, de xeito que para realizar moitas 
das actividades das unidades é imprescindible a utilización do devandito CD.  

O CD de audio posibilita a realización de tarefas de aprendizaxe diversas: pronuncia, 
comprensión, práctica oral, etc. Ademais, todas as actividades que se formulan permiten 
unha autoavaliación inmediata con axuda das transcricións e do apéndice de solucións que 
aparece nos apéndices. 

6. Apéndice do profesor 

Recolle as programacións das distintas unidades recollidas tamén na modalidade presen-
cial. Este documento recolle tamén propostas de actividades opcionais de grupo para reali-
zar na aula. 

6. Orientacións para o alumnado 
Familiarícese co que vai aprender lendo con atención os obxectivos da unidade e os conti-
dos comunicativos, a gramática e o vocabulario que aparecen na primeira parte da unida-
de. É importante que revise tamén as unidades anteriores sempre que sexa posible. Non se 
preocupe se non entende algo, porque a unidade vai explicando todos os elementos lingü-
ísticos novos. Traballe co libro e co CD de audio paso a paso, seguindo as instrucións que 
se dan para cada actividade ao longo de toda a unidade. 

As actividades son exercicios que axudarán a que practique a lingua presentada na uni-
dade, pero tamén introducen vocabulario, pronuncia e compoñentes gramaticais novos. 
Siga as instrucións con coidado. Achará as respostas no anexo de solucións. Algunhas ac-
tividades van precedidas do icono de audio, o que indica que necesitará o CD de audio pa-
ra as realizar. A maior parte das actividades van seguidas das explicacións sobre o vocabu-
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lario, as estruturas, etc., que pode necesitar para a realización da actividade en cuestión. 

As actividades de pronunciación aparecen intercaladas en cada unidade para lle ensinar 
a distinguir os sons da lingua inglesa, así como o seu acento e a súa entoación. Para as ac-
tividades de pronuncia deberá usar o CD de audio ou consultar a páxina web indicada. Si-
ga as instrucións dadas para cada actividade e consulte o solucionario para se asegurar de 
que as realizou correctamente. Antes de realizar as actividades do review, é altamente re-
comendable facer os exercicios do caderno de práctica gramatical correspondentes á de-
vandita unidade. O obxectivo destes exercicios é o repaso e o reforzo das principais estru-
turas gramaticais e do vocabulario aprendido. 

Se ao realizar algunha das actividades se lle presentan dúbidas, volva ao libro e repase 
a sección correspondente. Por exemplo, se tivo unha dúbida gramatical, procure o recadro 
coa explicación axeitada na unidade en que se atope e, se a dúbida persiste, consulte o 
apéndice de gramática.  

Recoméndase que se realicen as actividades da unidade, que as corrixa utilizando o so-
lucionario de respostas e que llas entregue  ao titor ou á titora para que comprobe o seu 
seguimento do curso. Se ao corrixir as actividades lle xorden dúbidas, sinale aquelas que 
lle causen problemas para que, cando llas entregue ao titor, este as resolva.  

Como xa dixemos, ao final de  cada unidade (verá que as unidades de comezo de 
módulo 2 e 4 xa propoñen exercicios de revisión na primeira parte da unidade) vai atopar 
un review. Isto significa que poderá comprobar os seus progresos tanto do aprendido na 
propia unidade como nas anteriores . Realice os exercicios  con coidado e contraste as 
contestacións coa key no solucionario. Se cometeu erros, repase a unidade e trate de atopar 
onde se equivocou. O portfolio ten a vantaxe de que vostede como alumno pode reflexio-
nar se foi quen de adquirir os obxectivos propostos na unidade. 

6.1 Que atopará nas unidades?  

Atopará actividades que fan referencia ás destrezas comunicativas: 

� Ao desenvolvemento da comprensión oral (CO), Listening: estas actividades serven 
non só para desenvolver a importantísima destreza de comprender a palabra falada, se-
nón tamén para reforzar o vocabulario, as estruturas e as funcións estudadas. Para iso, 
escoite o CD de audio con atención.  

� Atopará tamén actividades para o desenvolvemento da comprensión de lectura (CL), 
Reading, fundamental, para a aprendizaxe e o dominio dunha lingua. Atopará textos 
que desenvolven diversos aspectos dun tema dunha área temática da unidade. Léaos va-
rias veces paseniño. Despois consúlteo, sempre que sexa necesario, para realizar as ac-
tividades propostas na unidade. O importante na comprensión, tanto na auditiva como 
na de lectura, non é a comprensión de todas as palabras, senón a comprensión do esen-
cial do texto, ben do falado ou ben do escrito. 

� Dentro das unidades atopará tamén actividades para o desenvolvemento de expresión 
oral (EO), Speaking. Moitas das actividades de expresión oral das unidades son diálo-
gos abertos, cuxa voz está gravada no CD de audio. Se pode traballar con algún com-
pañeiro de estudos, faga estes exercicios xuntos, intercambiando os papeis. Estas e ou-
tras actividades son para facer en grupo e poderá realizalas nas  titorías cos seus  com-
pañeiros de clase.  

� Igualmente, dentro das unidades atopará actividades para o desenvolvemento da expre-
sión escrita (EE), Writing. Algún exercicio pode ter máis que unha solución; nese ca-
so, dáse a máis representativa. Lembre que  todo o que escriba non será  absolutamente 
correcto. O erro forma parte da aprendizaxe. Faga uso de estratexias de reparación e 
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consulte dicionarios, gramáticas; consulte tamén o  profesor e os compañeiros, etc. 
Comprobará que se aprende a dominar o idioma a base de cometer erros e de ser quen 
de resolvelos. 

� Nas unidades tamén hai actividades de pronuncia (PR), Pronunciation. Estes exerci-
cios céntranse nos aspectos da fonética (sons, acento, ritmo e entoación) e son funda-
mentais para mellorar a propia pronunciación. Para realizalos hai que usar o CD de au-
dio. Terá que repetir o mesmo exercicio moitas veces, pero isto é fundamental para a 
aprendizaxe da lingua inglesa. 

� Tamén atopará exercicios de contidos gramaticais, Grammar (Gr), e vocabulario 
(VB), vocabulary. O coñecemento das regras gramaticais xoga un papel importante no 
proceso de participación nunha conversa,  ler un libro ou escribir na lingua inglesa, pe-
ro non é a fin da aprendizaxe senón un paso intermedio para activar a comprensión e 
expresión na lingua. Coñecer a gramática axudaralle a aplicar estruturas diferentes ás 
nosas propias e permitiralle a corrección dos seus propios traballos  

 Cómpre polo tanto que estude os recadros de explicacións gramaticais, que com-
prenda ben os exemplos e que faga os exercicios correspondentes.  

� Aínda que non aparecen como epígrafe específico debe ter sempre presente que apare-
cerán actividades que, ademais, axudarán ao desenvolvemento das estratexias de 
aprendizaxe, que contribuirán a unha aprendizaxe autónoma. Por exemplo, cando se 
fai fincapé no uso correcto dun dicionario 

6.2 Titoría  

En todo caso a aprendizaxe de calquera idioma debe contar coa práctica oral  para o que é 
fundamental a asistencia ás titorías. O/a  titor/a  poderá facer un seguimento individualiza-
do do proceso de aprendizaxe do alumnado e orientalo. As sesións de titoría estarán orien-
tadas ao desenvolvemento das destrezas comunicativas, dándolle prioridade á expresión e 
á interacción oral, xa que, ao ser este un curso semipresencial, é probable que o alumnado 
careza de outras oportunidades para falar inglés. A práctica oral axudaralle a consolidar os 
coñecementos adquiridos e  pouco a pouco, a expresarse (ao primeiro con máis dificulta-
de) con máis fluidez e a perder o medo a falar a lingua inglesa. Nas titorías tamén poderá 
resolver dúbidas que non foi quen de resolver por si mesmo e poñer en práctica as activi-
dades de expresión oral en grupo que deberán ser o eixe central das titorías. 

Ao longo dos cursos o seu titor/a poderá realizar avaliacións do progreso da súa apren-
dizaxe. 

7. Materiais de apoio e bibliografía  
O estudo dun idioma é moito máis efectivo se se complementa con material adicional, 
ademais dos propostos. 

O apoio fundamental para un estudante de inglés é o dicionario. Na Educación Secun-
daria  necesitará vostede un dicionario bilingüe para consultar palabras que desexe dicir en 
inglés. A maioría dos dicionarios recomendados inclúe unha versión en CD ROM, que po-
sibilita unha variedade de aplicacións.  

Ademais, pode que nalgún momento desexe consultar algo que non aparece nestes ma-
teriais, ou queira facer máis exercicios de gramática ou de vocabulario, ou mellorar a súa 
pronuncia, ou ler e escoitar máis, etc. Deseguido atopará unha relación de materiais que 
poden ser útiles no seu estudo do inglés, aínda que o seu profesor/titor lle pode ofrecer ta-
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mén orientación.  

7.1 BIBLIOGRAFÍA  

7.1.1 Para traballar a gramática 
� The Elementary Language Practice for Spanish Students, by M. Vince. Macmillan Hei-

nemann (gramática). 

� English Vocabulary in Use-Elementary, by McCarthy & O’Dell. Cambridge University 
Press (vocabulario). 

� Grammar is Great. Student’s Book 1 and Answer Key 1, by Peta L. Nelson. Macmi-
llanHeinemann. 

� New English File Elementary MultiROM. Oxford University Press (destrezas básicas).  

� New English File Elementary, by Oxenden, Latham-Koenig and Seligson. Stu-
dent’sBook and Workbook (with key). Oxford University Press. 

7.1.2 Para traballar a pronunciación 
� New Headway Pronunciation Course-Elementary, by Cunningham & Moor. Oxford 

University Press (fonética e pronuncia). 

7.1.3 Para traballar o vocabulario 
� Test Your English Vocabulary in Use-Elementary, by McCarthy & O’Dell. Cambridge 

University Press (vocabulario). 

7.1.4 Dicionarios 
� Cambridge Klett Pocket (with CD). 

� Elemental Inglés-Galego, Galego-Inglés. Edicións Xerais de Galicia. 

� Oxford Pocket para estudiantes de inglés. Oxford University Press. 

� Pocket Plus. Inglés-Español, Español-Inglés. Longman. 

7.1.5 Dicionarios en liña 
� Dictionary.com http://dictionary.reference.com/ 

� Spanish Dict.com http://spanishdict.com/ 

� Merriam Webster’s Dictionary (This is the one with the hens word game) 
http://www.m-w.com/ 

� Oxford Advanced Learner’s Dictionary 
http://www.oup.com/elt/select?url=/eltnew/catalogue/teachersites/oald7/ 

� Cambridge Advanced Learner’s Dictionary http://dictionary.cambridge.org/ 

� American Heritage Dictionary http://www.bartleby.com/61/ 

� Phrase Finder «The meanings and origins of over 1,200 English sayings, phrases and 
idioms.” http://www.phrases.org.uk/ 

� Acronym Finder  “Find out what any acronym, abbreviation, or initialism stands for.” 
http://www.acronymfinder.com/ 
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7.2 Ligazóns de internet 
� British Council: www.britishcouncil.org 

� Many Things: www.manythings.org  / A fun study site for ESL students. 

� The way we speak: www.collectbritain.co.uk/collections/dialects / A collection of 
British dialects. 

� The Linguistic Fun Page: www.ojohaven.com/fun / Lots of interesting links. 

� ESL Listening:  www.iteslj.org/links/ESL/Listening / Offers links to different liste-
ning sites. 

� English Language Listening Lab Online:  www.elllo.org / Listening practice. 

� The English Listening Lounge:  www.englishlistening.com / Listening practice. 

� BBC News:  www.news.bbc.co.uk / Excellent news site. 

� Guardian Unlimited:  www.guardian.co.uk / British online newspaper 

� The New York Times:  www.nytimes.com / Online version of the newspaper 

� TIME Magazine:  www.time.com/time / 

� CBS Sportsline:  www.cbs.sportsline.com / For sports fans. 

� uComics www.ucomics.com/comics / Have fun with famous comics in English. 

� Adam Rado's English Learning Fun Site www.elfs.com  Includes grammar, listening, 
reading, etc. 

� Dave's ESL Cafe www.eslcafe.com / A veteran web site for teachers and learners  

� Engrish.com www.engrish.com / Just for fun! 

� Sounds of English www.soundsofenglish.org / English pronunciation, links, activities 
& exercises 

� Cambridge University Press www.cambridge.org 

� Longman ESL: Support for students www.longman.com/students/index.html  

� Macmillan English www.macmillanenglish.com / Macmillan new website includes 

� great information.  

� Oxford University Press. Practice Online! www.oup.com/elt/students/?cc=es  Onli-
ne practice for EFL students. 

� AskOxford.com www.askoxford.com / 

� Learn English online with English Daily - www.english-daily.com  Learn English on-
line - free exercises, idioms, com... 

� Sunburst Media. Pronunciation Web Resources:  

� www.sunburstmedia.com/PronWeb.html#RealAudio 

� Fun Things www.yorku.ca/eye/funthing.htm 

� Tips for Spanish Students of English www.angelfire.com/fl/espanglishtips/ 

� ESL Partyland www.eslpartyland.com / "The cool way to learn English." 

� Professor Meloni's ESL Study Hall home.gwu.edu/~meloni/eslstudyhall/ 

� iLoveLanguages www.ilovelanguages.com / Your guide to languages on the web. 
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� New Okanagan College www.international.ouc.bc.ca/pronunciation/ Pronunciation 
practice. 

� PhoneticsFlash Animation Project www.uiowa.edu/%7Eacadtech/phonetics/# 

� Repeat After Us, www.repeatafterus.com/contents.php / "your online library and 
language lab" 

� Traducíndote www.ieschandomonte.edu.es/traducindote/ 

� Learn English online with Polite English - www.polite-english.com 

� Learn English online with Common-Mistakes -www.common-mistakes.net 

� English Portal - The Better Way to English www.english-portal.com 

7.3 Libros de lectura ( Graded Readers) 

Hai unha gran variedade de libros de lectura graduados a diferentes niveis, que lle axuda-
rán a complementar e mellorar o seu coñecemento da lingua inglesa. É recomendable que 
opte por libros de lectura con contido suplementario: con audio, exercicios complementa-
rios, etc, que teñan un nivel inicial ou básico como punto de partida. 

Macmillan, Cambridge University Press, Pearson, Oxford University Press, Penguin, 
son exemplos de editoriais que teñen series de "readers" ou libros graduados.  

 

8. Símbolos empregados ao longo dos 
materiais da esa  
 Atopará unha variedade de iconos e símbolos que se usarán ao longo das  unidades e ma-
teriais. 

(CO), Listening: comprensión oral. 

(CL), Reading: comprensión de lectura.  

(EO), Speaking: expresión oral. 

(EE), Writing: expresión escrita.  

(PR), Pronunciation: pronuncia. 

(GR), Grammar : contidos gramaticais ou coñecemento da lingua. 

(VB), Vocabulary: vocabulario. 

Review: actividades de repaso da unidade ou das anteriores. 

A1,A2: actividade 1, actividade 2.etc 

R1,R2: actividade 1, actividade 2 do review, etc 

Q: indica pregunta 

A: indica resposta 

See dictionary: suxestión para que consulte o dicionario.  

Notas e comentarios adicionais relativos a vocabulario, gramática, etc. 

 


