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1 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
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Situación 
 
Chan do Monte, 23, MOGOR 
 
 
Ensinanzas que oferta o centro 

 
O IES Chan do Monte comezou a súa andaina en 1980 como centro de Formación 
Profesional de xestión administrativa, electricidade industrial e marítimo pesqueira e, no 
seu segundo ano de existencia, como primeiro centro de Galiza no que se imparte a 
especialidade de Informática de xestión. A día de hoxe, imparte Ensinanza Secundaria 
Obrigatoria, Bacharelatos Tecnolóxico e de Humanidades e Ciencias Sociais, FP Básica 
I e II, Ciclos formativos de grado medio de Xestión administrativa, Actividades 
Comerciais, Mantemento de servizos a produción de frío e calor e Explotación de 
sistemas informáticos; ciclos formativos de grado superior de Xestión de Vendas e 
Espazos Comerciais, Aplicación de sistemas informáticos, Desenvolvemento de 
aplicacións informáticas;  e oferta modular do ciclo superior de Aplicación de sistemas 
informáticos. 
Dispón de un total de 17 aulas; 3 laboratorios de física, química e ciencias naturais; 
talleres de tecnoloxía da ESO, bacharelatos, ciclos formativos, etc. 
 
Descrición do edificio e do seu contorno 
O instituto aséntase na periferia do centro urbano do concello de Marín, apenas un 
quilómetro de distancia do centro da vila, na parroquia de Mogor, no lugar de Chan do 
Monte, nº23, no barrio de San Xurxo a escasos metros da estrada de Marín a Bueu. 
Está composto por varios espacios, cunha superficie de 6300m2, dos cales 2000m2  
pertencen a edificacións e o resto pertence a zonas deportivas e axardiñadas. 
Edificio principal, con baixo e dous andares. 
Ximnasio. 
Taller de E.S.O. 
Dous talleres para o ciclo medio de Informática. 
Taller de Instalacións térmicas. 
Dúas pistas polideportivas. 
Zonas de aparcadoiro e xardíns. 
O seu contorno é rural con zonas arboladas e a construcción da zona é básicamente, 
vivendas unifamiliares. 
 
Recursos materiais dispoñibles no centro 
Ten un papel moi importante a incorporación das TIC na educación, proporcionando 
diversos recursos materiais que ofrecen ao profesor a posibilidad de deseñar súas 
clases de forma personalizada e axustando-se as necesidades de cada momento: 

Vídeo-DVD por aula 
Cámara de vídeo – Grabador audio 
Ordenadores (PC, portátiles (individuais en Bacharelato e Ciclos), netbooks, 

tabletas, ...) 
Pantalla Dixital Interactiva 
Conexión a Internet 
Encerado Dixital Interactivo 
Canón reproductor de video por aula 
Acceso á intranet dende a casa 
Clases bilingües de inglés 
Tecnoloxía Informática integrada en todos os aspectos educativos (Moodle, blogs, 

web, acceso aos recursos informáticos dende calquera punto do centro ou dende casa) 
 
Recursos espaciais dispoñibles no centro 
Todas as aulas están conectadas en rede 
Salón de actos modernizado 
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1.2 Alumnado 

Nivel educativo 
ENSINANZA SECUNDARIA OBRIGATORIA 
 
Distribución do alumnado 
Curso   Nº de alumnos/as   Nº de grupos 
2ºESO    17    1 
 
Curso   Nº de alumnos/as   Nº de grupos 

4ºESO    18    1 

 

Curso   Nº de alumnos/as   Nº de grupos 
2º BAC   25    1 
 

 
A maior parte do alumnado procede do medio rural, dun grupo de parroquias pertencentes ao 
concello de Marín e situadas na costa. 
O nivel socioeconómico dos nosos alumnos sitúase nun tramo medio. 
A actividade cultural da zona centralízase sobre todo en Marín, vila máis importante e centro urbano ao 
que están máis vinculados os alumnos. 
 
Organización dentro da clase: 
Dentro da aula, o espazo normalmente distribuese en filas dobles e os alumnos por orden alfabética. 
Zonas específicas: biblioteca de clase, xogos, manualidades.. 
 

1.3 Departamento 

Composición do Departamento 
1  Noemí Ignacio Costa 
2 María Isabel Rey Rial 
 
Profesorado responsable 
Elaboración programación    Rosa María Villar Villamil 
Impartición académica:    

 

Materia Curso Grupo Profesora 
Inglés 2º ESO  A  Noemí Ignacio Costa 
Inglés 4º ESO A Isabel Rey Rial 
Inglés 2º BACHARELATO A Rosa María Villar Villamil 

Biblioteca informatizada 
Titorías personalizadas 
Aula de ordenadores 
Patio 
Ximnasio 
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2 CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

Descrición do modelo competencial 

Na descrición do modelo competencial inclúese o marco de descritores competenciais, no que aparecen os contidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita o adestramento das competencias; lembremos que estas non se 
estudan, nin se ensinan: adéstranse. Para iso, é necesaria a xeración de tarefas de aprendizaxe que permita ao alumnado a aplicación do coñecemento mediante metodoloxías de aula activas. 
 
➢ Comunicación Lingüística (CCL) 

Os alumnos utilizan a linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita que se desenvolve a través de actividades de comprensión e expresión oral e escrita e constrúe vocabulario e coñecementos básicos de fonética. 

Todas as unidades do libro do alumno desenvolven esta competencia. O cadro Say it! invita a producir os novos sons e a mellorar a práctica oral. Tamén a sección final de actividades adicionais do libro do alumno traballa sobre esta 

competencia (pp. 132-134). 

 

O vídeo interactivo ofrece aos estudantes a posibilidade de integrar a linguaxe presentada na Practical English page, desde preguntar e dar información persoal, falar do actividades de tempo libre, facer suxestións, dar opinións, preguntar 

información, ordenar comida, ir de compras, preguntar e dar direccións ata realizar unha conversación telefónica ou facer plans para o fin de semana. 

 

➢ Competencia Dixital (CD) 

As tecnoloxías da información e a comunicación ofrecen a posibilidade de comunicarse en tempo real con calquera parte do mundo e tamén o acceso sinxelo e inmediato a un fluxo incesante de información que aumenta cada día. O coñecemento 

dunha lingua estranxeira ofrece a posibilidade de comunicarse utilizando as novas tecnoloxías creando contextos reais e funcionais de comunicación. Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar, diferenzar e 

comunicar información e transformala en coñecemento. 

 

Para iso disponse para o traballo en todas as unidades de: 

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

▪ Digital Workbook tamén ofrece actividades interactivas. 

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

▪ vídeo interactivo 'Kit´s travel’ ofrece aos alumnos unha historia multimedia interesante para consolidar a súa aprendizaxe durante todo o curso. 

▪ Actividades con vocabulario típico da linguaxe multimedia, por exemplo : 

oNas unidades 3, 6, 9 os alumnos utilizan internet para buscar información e usan variedade de aplicacións informáticas para proceder. 

oProject 1 (p44-45): os alumnos preparan un xornal sobre a súa clase, e poden elixir un programa online para crealo e presentar o seu traballo de forma electrónica. 

oProject 2 (p82-83): os alumnos colaboran para obter información (incluída online), organizala electrónicamente para crear infografías e compatir os resultados do seu estudo. 

oProject 3 (p120-121): os alumnos anímanse a utilizar videos e podcasts nas súas presentacións sobre un membro importante da súa comunidade. 

 
➢ Competencia Aprender a Aprender (CAA) 

 A aprendizaxe dunha lingua estranxeira rendibilízase enormemente si inclúe contidos directamente relacionados coa reflexión sobre a propia aprendizaxe, identificando como aprender mellor e que estratexias fanos máis eficaces. Isto comporta a 

conciencia daquelas capacidades que entran en xogo na aprendizaxe como a atención, a concentración, a memoria, a comprensión, a expresión lingüística e a motivación do logro entre outras. 

 

       O alumnado desenvolve destrezas e aprende estratexias e habilidades que lles farán conscientes do que saben e do que é necesario aprender como; a observación visual e auditiva, a memoria a través da repetición, a concentración e a 

reflexión no traballo, a capacidade de elixir e opinar por eles mesmos, a organización e o método a través das rutinas, a disciplina e os hábitos de estudo para a consecución das metas e logros. Reflexionando sobre a propia aprendizaxe 

identificarán como aprender mellor e que estratexias os fan máis eficaces e favorecerase a autonomía e iniciativa persoal así como a toma de decisións racional e críticamente. En síntese, conciencia, xestión e control das propias capacidades e 

coñecementos. 

 

Esta competencia desenvólvese cando o alumnado: 

▪ identifica pares de verbos para clarificar o seu significado e axudar á súa memorización. 

▪ usa imaxes para crear un vínculo visual e deste xeito memorizar o novo vocabulario. 

▪ usa o contexto para identificar o significado das palabras destacadas. 
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▪ utiliza claves visuais para comprender e consolidar o sentido dun diálogo. 

▪ interactúan en grupos identificando patróns e inferindo regras para a formación dos adverbios de comparación e de superlativo. 

▪ Examina en orde un texto para localizar información específica. 

▪ Identifica información relevante nun texto para completar un arquivo de datos. 

▪ Escollen unha área de investigación e usan un modelo para crear un estudo. 

▪ Identifica vocabulario en diferentes categorías para contextualizar a aprendizaxe. 

▪ Esta competencia practícase tamén cando os alumnos avalían o seu propio progreso  

 

➢ Competencias Sociais e Cívicas (CSC) 

As linguas serven aos falantes para comunicarse socialmente, pero tamén son vehículo de comunicación e transmisión cultural. Aprender unha lingua estranxeira implica o coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados ás diferentes 

comunidades de falantes da mesma. Este feito favorece a comprensión da realidade social en que se vive, o respecto, o recoñecemento e a aceptación de diferenzas culturais e de comportamento, promove a tolerancia e a integración e axuda a 

comprender e apreciar tanto os trazos de identidade como as diferenzas. 

 

As habilidades sociais traballaranse e reflectirán ao longo de todo o curso o traballar cooperativamente en parellas ou en pequenos grupos. Ademais elíxense  temas e textos que  promoven un sentido de responsabilidade ética e un espírito 

comunitario. En concreto: 

 

▪ A cohesión social.. 

▪ O alumnado expresa preferencias e mostran empatía describindo obxectos que son importantes para eles, consideran como foron de importantes os descubrimentos históricos e como os dispositivos de todo o mundo impactaron na historia 

humana e continúan facéndoo no presente . 

▪ reflexionan acerca do impacto das accións humanas sobre o medio ambiente e consideran actividades construtivas que poidan contribuír xunto ao desenvolvemento sustentable. Os alumnos fan suxestións e dan a súa opinión sobre como a 

tecnoloxía cambiará as nosas vidas no futuro e que responsabilidade temos nós para coidar o planeta para futuras xeracións. 

▪ Os estudantes consideran formas de gastar o diñeiro de forma responsable e o efecto das decisións que tomen. Os alumnos investigan acerca de como as tradicións locais contribúen á identidade e cohesión social. 

▪ Expanden o seu coñecementos acerca do que contribúe ao seu benestar considerando estilos de vida sa.  

▪ Os alumnos realizan actividades para contribuír á conciencia de si mesmos e para empatizar cos sentimentos dos seus compañeiros. 

▪ Interactúan de  forma construtiva nunha entrevista para axudar como voluntario Os alumnos reflexionan sobre que habilidades benefician á sociedade de diferentes modos e consideran as habilidades e as forzas propias. 

▪ Os alumnos mostran respeito cara a outros nenos. 

▪ Mostran tolerancia, resolven conflitos e negocian cos compañeiros para chegar a un compromiso. Os alumnos coñecen as redes veciñais locais e a contribución que realizan estes grupos ou persoas individuais á comunidade. 

▪ Colaboran identificando un obxectivo común discutindo maneiras nas que cada un pode usar as súas forzas particulares para contribuír a un evento común, participan creando un proxecto comunitario e considerando como as persoas traballan 

unidas para crear un evento social. 

 

➢ Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

Esta competencia supón coñecer, comprender, apreciar e valorar críticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas A aprendizaxe dunha lingua estranxeira colabora no desenvolvemento desta competencia se os modelos lingüísticos que 

se utilizan conteñen, aínda coas limitacións desta etapa, producións lingüísticas con compoñente cultural. Trátase, por tanto, dunha competencia que facilita tanto expresarse e comunicarse como percibir, comprender e enriquecerse con diferentes 

realidades e producións do mundo da arte e da cultura. 

 

Un dos obxectivos é fomentar e incrementar a comprensión cultural para que os alumnos pensen na súa propia cultura e establezan comparacións cunha de fala inglesa. Esta competencia supón por tanto coñecer, comprender, apreciar e valorar 

críticamente manifestacións culturais e artísticas do patrimonio doutros pobos. 

 

 

▪ Recoñece similitudes humanas esenciais en varias culturas. Como a pesar das diferenzas xeográficas e culturais, en moitos aspectos todas as experiencias dos alumnos teñen cuestións similares. 

▪ Comparar as experiencias propias con outras tradicións culturais, e fomentar a aceptación de diferentes manifestacións culturais e da diversidade. 

▪ Importancia da cultura popular contemporánea, e permítelles expresar o seu propio punto de vista mentres mostran respecto e tolerancia  cara ás opinións dos seus compañeiros. 

▪ Comparar aspectos da vida doutras persoas cos propios, axudando deste xeito a atopar puntos de coincidencia con outras culturas. 

▪ Comparar o modo de vida en diferentes barrios entendendo como as relacións entre a comunidade local poden apoiar ás persoas, animándolles a non xulgar sociedades que son diferentes da propia. 
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➢ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

A adquisición desta competencia implica ser creativo, innovador, responsable e crítico no desenvolvemento de proxectos individuais ou colectivos. A medida que os alumnos van adquirindo vocabulario e estruturas da nova lingua, vólvense máis 

autónomos. 

 

Ponse énfase en conseguir resultados efectivos na aprendizaxe da lingua inglesa ofrecendo ocasións para traballar de xeito autónomo, asumindo riscos e identificando a necesidade de se expresar creativamente, expresar opinions persoais, con-

trastar as súas ideas e compartir e organizar o traballo en grupo, desenvolver proxectos e extender os seus coñecementos máis aló da aprendizaxe dunha língua. 

 

Rúbrica de avaliación de contidos e competencias clave integradas 

 

Na rúbrica indícase cada unha das competencias clave seguidas da súa especificación en indicadores. No modelo correspondente a cada unidade inclúense unicamente as competencias e os indicadores que se desenvolveron concretamente 

nesa unidade. 

 

No proceso de avaliación identificamos cinco niveis de cualificación, e para o seu rexistro aconsellamos a seguinte escala cualitativa ordenada de menor a maior: Insuficiente (IN): Non conseguido; Suficiente (SU): Conseguido con nivel baixo nos 

diferentes ámbitos; Ben (BI): Conseguido con nivel medio; Notable (NT): conseguido con nivel alto, e Sobresaliente (SB): Conseguido totalmente. Estes criterios de cualificación deben aplicarse tendo en conta os criterios de avaliación detallados 

para a área de lingua estranxeira. 

Para poder avaliar ós alumnos, o profesorado precisa unha serie de instrumentos que lle permitan obter uns datos concretos. 

Os indicadores nos que se especifican as Competencias Clave,  que nos permiten demostrar a competencia real do alumno para esta materia e este curso son os que indicamos a continuación: 

1.Competencia en comunicación lingüística (CL) 
 

Indicadores 

CL1. ESCOITAR 

CL1.1. Comprende a idea xeral de textos orais emitidos por un interlocutor, ou procedentes de distintos medios de comunicación, sobre temas coñecidos. 

CL1.2. Extrae información específica de textos orais emitidos por un interlocutor, ou procedentes de distintos medios de comunicación, sobre temas coñecidos. 

CL1.3. Aplica os coñecementos sobre a  lingua para resolver problemas de compresión  de textos orais. 

CL1.4. Comprende globalmente textos audiovisuais adaptados ao seu nivel. 

CL2. FALAR 

CL2.1. Ilustra ou acompaña as mensaxes con recursos gestuales e metalingüísticos adecuados que faciliten a comprensión. 

CL2.2. Aplica os coñecementos do sistema lingüístico específicos da lingua estranxeira (fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais) para que as producións de textos orais sexan correctas.   

CL2.3. Produce un discurso comprensible e adecuado á intención de comunicación. 

CL2.4. Achega a súa pronuncia aos estándares da lingua estranxeira. 

CL3. CONVERSAR 

CL3.1. Dialoga coherentemente en situacións de comunicación previamente expostas. 

CL3.2. Emprega expresións coloquiais dadas en situacións de comunicación propostas.   

CL3.3. Aplica as estratexias adecuadas para facilitar a interacción. 
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CL4. LER 

CL4.1. Recoñece a idea xeral de textos escritos adecuados á idade sobre temas variados e outros relacionados con algunhas materias do currículo. 

CL4.2. Extrae información específica de textos escritos adecuados á idade sobre temas variados e outros relacionados con algunhas materias do currículo. 

CL4.3. Actúa segundo o lido en textos relativos a temas tratados.   

CL4.4. Aplica os coñecementos do sistema lingüístico (léxicos, estruturais e funcionais) para que a comprensión dos textos sexa correcta. 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Redacta con estruturas, conectores e léxico dados sobre temas tratados. 

CL5.2. Respecta a ortografía do vocabulario estudado e os signos de puntuación nos seus escritos. 

CL5.3. Comunícase por escrito con estruturas aprendidas en distintos contextos. 

 
2. Competencia matemática, científica e tecnolóxica (CMCT) 
 

Indicadores 

CMCT1. Coñece, utiliza e relaciona os números na lingua estranxeira. 

CMCT2. Expresa, utilizando a linguaxe adecuada ao seu nivel,  o procedemento que se seguiu na resolución de problemas. 

CMCT3. Resolve crucigramas, quebracabezas ou sopas de letras. 

Indicadores 

 
3. Competencia dixital (CD) 

 

Indicadores 

CD1. Presenta información solicitada a través de Internet. 

CD2. Presenta escritos e ideas propias mediante aplicacións informáticas. 

CD3. Realiza algunhas transformacións  nos textos compostos en soporte  dixital.   

CD4. Organiza visitas virtuais de zonas de interese dalgún lugar falante do idioma. 

CD5. Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación para a aprendizaxe da lingua inglesa. 

 
4. Aprender a aprender (AA) 
 

Indicadores 

AA1. Aplica os coñecementos sobre a  lingua para resolver problemas de compresión  de textos orais e escritos.   

AA2. Planifica e ten obxectivos claros. 

AA3. Explica  as súas estratexias para facerse entender e comprender.   

 
5. Competencias sociais e cívicas (SC) 
 

Indicadores 

SC1. Relaciona a cultura da lingua estranxeira coa súa propia. 

SC2. Atopa mecanismos para construír diálogos e intercambios comunicativos. 
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SC3. Traballa en parellas e grupos aceptando o seu papel neses agrupamientos. 

 
6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  (SIEE) 
 

Indicadores 

SIEE1. Utiliza o coñecemento dalgúns aspectos formais do código da lingua estranxeira (morfoloxía, sintaxe e fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección das producións propias e para comprender mellor 
as alleas. 

SIEE2. Utiliza procesos de autoevaluación. 

SIEE3. Planifica e revisa os seus textos antes de entregalos. 

SIEE4. Segue instrucións para realizar  autónomamente tarefas de aprendizaxe. 

 
7. Conciencia e expresións culturais (CEC) 

 

Indicadores 

CEC1. Identifica algúns elementos culturais propios dos países e culturas onde se fala a lingua estranxeira. 

CEC2. Demostra valores de iniciativa, creatividade e imaxinación. 

CEC3. Aprecia, goza e participa nas actividades utilizando a lingua estranxeira. 

CEC4. Compón textos en soporte papel ou dixital tomando como modelos textos  lidos e comentados na aula. 

 

3 OBXECTIVOS POR CURSO 

3.1 Obxectivos para 2º ESO 

- Transmitir aos alumnos de 2º de Secundaria un vocabulario útil e necesario para comunicarse en inglés. Para iso, en cada unidade preséntase, practícase e recíclase o vocabulario relativo a un tema determinado. 

- Explicar expresións típicamente inglesas a través de diálogos entre alumnos da mesma idade que os estudantes 

- Axudar aos alumnos a comprender a gramática inglesa e utilizar a lingua de forma correcta, sobre a base de explicacións claras e unha práctica progresiva que vai de conceptos sinxelos a outros máis complexos. 

- Trasladar aos alumnos aspectos da cultura británica e propiciar unha comparación coa súa propia cultura a través de seccións especificas de cultura 

- Permitir aos alumnos centrarse na vida diaria e os costumes dos adolescentes británicos, vendo como se desenvolven en diversos contextos ilustrados tanto no Student's Book como nos vídeos que inclúe o curso. 

- Plasmar o mundo real máis alá da aula coa axuda de textos e seccións informativas, dentro das unidades 

- Proporcionar aos alumnos ferramentas para expresarse, tanto de forma oral coma por escrito, acerca de temas que lles resultarán interesantes e motivadores. Ofréceselles, non só a práctica necesaria, senón tamén axuda para preparar tanto textos 

orais coma escritos. 

- Dar aos alumnos a oportunidade de reciclar e repasar o vocabulario e as estruturas que van aprendendo nos apartados de repaso 

- Permitir aos alumnos avaliar o seu propio progreso utilizando os diferentes exercicios de auto-avaliación de todas as unidades. 

- Facer posible que os alumnos se convertan en mellores estudantes de idiomas, e tamén que sexan máis independentes. Anímaselles a utilizar as seccións de referencia (apartado de gramática, listas de vocabulario), así como compoñentes 
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multimedia para practicar na casa. 

- Contribuír a que os alumnos de Secundaria gocen das clases de inglés grazas a un material do máis motivador: cancións auténticas, exercicios que inclúen xogos, sopas de letras, encrucillados, etc., e materiais multimedia nos que atoparán diversos 

xogos. 

 

3.2 Obxectivos para 4º ESO 

 En resumo, os obxectivos concretos que se pretenden acadar ao longo deste curso nesta materia son os seguintes: 

 -Transmitir aos alumnos de Secundaria un vocabulario útil e necesario para comunicarse en  inglés. 

 -Axudar aos alumnos a comprender a gramática inglesa e utilizar a lingua de forma correcta,  sobre abase de explicacións claras e unha práctica progresiva que vai de conceptos sinxelos a  outros máis complexos. 

-Proporcionar aos alumnos ferramentas para expresarse, tanto de forma oral coma por escrito, acerca de temas que lles resultarán interesantes e motivadores. 

-Permitir aos alumnos centrarse na vida diaria e os costumes dos adolescentes británicos, explicar expresións tipicamente inglesas. 

-Trasladar aos alumnos aspectos da cultura británica e propiciar unha comparación coa súa propia cultura. 

-Plasmar o mundo real máis alá da aula coa axuda de textos e seccións informativas. 

-Permitir aos alumnos avaliar o seu propio progreso utilizando diferentes exercicios de auto-avaliación . 

-Facer posible que os alumnos se convertan en mellores estudantes de idiomas, e tamén que sexan máis independentes. 

-Contribuír a que os alumnos gocen das clases de inglés grazas a un material do máis motivador: cancións auténticas, exercicios que inclúan xogos, sopas de letras, encrucillados, etc.,  e materiais multimedia. 

-Facer que asuman responsabelmente os seus deberes, coñezan e exerzan os seus dereitos no   respecto aos demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos, exercitándose no diálogo afianzando os 

dereitos humanos e a igualdade de trato e de   oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

-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. 

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

 -Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 

-Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calque   ra manifestación de violencia contra a muller. 

-Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 

-Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e da comunicación. 

-Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

 -Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos demais, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 

social. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o ambiente,  contribuíndo á súa conservación e mellora. 

-Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación.  
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3.3 Obxectivos para 2º BACHARELATO 

As esixencias e necesidades na sociedade do século XXI propiciaron axustes no ámbito escolar, preparando os alumnos e alumnas para vivir nun mundo progresivamente máis internacional, multicultural e multilingüe á vez que tecnoloxicamente máis 
avanzado. O noso país encóntrase comprometido como membro da Unión Europea no fomento do coñecemento doutras linguas comunitarias, tal como se recolle nun dos obxectivos da Estratexia de Lisboa. Pola súa banda, o Consello de Europa no 
marco de Referencia Común Europeo para a aprendizaxe de linguas estranxeiras, establece directrices tanto para a aprendizaxe de linguas como 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 o Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos as capacidades que lles permitan: 
 
a) Exercer a cidadanía democrática, dende unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada poos valores da Constitución española así como poos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción 
dunha sociedade xusta e equitativa. 
 
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 
 
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes, e en particular a violencia contra a muller e impulsar a igualdade real e a non 
discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con minusvalidez. 
 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal. 
 
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua castelá e, no seu caso, a lingua cooficial da súa Comunidade Autónoma. 
 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comunicación. 
 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de forma solidaria no desenvolvemento e mellora do seu ámbito social. 
 
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
 
j) Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e 
o respecto cara ao medio. 
 
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 vial. 

4 TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

 

4.1 Relación de Aspectos Curriculares Para Cada Unidade Didáctica Para 2º ESO 

Acrónimos 
 

Instrumentos de avaliación   

 OB Observación 

 PO Proba oral 

 PE Proba escrita 

 RU Rúbrica 

 CC Caderno de clase 
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Temas transversais   

 EM Emprendemento 

 EC Educación cívica 

 PV Prevención violencia 

 CL Comprensión lectora 

 EOE Expresión oral e escrita 

 CA Comunicación audiovisual 

 TIC Tecnoloxías Información e Comunicacións 

   

   

Competencias clave   

 CCL Comunicación lingüística 

 CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

 CD Competencia dixital 

 CAA Aprender a aprender 

 CSC Competencias sociais e cívicas 

 CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 CCEC Conciencia e expresións culturais 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
Existe unha relación entre distintos elementos do currículo que interveñen no proceso de avaliación: criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave e indicadores. Na seguinte táboa recollemos estes elementos seguindo a 
organización en cinco bloques: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e escrito. 
Os contidos, criterios de avaliación e competencias básicas son as que aparecen no Decreto de 25 de Xuño de 2015. 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Temporalización Grao Mínimo de Consecución 

 B1.2. Uso de estrategias de comprensión 
de los mensajes orales: 
– Uso del contexto verbal y no 
verbal, y de los conocimientos 
previos sobre la situación (quién 
habla a quién, con qué intenciones, 
dónde y cuándo) que dan 
lugar a inferencias del significado 
basadas en el contexto. 
– Uso de los conocimientos referenciales 
sobre el tema. 
– Adaptación de la escucha a su 
finalidad (global y/o específica). 
– Identificación de palabras clave. 
– Identificación de los recursos 
lingüísticos o temáticos adquiridos. 
– Inferencia del significado probable 
de las palabras o de las frases 
que desconoce. 
 
. 
 

B1.1. Coñecer e saber aplicar 
as estratexias básicas de 
comprensión do sentido xeral, 
a información esencial, os 
puntos e as ideas principais, 
ou os detalles relevantes do 
texto: uso do contexto verbal e 
non verbal, e dos 
coñecementos previos sobre a 
situación (quen fala a quen, 
con que intencións, onde e 
cando) que permiten 
inferencias do significado 
baseadas no contexto uso dos 
coñecementos referenciais 
sobre o tema, así como 
identificación de palabras 
clave. 

PLEB1.1. Comprende fórmulas 
básicas de relación social para 
iniciar e terminar o discurso e 
expresar benvidas, desculpas e 
agradecementos, e identifica a 
relación de formalidade entre as 
persoas interlocutoras e o propósito 
comunicativo. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

1ª Recoñecer os diferentes sons 
vocálicos e consonánticos. 
 
Comprender fórmulas básicas de 
relación social para iniciar e 
terminar o discurso e expresar 
benvidas, desculpas e 
agradecementos 
 
Escoitar e inferir o significado de 
palabras novas e usalas 
axeitadamente nun novo 
contexto. 
 
Escoitar e extraer información 
para respostar preguntas. 

 B1.2. Tolerancia de la comprensión 
parcial o vaga en una situación 
comunicativa. 
 

B1.2. Comprender instrucións 
moi básicas pronunciadas 
lentamente e claramente, e 
seguir indicacións sinxelas e 
breves que conteñan 
vocabulario propio do nivel. 
 

PLEB1.2. Comprende instrucións e 
textos breves e sinxelos producidos 
en contextos reais e simulados, 
articulados con claridade, ritmo 
pausado e acentuación estándar, 
que conteñan vocabulario relativo a 
lugares, persoas, obxectos, 
acontecementos e accións ligados a 
temas sinxelos e habituais na súa 
idade e no seu contexto escolar. 

CL 
AA 
CEC 
 

  

 B1.3. Perseverancia en el logro de 
la comprensión oral, reescuchando el texto 
grabado o solicitando 
repetición o reformulaciones de lo 
dicho. 

Estrategias de comprensión: 
– Movilización de información previa 
sobre el tipo de tarea y el 
tema. 
– Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión a él. 
– Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información 
esencial, puntos principales 
y detalles relevantes). 

B1.3. Identificar a información 
esencial, os puntos principais 
e os detalles máis salientables 
en textos orais breves e ben 
estruturados, transmitidos de 
viva voz ou por medios 
técnicos e articulados a 
velocidade lenta, nun rexistro 
estándar, e que versen sobre 
asuntos cotiáns en situacións 
habituais ou sobre temas 
xerais ou do propio campo de 
interese, sempre que  as  
condicións acústicas non 
distorsionen a mensaxe e se 

PLEB1.3. Comprende o esencial en 
situación de comunicación, cara a 
cara ou gravadas, nas que se 
utilicen frases moi sinxelas sobre 
temas habituais para a súa idade e 
o seu nivel escolar, que se refiran 
aos ámbitos persoal  público e 
educativo, sempre que se fale 
pausadamente e con claridade, e se 
poida escoitar máis dunha vez. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Temporalización Grao Mínimo de Consecución 

– Planteamiento de hipótesis sobre 
el contenido y el contexto. 
– Inferencia y planteamiento de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de los 
elementos significativos, lingüísticos 
y paralingüísticos. 
– Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 

poida volver escoitar o dito. 

  B1.4. Comprender os puntos 
esenciais e os detalles máis 
relevantes en conversas 
cotiás, reais ou simuladas, que 
se refiran a necesidades 
prácticas ou materiais, 
sentimentos ou sensacións 
físicas básicas, expresadas 
con certa naturalidade e boa 
articulación, se pode 
escoitalas de novo ou solicitar 
que se repita ou se reformule 
o dito. 

PLEB1.4. Distingue, co apoio da 
imaxe, as ideas principais e 
información relevante en 
presentacións sobre temas 
educativos que estea a aprender, 
profesionais moi sinxelos ou de seu 
interese inmediato (por exemplo, 
sobre un tema curricular ou unha 
profesión). 

CL 
AA 
CEC 

  

  B1.5. Recoñecer os puntos 
esenciais e a información 
principal de textos orais ou 
audiovisuais breves, 
articulados pausadamente e 
con claridade, que conteñan 
narracións e/ou descricións 
moi sinxelas, que traten sobre 
asuntos mio previsibles da 
vida cotiá ou moi coñecidos. 

PLEB1.5. Identifica o sentido xeral e 
os puntos principais dunha 
conversa informal espontánea, 
relacionada coas actividades de 
aula, e de simulacións sobre temas 
cotiáns e de interese persoal con 
diversos fins comunicativos, se a 
produción é articulada con claridade 
e cunha velocidade media, pero con 
pausas. 

CL 
AA 
CEC 

 Entender instruccións sinxelas 
na aula. 
 
 
Recoñecer o orde lóxico no que 
aparece información específica 
nunha entrevista. 
 
 

 Estruturas sintáctico-discursivas. 
Expresión de relaciones 
lógicas: conjunción (and, 
too, also); disyunción (or); 
oposición (but); causa (because 
(of); due to); finalidad 
(to + infinitive; for); 
comparación (as/not so 
+Adj.+ as; more comfortable/ 
quickly, faster (than); 
the fastest); resultado 
(so…); condición (if; unless). 

Relaciones temporales (as 
soon as; while). 

Afirmación (affirmative 
sentences; tags) 

Exclamación (What + Adj. 
+) noun, e. g. What a wonderful 
trip!; How + Adj., e. 
g. How amazing!; exclamatory 
sentences and 
phrases, e. g. Well, that is 
a surprise! Fine! Great! Terrific!). 

Negación (negative sentences 

B1.6. Comprender 
transaccións moi básicas de 
bens e servizos (datos 
persoais, horarios e prezos), 
trasnsmitidas de viva voz ou 
por medios técnicos, e 
articuladas con certa lentitude 
e claridade, sempre que as 
condicións acústicas sexan 
boas e se poidan escoitar máis 
dunha vez. 

PLEB1.6. Comprende, nunha 
conversa informal na que participa, 
descricións, narracións, peticións de 
información, e expresión dos gustos 
sobre asuntos prácticos da vida 
diaria e sobre temas do seu 
interese, cando se lle fala con 
claridade, amodo e directamente, e 
se a persoa  interlocutora está  
disposta a repetir ou a reformular o 
dito. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Temporalización Grao Mínimo de Consecución 

with not, never, non 
(Noun, e. g. never mind, 
not to worry), nobody, 
nothing; negative tags). 

Interrogación (Wh- questions; 
Aux. Questions; 
What is this for?; tags). 

Expresión del tiempo: 
pasado (past simple and 
continuous; present per- fect); presente (present 
simple and continuous); 
futuro (going to; will; present simple and conti-
nuous 
+ Adv.). 

Expresión del aspecto: 
puntual (simple tenses); 
durativo (present and past 
simple/perfect; and future 
continuous); habitual (simple 
tenses (+ Adv., e. g. 
usually); used to); incoativo 
(start –ing); terminativo 
(stop –ing). 

Expresión de la modalidad: 
factualidad (declarative 
sentences); capacidad 
(can; be able); posibilidad/ 
probabilidad (may; 
might; perhaps); necesidad 
(must; need; have (got) to); 
obligación (have (got) to; 
must; imperative); permiso 
(could; allow); intención 
(present continuous). 

Expresión de la existencia 
(e. g. there will be/has 
been); la entidad 
(count/uncount/collective/c 
ompound nouns; pronouns 
(relative, reflexive/ 
emphatic); determiners); 
la cualidad (e. g. good 
at maths; rather tired). 

Expresión de la cantidad 
(singular/plural; cardinal 
and ordinal numerals Quantity: e. g. all (the), 
most, both, none. Degree: 
e. g. really; quite; so; a little). 

Expresión del espacio 
(prepositions and adverbs 
of location, position, distance, 
motion, direction, 
origin and arrangement). 

Expresión del tiempo 
(points (e. g. five to (ten)); 
divisions (e. g. century; 
season), and indications 
(ago; early; late) of estafe; 
duration (from…to; during; 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Temporalización Grao Mínimo de Consecución 

until; since); anteriority (already; 
(not) yet); posteriority 
(afterwards; later); sequence 
(first, next, last); 
simultaneousness (while, 
as); frequency (e. g. often, 
usually). 

Expresión del modo (Adv. 
and phrases of manner, e. 
g. easily; by post). 

   PLEB1.7. Identifica a información 
esencial de mensaxes sinxelas 
emitidas por medios audiovisuais 
sobre temas concretos e coñecidos 
(tempo atmosférico, noticias 
presentadas con imaxes moi 
redundantes, etc,) e sobre 
transaccións habituais de bens e 
servizos, pronunciadas con lentitude 
e claridade, aínda que deba 
escoitalas máis dunha vez. 
 

   
Escoitar e entender un noticiario 
ou un concurso de radio ou TV. 
 
 

 
Bloque 2.Produción de textos orais: Expresión e interacción 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave Mínimos esixibles 

B2.1. Estrategias de producción: 
– Planificación: 
– Identificación del contexto, el 
destinatario y la finalidad de la 
producción o de la interacción. 
– Adecuación del texto al destinatario, 
al contexto y al canal, 
escogiendo los exponentes 
lingüísticos necesarios para 
lograr la intención comunicativa. 
– Ejecución: 
– Concepción del mensaje con 
claridad, distinguiendo su ideao ideas principales y su estructura 
básica. 
– Activación de los conocimientos 
previos sobre modelos y 
secuencias de interacción, y elementos lingüísticos previamente 
asimilados y memorizados. 
– Expresión del mensaje con 
claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los 
modelos y a las fórmulas de 
cada tipo de texto. 
– Reajuste de la tarea (emprender 
una versión más modesta 
de ésta) o del mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente 
le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y 

B2.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas para 
producir textos monolóxicos que aborden 
descricións, narracións e explicacións breves e 
sinxelas sobre acontecementos, experiencias, 
condicións de vida e coñecementos diversos, con 
certa fluidez e pronuncia intelixible, utilizando 
conectores textuais e con dominio do vocabulario 
elemental, para lograr a finalidade da comunicación. 

PLEB2.1. Interactúa nas actividades de aula a 
mayoría das veces ou intervén na lingua 
estranxeira, cunha pronuncia comprensible, e 
persevera no seu uso aínda que cometa erros e 
teña que pedir axuda ou aclaracións. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

Saber presentarse. 
 
Falar sobre experiencias propias no pasado, no 
presente e plans para o futuro 
 

Utilizar o vocabulario de aula en Inglés. 

 

Describir con claridade e pronuncia correcta os 
espazos: a casa, a cidade, o entorno, os 
accidentes xeográficos. 

 

Dar indicación de cómo chegar a unha dirección ou 
lugar concreto utilizando non só o imperativo senón 
as preposicións e adverbios necesarios para 
expresar as relacións espaciais (in, on, at, down, 
straight forward..) 

 

Facer descripcións de lugares, animais, etc usando 
os comparativos. 

 

Facer presentacións breves   e ensaiadas sobre 
xente famosa, exploradores, artistas, etc.utilizando 
o vocabulario específico necesario e os tempos 
verbais de presente, pasado e futuro 

 

Falar sobre distintas moedas do mundo e dar 
consellos sobre cómo gastar o diñeiro con sentido 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave Mínimos esixibles 

los recursos lingüísticos disponibles. 
– Compensación de las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos y 
paralingüísticos 
– Lingüísticos: 
– Modificación de palabras 
de significado parecido. 
– Definición o parafraseo de 
un término o de una expresión. 
– Petición de ayuda o clarioficación. 
– Paralingüísticos: 
– Señalización de objetos, 
uso de deícticos o realización 
de acciones que 
aclaran el significado. 
– Uso de lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones faciales, 
posturas, y contacto 
visual o corporal) 
– Uso de elementos cuasiléxicos 
de valor comunicativo 
(hum, puah, etc.). 
– Uso de elementos prosódicos 
(pausas, ritmo, entonación) 
como sustitutos 
de los marcadores discursivos 
para indicarle al 
destinatario u oyente las 
partes del discurso que 
deben ser cointerpretadas. 
 

 

Formular preguntas sobre as experiencias vitais da 
xente e contestalas. 
 
Dialogar cos compañeiros usando  adxectivos, 
conectores de causa, finalidad, condición, para facer 
xuicios de valor sobre novos inventos. 
 

Expresar a súa opinión con criterio e seguindo as 
fórmulas de cortesía para chegar a un acordo, dar 
instruccións, suxerencias, etc. mediante o uso dos 
verbos modais( can, may, might, must, need, ought 
to..) 
 

B2.2. Actitud de respeto hacia sí 
mismo/a y hacia las demás personas 
para comprender y hacerse 
comprender. 

B2.2. Rutinas o modelos de interacción 
básicos segundo el tipo de 
situación de comunicación propia 
de su edad y de su nivel escolar. 
 

B2.2. Producir textos breves e comprensibles, tanto 
en conversa cara a cara como por teléfono ou por 
outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou 
informal, cunha linguaxe sinxela, nos que se dea, se 
solicite e se intercambie información básica sobre 
temas de importancia na vida cotiá e asuntos 
coñecidos ou de interese persoal ou educativo 
propios da súa idade e do seu nivel escolar, e se 
xustifiquen brevemente e de xeito básico os motivos 
de determinadas acción e de plans sinxelos, aínda 
que ás veces haxa interrupcións ou vacilacións, 
resulten evidentes as pausas e a reformulación para 
organizar o discurso e para seleccionar expresións e 
estruturas, e o interlocutor teña que solicitar ás 
veces que se lle repita o dito, e mesmo solicite 
axuda ao interlocutor para expresar adecuadamente 
o seu texto. 

PLEB2.2. Amosa unha actitude positiva polo 
uso da lingua estranxeira en diferentes 
situacións comunicativas, e manifesta interese e 
respecto polas achegas dos seus compañeiros 
e das súas compañeiras. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

 

B2.3. Uso básico del turno de 
palabra, con indicadores sencillos de se quiere hablar y de reco-
nocimiento 
del deseo de hablar de las demás personas. 

B2.3. Participar en conversas espontáneas 
relacionadas coas actividades de aula e en 
simulacións sobre temas cotiáns e de interese 
persoal con diversos fins comunicativos, 
establecendo contacto soial en función da situación 
de comunicación, reformulando e rectificando se non 
se comprende, e pedindo aclaración se non entende 
algo. 

PLEB2.3. Fai presentacións breves e 
ensaiadas, ben estruturadas e con apoio visual 
(por exemplo, transparencias de PowerPoint), 
que lle permitan ilustralas con imaxes e seguir 
un guión sobre aspectos concretos e sinxelos 
de temas do seu interese ou relacionados con 
seus estudos ou a súa ocupación, e responde a 
preguntas breves e sinxelas de oíntes sobre o 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave Mínimos esixibles 

contido destas. 

 B2.4. Utilizar estratexias de cooperación na 
interacción e no traballo con outras persoas, 
colaborando con elas na interacción, verificando a 
comprensión propia e das demais persoas mediante 
estratexias de compensación lingüísticas e non 
verbais, e cooperando activamente na realización 
das tarefas de comunicación. 

PLEB2.4. Desenvólvese correctamente en 
xestións e transaccións cotiás, como son as 
viaxes, o aloxamento, o transporte, as compras 
e o lecer, seguindo normas de cortesía básicas 
(saúdo e tratamento), sempre que a persoa 
interlocutora coopere, falando amodo e con 
claridade, e repetindo ou reformulando. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
Expresión de relaciones 
lógicas: conjunción (and, 
too, also); disyunción (or); 
oposición (but); causa (because 
(of); due to); finalidad 
(to + infinitive; for); 
comparación (as/not so 
+Adj.+ as; more comfortable/ 
quickly, faster (than); 
the fastest); resultado 
(so…); condición (if; unless). 

Relaciones temporales (as 
soon as; while). 

Afirmación (affirmative 
sentences; tags) 

Exclamación (What + Adj. 
+) noun, e. g. What a wonderful 
trip!; How + Adj., e. 
g. How amazing!; exclamatory 
sentences and 
phrases, e. g. Well, that is 
a surprise! Fine! Great! Terrific!). 

Negación (negative sentences 
with not, never, non 
(Noun, e. g. never mind, 
not to worry), nobody, 
nothing; negative tags). 

Interrogación (Wh- questions; 
Aux. Questions; 
What is this for?; tags). 

Expresión del tiempo: 
pasado (past simple and 
continuous; present per- fect); presente (present 
simple and continuous); 
futuro (going to; will; present simple and continuous 
+ Adv.). 

Expresión del aspecto: 
puntual (simple tenses); 
durativo (present and past 
simple/perfect; and future 
continuous); habitual (simple 
tenses (+ Adv., e. g. 
usually); used to); incoativo 
(start –ing); terminativo 
(stop –ing). 

Expresión de la modalidad: 
factualidad (declarative 
sentences); capacidad 

B2.5. Manexar con certa fluidez frases curtas, 
grupos de palabras e fórmulas básicas para 
desenvolverse de xeito suficiente en breves 
intercambios en situacións habituais e cotiás, aínda 
que se interrompa o discurso para procurar 
expresións e articular palabras menos frecuentes. 

PLEB2.5. Participa  en  conversas informais 
cunha pronuncia comprensible cara a cara, por 
teléfono ou por outros medios técnicos nas que 
establece contacto social, intercambia 
información e expresa opinión e puntos de vista, 
fai invitacións e ofrecementos, pide e ofrece 
cousas, pide e dá indicacións ou instrucións, ou 
discute os pasos que hai que seguir para 
realizar unha actividade conxunta. 

CL 
AA 
CEC 

 



IES CHAN DO MONTE    
Departamento de Inglés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Páxina 21 de 328 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave Mínimos esixibles 

(can; be able); posibilidad/ 
probabilidad (may; 
might; perhaps); necesidad 
(must; need; have (got) to); 
obligación (have (got) to; 
must; imperative); permiso 
(could; allow); intención 
(present continuous). 

Expresión de la existencia 
(e. g. there will be/has 
been); la entidad 
(count/uncount/collective/c 
ompound nouns; pronouns 
(relative, reflexive/ 
emphatic); determiners); 
la cualidad (e. g. good 
at maths; rather tired). 

Expresión de la cantidad 
(singular/plural; cardinal 
and ordinal numerals Quantity: e. g. all (the), 
most, both, none. Degree: 
e. g. really; quite; so; a little). 

Expresión del espacio 
(prepositions and adverbs 
of location, position, distance, 
motion, direction, 
origin and arrangement). 

Expresión del tiempo 
(points (e. g. five to (ten)); 
divisions (e. g. century; 
season), and indications 
(ago; early; late) of estafe; 
duration (from…to; during; 
until; since); anteriority (already; 
(not) yet); posteriority 
(afterwards; later); sequence 
(first, next, last); 
simultaneousness (while, 
as); frequency (e. g. often, 
usually). 

Expresión del modo (Adv. 
and phrases of manner, e. 
g. easily; by post). 

 B2.6. Intercambiar información ou responder a 
preguntas directas simples e breves, relativas a 
información persoal, hábitos, gustos, estudos, etc., 
en relación con ámbitos e temas inmediatos con que 
xa estea familiarizado. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

 

 B2.7. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios 
claramente estruturados, utilizando fórmulas ou 
xestos simples para tomar ou ceder a quenda de 
palabra, aínda que se dependa en grande medida 
da actuación do interlocutor. 
 

PLEB2.7. Toma parte nunha conversa formal ou 
entrevista moi sinxela de carácter educativo ou 
ocupacional moi habitual e traballado 
previamente, intercambiando información 
suficiente e básica de carácter persoal e sobre 
hábitos, gustos ou estudos, preguntando sobre 
problemas prácticos e reaccionando de forma 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave Mínimos esixibles 

sinxela ante comentarios, sempre que poida 
pedir que se lle repitan os puntos clave se o 
necesita, e se o interlocutor coopera, falando 
amodo e con claridade, repetindo ou 
reformulando. 
 

 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

Contidos 
Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave 

 
Mínimos esixibles 

B3.1. Estrategias de comprensión: 
– Movilización de información previa 
sobre el tipo de tarea y el 
tema. 
– Identificación del tipo de lectura 
demandado por la tarea (en superficie 
u oceánica, selectiva, intensiva 
o extensiva). 
– Identificación del tipo textual 
básico (narrativo, descriptivo o 
explicativo), adaptando la comprensión 
a él. 
– Distinción de tipos de comprensión 
necesarios para la realización 
de la tarea (sentido general, 
información esencial y puntos 
principales). 
– Planteamiento de hipótesis sobre 
el contenido y el contexto. 
– Inferencia y planteamiento de  hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos 
y paratextuales. 
– Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 
 

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

PLEB3.1. Segue, con axuda da imaxe, 
instrucións sinxelas de funcionamento e manexo 
de aparellos electrónicos ou de máquinas de 
uso común e coñecidos, así como instrucións 
básicas e predicibles para a realización de 
actividades e normas de seguridade (por 
exemplo, manexo dun móbil ou prevención de 
riscos nunha excursión). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

Entender información específica esencial nunha 
páxina web, nun blog. e outros materiais  como unha 
revista de viaxes. 

 

Captar as ideas principais dun texto, sempre que 
serva para traballar o vocabulario estudado 
previamente no libro. 

 

Analizar un texto para comprobar certos feitos. 

 

Comprender o esencial (p. e. nas lecturas graduadas 
ou nas seccións de Reading) de historias de ficción ou 
biografías breves e ben estruturadas e facerse unha 
idea do carácter dos distintos personaxes, das súas 
relacións e do argumento. 

 

Deducir o significado de novos términos polo contexto 
no que se utiliza e asocialos as súas definicións, e ser 
quen de utilizalos en novos contextos. 

  

Recoñecer e correxir erros. 

Completar textos con novos datos. 

 

Predecir o contido dun texto a partires de imaxes. 

 

Recoñecer o  vocabulario axeitado para a expresión 
de sentimentos, logros, actividades, relaciones, 
personalidade, lugares, viaxes, alimentos e menús, 
crimes, deportes, tecnoloxía ou o mundo animal. 

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

símbolos de uso común (p. e. . ¼, %, @) e os seus 
significados asociados. 

B3.2. Uso de técnicas como subrayar 
o tomar notas para lograr 
una mejor comprensión del contenido 
y de la estructura del texto. 

B3.2. Comprender mensaxes breves e sinxelas que 
conteñan instrucións, indicacións e información 
básica referida a necesidades inmediatas ou de 
carácter educativo ou ocupacional moi básico, de 
estrutura moi sinxela, especialmente se contan con 
apoio visual. 

PLEB3.2. Entende os puntos principais de 
anuncios e material publicitario de revistas 
propias da súa idade ou de internet, formulados 
de xeito simple e claro, e relacionados con 
asuntos do seu interese, nos ámbitos persoal e 
educativo e ocupacional moi básico. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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Contidos 
Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave 

 
Mínimos esixibles 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
Expresión de relaciones 
lógicas: conjunción (and, 
too, also); disyunción (or); 
oposición (but); causa (because 
(of); due to); finalidad 
(to + infinitive; for); 
comparación (as/not so 
+Adj.+ as; more comfortable/ 
quickly, faster (than); 
the fastest); resultado 
(so…); condición (if; unless). 

Relaciones temporales (as 
soon as; while). 

Afirmación (affirmative 
sentences; tags) 

Exclamación (What + Adj. 
+) noun, e. g. What a wonderful 
trip!; How + Adj., e. 
g. How amazing!; exclamatory 
sentences and 
phrases, e. g. Well, that is 
a surprise! Fine! Great! Terrific!). 

Negación (negative sentences 
with not, never, non 
(Noun, e. g. never mind, 
not to worry), nobody, 
nothing; negative tags). 

Interrogación (Wh- questions; 
Aux. Questions; 
What is this for?; tags). 

Expresión del tiempo: 
pasado (past simple and 
continuous; present per- fect); presente (present 
simple and continuous); 
futuro (going to; will; present simple and continuous 
+ Adv.). 

Expresión del aspecto: 
puntual (simple tenses); 
durativo (present and past 
simple/perfect; and future 
continuous); habitual (simple 
tenses (+ Adv., e. g. 
usually); used to); incoativo 
(start –ing); terminativo 
(stop –ing). 

Expresión de la modalidad: 
factualidad (declarative 
sentences); capacidad 
(can; be able); posibilidad/ 
probabilidad (may; 
might; perhaps); necesidad 
(must; need; have (got) to); 
obligación (have (got) to; 
must; imperative); permiso 
(could; allow); intención 
(present continuous). 

B3.3. Identificar a información esencial, os puntos 
máis relevantes e os detalles importantes en textos, 
tanto en formato impreso como en soporte dixital, 
breves, sinxelos e ben estruturados, escritos nun 
rexistro informal ou estándar, que traten de asuntos 
cotiáns, temas coñecidos e previsibles de interese 
ou relevantes para os propios estudos, e que 
conteñan estruturas sinxelas e un léxico básico de 
uso común e habitual. 

PLEB3.3. Entende información específica 
esencial en páxinas web e outros materiais de 
referencia ou consulta claramente estruturados 
e nun rexistro estándar e con imaxes ilustrativas 
redundantes sobre temas relativos a materias 
educativas, ou do seu interese (por exemplo, 
sobre un tema curricular, un programa 
informático, unha cidade, un deporte ou o 
ambiente), sempre que poida reler as seccións 
difíciles. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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Contidos 
Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave 

 
Mínimos esixibles 

Expresión de la existencia 
(e. g. there will be/has 
been); la entidad 
(count/uncount/collective/c 
ompound nouns; pronouns 
(relative, reflexive/ 
emphatic); determiners); 
la cualidad (e. g. good 
at maths; rather tired). 

Expresión de la cantidad 
(singular/plural; cardinal 
and ordinal numerals Quantity: e. g. all (the), 
most, both, none. Degree: 
e. g. really; quite; so; a little). 

Expresión del espacio 
(prepositions and adverbs 
of location, position, distance, 
motion, direction, 
origin and arrangement). 

Expresión del tiempo 
(points (e. g. five to (ten)); 
divisions (e. g. century; 
season), and indications 
(ago; early; late) of estafe; 
duration (from…to; during; 
until; since); anteriority (already; 
(not) yet); posteriority 
(afterwards; later); sequence 
(first, next, last); 
simultaneousness (while, 
as); frequency (e. g. often, 
usually). 

Expresión del modo (Adv. 
and phrases of manner, e. 
g. easily; by post). 

 B3.4. Identificar e interpretar palabras e enunciados 
clave sinxelos e contextualizados, en situacións de 
comunicación significativas para a súa idade e o seu 
nivel escolar, coa axuda de elementos textuais e 
non textuais, sobre temas variados e outros 
relacionas con outras materias do currículo. 
 

PLEB3.4. Comprende correspondencia persoal 
en calquera formato e en rexistro estándar na 
que, de xeito sinxelo e básico, se fale de si 
mesmo/a; se describan persoas, obxectos e 
lugares; se narren acontecementos pasados, 
presentes e futuros, reais ou imaxinarios; se 
expresen sentimentos, desexos e opinións 
sobre temas xerais, coñecidos ou do seu 
interese. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

 

 B3.5. Comprender a información esencial de 
correspondencia persoal moi breve e sinxela en 
calquera soporte, identificando o rexistro formal ou 
informal, o propósito e as fórmulas de relación 
social, e outras convencións básicas propias deste 
tipo de texto. 
 

PLEB3.5. Entende información básica  de 
correspondencia formal na que se informa sobre 
asuntos do seu interese no contexto persoal, 
educativo ou ocupacional (por exemple, sobre 
un curso de idiomas ou unha compra por 
internet). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

 

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

PLEB3.6. Comprende con fluidez textos de 
historias de ficción adaptados para o seu nivel. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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Bloque 4. Produción de textos escritos 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave Mínimos esixibles 

B4.1. Estrategias de producción: 
– Planificación: 
– Movilización y coordinación de 
las propias competencias generales 
y comunicativas a fin 
de realizar eficazmente la tarea 
(repasar lo que se sabe 
sobre el tema, lo que se puede 
o se quiere decir, etc.) 
– Localización y uso adecuados 
de recursos lingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionario 
o de una gramática, información 
sobre el tema, etc.). 
– Ejecución: 
– Elaboración de un borrador. 
– Estructuración del contenido 
del texto. 
– Organización del texto en párrafos 
abordando en cada uno 
una idea principal, conformando 
entre todos su significado 
o la idea global. 
– Expresión del mensaje conclaridad ajustándose a los 
modelos y a las fórmulas de 
cada tipo de texto. 
– Reajuste de la tarea (emprender 
una versión más modesta) 
o del mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar 
las dificultades y los recursos 
lingüísticos y temáticos 
disponibles. 
– Recurso a los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje "prefabricado", 
etc.). 
– Revisión: 
– Identificación de problemas, 
errores y repeticiones. 
– Atención a las convenciones 
ortográficas y a los signos de 
puntuación. 
– Presentación cuidada del texto 
(márgenes, limpieza, tamaño 
de la letra, etc.). 
– Reescritura definitiva. 

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

PLEB4.1. Utiliza estratexias que faciliten o 
proceso de escritura: segue modelos de textos 
de características similares, planifica o texto, 
elabora un borrador, corrixe tanto a ortografía 
como a orde das ideas e das palabras, etc. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

Escribir unha descripción dun feito pasado. 

 

Escribir descripcións de persoas, animais 

obxectos e lugares. 

Escribir notas e mensaxes (SMS, WhatsApp, blog, 
reseña literaria o sobre un restaurante), de 
agradecemento, recomendacións nun foro de viaxes, 
instruccións, relacionadas con actividades e situacións 
da vida cotiá e do seu interese como unha encuesta 
na clase. 

 

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 (viaxes, comidas, 
profesións, relacións persoais, inventos e aparatos, o 
mundo animal, os accidentes xeográficos..) 

 

Coñecer e aplicar, de modo adecuado  os signos de 
puntuación elementais (p. e. punto, coma) e as regras 
ortográficas básicas (p. e. orde dos adxectivos, ou 
separación de palabras ao final de liña), así como as 
convencións ortográficas máis habituais na redacción 
de textos en soporte electrónico. 

 

Incorporar a súa producción escrita as estruturas 
sintácticas de uso habitual* ( a coordinación, a 
subordinación) e os coñecementos socioculturais 
adquiridos en todalas materias e na súa experiencia 
vital. 

 
*Estruturas sintáctico-discursivas do inglés 
incluídas en Mosaic2 

B4.2. Características textuales: 
– Uso de recursos básicos para 
elaborar textos con coherencia y 
cohesión propios de su nivel escolar. 

B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, 
textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre 
temas cotiáns ou de interese persoal, nun rexistro 
estándar ou informal,  utilizando adecuadamente os 
recursos básicos de cohesión e  de coherencia, e  
as  convencións ortográficas básicas, os signos de 
puntuación máis comúns, cun control razoable de 
expresións e estruturas sinxelas, e un léxico de uso 
frecuente para a súa idade e o seu nivel 

PLEB4.2. Escribe textos moi breves en formato 
convencional con información sinxela e 
relevante sobre feitos moi coñecidos e habituais 
no ámbito educativo, describindo de xeito 
sinxelo situacións, persoas, obxectos e lugares. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave Mínimos esixibles 

escolar;habituais na redacción de textos en soporte 
electrónico. 

 B4.3. Describir de forma moi sinxela lugares, 
obxectos e persoas, e narrar de xeito lineal feitos e 
experiencias sinxelas, así como expor información 
básica e previamente preparada relacionada con 
temas cotiáns ou con materias do currículo. 

PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con 
información persoal e relativa aos seus datos, 
aos seus intereses ou ás súas afeccións. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

 

 B4.4. Cubrir documentos básicos nos que se solicite 
información persoal relativa a actividades diarias, 
intereses (deportes, música, etc,), gustos, etc. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
Expresión de relaciones 
lógicas: conjunción (and, 
too, also); disyunción (or); 
oposición (but); causa (because 
(of); due to); finalidad 
(to + infinitive; for); 
comparación (as/not so 
+Adj.+ as; more comfortable/ 
quickly, faster (than); 
the fastest); resultado 
(so…); condición (if; unless). 

Relaciones temporales (as 
soon as; while). 

Afirmación (affirmative 
sentences; tags) 

Exclamación (What + Adj. 
+) noun, e. g. What a wonderful 
trip!; How + Adj., e. 
g. How amazing!; exclamatory 
sentences and 
phrases, e. g. Well, that is 
a surprise! Fine! Great! Terrific!). 

Negación (negative sentences 
with not, never, non 
(Noun, e. g. never mind, 
not to worry), nobody, 
nothing; negative tags). 

Interrogación (Wh- questions; 
Aux. Questions; 
What is this for?; tags). 

Expresión del tiempo: 
pasado (past simple and 
continuous; present per- fect); presente (present 
simple and continuous); 
futuro (going to; will; present simple and continuous 
+ Adv.). 

Expresión del aspecto: 
puntual (simple tenses); 

B4.5. Escribir mensaxes sinxelas en diferentes 
soportes con información, instrucións e indicacións 
moi básicas relacionadas con actividades cotiás e 
de inmediata necesidade. 
 

PLEB4.5. Escribe correspondencia persoal na 
que se establece e mantén contacto social, real 
ou simulado (por exemplo, con amigos/as 
noutros países), se intercambia información 
básica sobre si mesmo, e a súa vila (por 
exemplo, descrición en termos moisinxelos de 
sucesos importantes e experiencias persoais; 
instrucións sinxelas, aceptación e ofrecemento 
de suxestións, como cancelar, confirmar ou 
modificar unha invitación ou uns plans), e se 
expresan opinións de xeito sinxelo. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave Mínimos esixibles 

durativo (present and past 
simple/perfect; and future 
continuous); habitual (simple 
tenses (+ Adv., e. g. 
usually); used to); incoativo 
(start –ing); terminativo 
(stop –ing). 

Expresión de la modalidad: 
factualidad (declarative 
sentences); capacidad 
(can; be able); posibilidad/ 
probabilidad (may; 
might; perhaps); necesidad 
(must; need; have (got) to); 
obligación (have (got) to; 
must; imperative); permiso 
(could; allow); intención 
(present continuous). 

Expresión de la existencia 
(e. g. there will be/has 
been); la entidad 
(count/uncount/collective/c 
ompound nouns; pronouns 
(relative, reflexive/ 
emphatic); determiners); 
la cualidad (e. g. good 
at maths; rather tired). 

Expresión de la cantidad 
(singular/plural; cardinal 
and ordinal numerals Quantity: e. g. all (the), 
most, both, none. Degree: 
e. g. really; quite; so; a little). 

Expresión del espacio 
(prepositions and adverbs 
of location, position, distance, 
motion, direction, 
origin and arrangement). 

Expresión del tiempo 
(points (e. g. five to (ten)); 
divisions (e. g. century; 
season), and indications 
(ago; early; late) of estafe; 
duration (from…to; during; 
until; since); anteriority (already; 
(not) yet); posteriority 
(afterwards; later); sequence 
(first, next, last); 
simultaneousness (while, 
as); frequency (e. g. often, 
usually). 

Expresión del modo (Adv. 
and phrases of manner, e. 
g. easily; by post). 

 B4.6. Escribir correspondencia breve e sinxela en 
papel ou soporte dixital, na que se dea información 
persoal básica e se expresen gustos, sentimentos e 
opinións. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

 

 B4.7. Presentar os textos escritos de maneira    
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave Mínimos esixibles 

coidada (con atención a marxes, riscaduras, liñas 
dereitas, letra clara, letras maiúsculas e minúsculas 
cando corresponda, etc.), en soporte impreso e 
dixital, adecuados aos fins funcionais e valorando a 
importancia da presentación nas comunicación 
escritas. 
 

 
Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave Mínimos esixibles 

B5.1. Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 
– Sonidos y fonemas vocálicos. 
– Sonidos y fonemas consonánticos 
y sus agrupaciones. 
– Procesos fonológicos básicos. 
– Acento de los elementos léxicos 
aislados, y en el sintagma y en 
la oración. 
. 
 

B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e 
intelixible, aínda que se cometan erros de 
pronuncia polos que as persoas interlocutoras 
teñan que solicitar repeticións. 
 

PLB5.1. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas intervencións 
nas actividades de aula, e na participación en simulacións con 
diversos fins comunicativos, facéndose comprender, producindo con 
suficiencia discriminativa trazos fonéticos significativos que distinguen 
fonemas (nasalización, sonorización, etc.), e recoñecendo e 
producindo comprensiblemente patróns básicos de ritmo, entoación e 
acentuación de palabras e frases. 

CL 
AA 
CEC 

Falar sobre a escola e dar detalles sobre o 
horario, materias e profesores. 
 
Falar sobre problemas de saúde cun doctor e 
responder as súas preguntas. 
 
Pagar nunha tenda e pedir a volta. 
 
Expresar e pedir opinións, expresar acordo ou 
desacordo e facer comparacións. 
 
Facer preguntas e respostar nunha entrevista de 
traballo. 
Dar consellos e instruccións na práctica dun 
deporte. 
 
Facer promesas e plantexar peticións 
educadamente. 
 
Organizar unha festa, pedir ayuda e ofrecela. 

B5.2. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 
– Uso de las normas básicas de 
ortografía de la palabra. 
– Utilización adecuada de la ortografía 
de la oración: coma, punto 
y coma, puntos suspensivos, 
paréntesis y comillas 

B5.2. Aplicar á comprensión e á produción de 
textos escritos as normas ortográficas básicas da 
palabra e da oración. 

PLB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente  para facer 
comprensible os textos, sen cometer erros moi básicos sobre as 
regularidades ortográficas máis relevantes. 

CL 
AA 
CEC 

 

B5.3. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos. 
– Reconocimiento y uso de convenciones 
sociales básicas, de 
normas de cortesía y de registros 
informales y estándar, así 
como del lenguaje no verbal 
más habitual. 
– Acercamiento a algunos aspeca sus intereses 
(música, ocio, 
deportes, producción escrita, lugares, 
población, etc.), y a costumbres, 
valores y actitudes 
más evidentes relacionados con 
aspectos propios de su edad, a 
través de producciones multimedia 
y de manifestaciones artísticas 

B5.3. Incorporar á produción do texto oral e escrito 
os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estruturas 
sociais, relacións interpersoais, patróns de 
actuación, comportamento e convencións sociais, 
respectando as normas de cortesía máis 
importantes nos contextos respectivos. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave Mínimos esixibles 

de los países en donde 
se habla la lengua extranjera. 
– Identificación de algunas similitudes 
y diferencias básicas en 
las costumbres cotidianas y en 
el uso de las formas básicas de 
relación social entre los países 
en donde se habla la lengua extranjera 
y el nuestro. 
– Actitud receptiva y respetuosa 
hacia las personas, los países y 
las comunidades lingüísticas 
que hablan otra lengua y tienen 
una cultura diferente a la propia. 
 

B5.4. Plurilingüismo. 
– Reconocimiento de la realidad 
plurilingüe del propio entorno. 
– Recurso a los conocimientos 
sintáctico-discursivos de la propia 
lengua para mejorar el 
aprendizaje, y de la lengua extranjera, 
para lograr una competencia 
comunicativa integrada. 
– Participación en proyectos en 
los que se utilizan varias lenguas y relacionados con 
los elementos transversales, evitando 
estereotipos lingüísticos o 
culturales, y valorando positivamente 
las competencias que 
posee como persona plurilingüe. 
 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

 

B5.5. Funciones comunicativas. 
– Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
básicas. 
– Descripción de cualidades físicas 
y abstractas básicas de personas, 
objetos, lugares y actividades. 
– Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión 
básica de sucesos futuros. 
– Petición y oferta de información, 
indicaciones, expresión sencilla 
de opiniones y consejos, advertencias 
y avisos. 
– Expresión del conocimiento, la 
certeza y la duda. 
– Expresión de la voluntad, la intención, 
la decisión, la promesa, 
la orden, la autorización y la 
prohibición. 
– Expresión del interés, la aprobación, 
el aprecio, la simpatía, 
la satisfacción, la esperanza, la 
confianza y la sorpresa, así co mo sus contrarios. 

B5.5. Utilizar as experiencias e os coñecementos 
adquiridos en todas as linguas que coñece para 
establecer similitudes e diferenzas coa nova 
lingua e desenvolver una competencia 
comunicativa plurilingüe; apreciar a riqueza 
persoal e social que proporciona ser una persoa 
plurilingüe e valorar as linguas como medio para 
comunicarse e relacionarse con compañeiros e 
compañeiras doutros países, como recurso de 
acceso á información e como instrumento de 
enriquecemento persoal, ao coñecer culturas e 
mandeiras de vivir diferentes,   

PLB5.5. Nas actividades de aula  utiliza,  para a comprensión e a 
elaboración de textos, o coñecemento adquirido noutras linguas sobre 
elementos morfolóxicos,sintácticos e discursivos, así como os 
procesos de realización das actividades lingüísticas de comprensión e 
produción. 

CL 
AA 
CEC 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave Mínimos esixibles 

– Planteamiento de sugerencias y 
deseos, y expresión básica de 
condiciones e hipótesis. 
– Establecimiento y mantenimiento 
básicos de la comunicación y 
la organización elemental del 
discurso. 

B5.6. Léxico oral y escrito básico 
de uso común relativo a identificación 
personal elemental; vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la 
vida diaria; familia y amistades; 
tiempo libre, ocio y deporte; vacaciones; 
salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras, 
alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y ámbito 
natural; y tecnologías de la 
información y de la comunicación. 
– Expresiones fijas y enunciados 
fraseológicos más habituales, 
– Saludos, despedidas, preguntas 
por preferencias y expresión de 
opiniones 
– Léxico sobre temas relacionados 
con contenidos sencillos de 
otras áreas del currículo. 

B5.6. Levar a cabo as funcións demandadas polo 
propósito comunicativo, utilizando, con suficiente 
dominio para o seu nivel escolar, os expoñentes 
máis comúns e básicos desas funcións e os 
patróns discursivos igualmente básicos de uso 
máis frecuente. 

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

CL 
AA 
CEC 

 

B5.7. Estructuras sintácticodiscursivas 
propias de cada idioma 

B5.7. Comprender e utilizar rutinas e o léxico 
propio do nivel en situacións comunicativas 
sinxelas reais ou simuladas. 

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

CL 
AA 
CEC 

 

 B5.8. Participar en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, etc.) nos que se utilicen 
varias linguas, tanto curriculares como outras 
presentes no centro docente, relacionados cos 
elementos transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

 

 
4.2. SECUENCIACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

As unidades seguirán a seguinte secuenciación: 
O libro de texto e método utilizado é Mosaic 2, da Editorial Oxford.   
1ª AVALIACIÓN 
- Starter Unit 
- Unidade 1  What’s new? 
- Unidade 2  Lost and Found 
- Unidade 3  People and planet 
   Project 1   A class newsletter 
 
2ª AVALIACIÓN 
- Unidade 4  Making it happen 
- Unidade 5  Young and old 
- Unidade 6  Work and play 
  Project 2     Infographics 
 
3ª AVALIACIÓN 



IES CHAN DO MONTE    
Departamento de Inglés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Páxina 31 de 328 

- Unidade 7  The great outdoors 
- Unidade 8  Home comforts 
- Unidade 9  Bright ideas 
   Project 3    In our community 
 
 

Unidad Período: Nº sesións empregadas Avaliación 

1ª AVALIACIÓN   1ª 

Introducción a Transcripción fonética a través do 
coñecemento do Alfabeto Fonolóxico Internacional 
General Revision 
 Starter unit 

Setembro e resto do curso 6 e parte das clases de todo o curso para darlle continuidade ó 
longo do ano. 

 

Unit 1: What’s new? Outubro_ 8  

Unit 2: Lost and found Outubro -Novembro 8  

Unit 3: People and planet Novembro 8  

Project 1: A Class newsletter 
OralPresentations Ted-talks 

Outubro-Novembro   

2ª AVALIACIÓN   2ª 

Unit 4: Making it happen Decembro 7  

Unit 5: Young and old Xaneiro 9  

Unit 6: Work and play Febreiro 12  

Project 2     Infographics 
 Oral Presentations 

Decembro-Marzo   

Translation and Word formation Decembro- Marzo   

Writings/ Compositions Decembro- Marzo   

3ª AVALIACIÓN   3ª 

Unit 7: The Great Outdoors Marzo- Abril 10  

Unit 8: Home comforts Abril-Maio 9  

Unit 9: Bright Ideas Maio-Xuño 11  

Project 3: In our community 
Oral Presentations/translations 

Marzo-Xuño   

Writings/compositions Marzo- Maio   

 Xuño   

TOTAL  88  
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Starter Unit 
 

OBXECTIVO
S 

CONTIDOS 
CRITERIOS 
DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMP
E- 
TENCI
AS 
CLAVE 

TEMPOR
ALIZACI
ÓN 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 1ª 2ª 3ª 

a) 
c) 
d) 
i) 

Estratexias de 
comprensión: 
identificación  do tipo 
de información contida 
nas audicións sobre 
un quiz, unha entrada 
nun blog e un texto 
sobre horarios; 
inferenza na 
comprensión das 
indicacións do 
profesor e das 
instrucións para levar 
a cabo as tarefas. 
Participar en 
interaccións 
comunicativas: 
Preguntar e responder 
preguntas sobre 
información persoal e 
relativas aos textos. 
Describir fotos e 
imaxes. Utilizar 
expresións habituais 
na aula 
 

B1.1. Coñecer 
e saber aplicar 
as estratexias 
básicas de 
comprensión 
do sentido 
xeral, a 
información 
esencial, os 
puntos e as 
ideas 
principais, ou 
os detalles 
relevantes do 
texto: uso do 
contexto verbal 
e non verbal, e 
dos 
coñecementos 
previos sobre a 
situación (quen 
fala a quen, 
con que 
intencións, 
onde e cando) 
que permiten 
inferencias do 
significado 
baseadas no 
contexto uso 
dos 
coñecementos 
referenciais 
sobre o tema, 
así como 
identificación 
de palabras 
clave. 

PLEB1.1. Comprende 
fórmulas básicas de 
relación social para 
iniciar e terminar o 
discurso e expresar 
banvidas, desculpas e 
agradecementos, e 
identifica a relación 
de formalidade entre 
as persoas 
interlocutoras e o 
propósito 
comunicativo. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

1ª 

B1.2. 
Comprender 
instrucións moi 
básicas 
pronunciadas 
lentamente e 
claramente, e 
seguir 
indicacións 
sinxelas e 
breves que 
conteñan 

PLEB1.2. Comprende 
instrucións e textos 
breves e sinxelos 
producidos en 
contextos reais e 
simulados, articulados 
con claridade, ritmo 
pausado e 
acentuación estándar, 
que conteñan 
vocabulario relativo a 
lugares, persoas, 

CL 
AA 
CEC 
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vocabulario 
propio do nivel. 
 

obxectos, 
acontecementos e 
accións ligados a 
temas sinxelos e 
habituais na súa 
idade e no seu 
contexto escolar. 

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

PLEB1.3. Comprende 
o esencial en 
situación de 
comunicación, cara a 
cara ou gravadas, nas 
que se utilicen frases 
moi sinxelas sobre 
temas habituais para 
a súa idade e o seu 
nivel escolar, que se 
refiran aos ámbitos 
persoal  público e 
educativo, sempre 
que se fale 
pausadamente e con 
claridade, e se poida 
escoitar máis dunha 
vez. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

 

B1.4. 
Comprender os 
puntos 
esenciais e os 
detalles máis 
relevantes en 
conversas 
cotiás, reais ou 
simuladas, que 
se refiran a 
necesidades 
prácticas ou 
materiais, 
sentimentos ou 
sensacións 
físicas básicas, 
expresadas 
con certa 
naturalidade e 

PLEB1.4. Distingue, 
co apoio da imaxe, as 
ideas principais e 
información relevante 
en presentacións 
sobre temas 
educativos que estea 
a aprender, 
profesionais moi 
sinxelos ou de seu 
interese inmediato 
(por exemplo, sobre 
un tema curricular ou 
unha profesión). 

CL 
AA 
CEC 
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boa 
articulación, se 
pode escoitalas 
de novo ou 
solicitar que se 
repita ou se 
reformule o 
dito. 

B1.5. 
Recoñecer os 
puntos 
esenciais e a 
información 
principal de 
textos orais ou 
audiovisuais 
breves, 
articulados 
pausadamente 
e con 
claridade, que 
conteñan 
narracións e/ou 
descricións moi 
sinxelas, que 
traten sobre 
asuntos mio 
previsibles da 
vida cotiá ou 
moi coñecidos. 

PLEB1.5. Identifica o 
sentido xeral e os 
puntos principais 
dunha conversa 
informal espontánea, 
relacionada coas 
actividades de aula, e 
de simulacións sobre 
temas cotiáns e de 
interese persoal con 
diversos fins 
comunicativos, se a 
produción é articulada 
con claridade e cunha 
velocidade media, 
pero con pausas. 

CL 
AA 
CEC 

 

B1.6. 
Comprender 
transaccións 
moi básicas de 
bens e servizos 
(datos 
persoais, 
horarios e 
prezos), 
trasnsmitidas 
de viva voz ou 
por medios 
técnicos, e 
articuladas con 
certa lentitude 
e claridade, 
sempre que as 
condicións 
acústicas 
sexan boas e 
se poidan 
escoitar máis 
dunha vez. 

PLEB1.6. 
Comprende, nunha 
conversa informal na 
que participa, 
descricións, 
narracións, peticións 
de información, e 
expresión dos gustos 
sobre asuntos 
prácticos da vida 
diaria e sobre temas 
do seu interese, 
cando se lle fala con 
claridade, amodo e 
directamente, e se a 
persoa  interlocutora 
está  disposta a 
repetir ou a reformular 
o dito. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

 

  PLEB1.7. Identifica a 
información esencial 
de mensaxes sinxelas 
emitidas por medios 
audiovisuais sobre 
temas concretos e 
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coñecidos (tempo 
atmosférico, noticias 
presentadas con 
imaxes moi 
redundantes, etc,) e 
sobre transaccións 
habituais de bens e 
servizos, 
pronunciadas con 
lentitude e claridade, 
aínda que deba 
escoitalas máis dunha 
vez. 
 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción  

a) 
c) 
d) 
i) 

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

B2.1. Utilizar 
as estratexias 
máis 
adecuadas 
para producir 
textos 
monolóxicos 
que aborden 
descricións, 
narracións e 
explicacións 
breves e 
sinxelas sobre 
acontecemento
s, experiencias, 
condicións de 
vida e 
coñecementos 
diversos, con 
certa fluidez e 
pronuncia 
intelixible, 
utilizando 
conectores 
textuais e con 
dominio do 
vocabulario 
elemental, para 
lograr a 
finalidade da 
comunicación. 

PLEB2.1. Interactúa 
nas actividades de 
aula a mayoría das 
veces ou intervén na 
lingua estranxeira, 
cunha pronuncia 
comprensible, e 
persevera no seu uso 
aínda que cometa 
erros e teña que pedir 
axuda ou aclaracións. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

 

B2.2. Producir 
textos breves e 
comprensibles, 
tanto en 
conversa cara 
a cara como 
por teléfono ou 
por outros 
medios 
técnicos, nun 
rexistro neutro 
ou informal, 
cunha linguaxe 

PLEB2.2. Amosa 
unha actitude positiva 
polo uso da lingua 
estranxeira en 
diferentes situacións 
comunicativas, e 
manifesta interese e 
respecto polas 
achegas dos seus 
compañeiros e das 
súas compañeiras. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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sinxela, nos 
que se dea, se 
solicite e se 
intercambie 
información 
básica sobre 
temas de 
importancia na 
vida cotiá e 
asuntos 
coñecidos ou 
de interese 
persoal ou 
educativo 
propios da súa 
idade e do seu 
nivel escolar, e 
se xustifiquen 
brevemente e 
de xeito básico 
os motivos de 
determinadas 
acción e de 
plans sinxelos, 
aínda que ás 
veces haxa 
interrupcións 
ou vacilacións, 
resulten 
evidentes as 
pausas e a 
reformulación 
para organizar 
o discurso e 
para 
seleccionar 
expresións e 
estruturas, e o 
interlocutor 
teña que 
solicitar ás 
veces que se 
lle repita o dito, 
e mesmo 
solicite axuda 
ao interlocutor 
para expresar 
adecuadament
e o seu texto. 

B2.3. Participar 
en conversas 
espontáneas 
relacionadas 
coas 
actividades de 
aula e en 
simulacións 
sobre temas 
cotiáns e de 
interese 
persoal con 

PLEB2.3. Fai 
presentacións breves 
e ensaiadas, ben 
estruturadas e con 
apoio visual (por 
exemplo, 
transparencias de 
PowerPoint), que lle 
permitan ilustralas 
con imaxes e seguir 
un guión sobre 
aspectos concretos e 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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diversos fins 
comunicativos, 
establecendo 
contacto soial 
en función da 
situación de 
comunicación, 
reformulando e 
rectificando se 
non se 
comprende, e 
pedindo 
aclaración se 
non entende 
algo. 

sinxelos de temas do 
seu interese ou 
relacionados con 
seus estudos ou a 
súa ocupación, e 
responde a preguntas 
breves e sinxelas de 
oíntes sobre o contido 
destas. 

B2.4. Utilizar 
estratexias de 
cooperación na 
interacción e 
no traballo con 
outras persoas, 
colaborando 
con elas na 
interacción, 
verificando a 
comprensión 
propia e das 
demais 
persoas 
mediante 
estratexias de 
compensación 
lingüísticas e 
non verbais, e 
cooperando 
activamente na 
realización das 
tarefas de 
comunicación. 

PLEB2.4. 
Desenvólvese 
correctamente en 
xestións e 
transaccións cotiás, 
como son as viaxes, o 
aloxamento, o 
transporte, as 
compras e o lecer, 
seguindo normas de 
cortesía básicas 
(saúdo e tratamento), 
sempre que a persoa 
interlocutora coopere, 
falando amodo e con 
claridade, e repetindo 
ou reformulando. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

 

B2.5. Manexar 
con certa 
fluidez frases 
curtas, grupos 
de palabras e 
fórmulas 
básicas para 
desenvolverse 
de xeito 
suficiente en 
breves 
intercambios 
en situacións 
habituais e 
cotiás, aínda 
que se 
interrompa o 
discurso para 
procurar 
expresións e 
articular 

PLEB2.5. Participa  
en  conversas 
informais cunha 
pronuncia 
comprensible cara a 
cara, por teléfono ou 
por outros medios 
técnicos nas que 
establece contacto 
social, intercambia 
información e expresa 
opinión e puntos de 
vista, fai invitacións e 
ofrecementos, pide e 
ofrece cousas, pide e 
dá indicacións ou 
instrucións, ou discute 
os pasos que hai que 
seguir para realizar 
unha actividade 
conxunta. 

CL 
AA 
CEC 
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palabras 
menos 
frecuentes. 

B2.6. 
Intercambiar 
información ou 
responder a 
preguntas 
directas 
simples e 
breves, 
relativas a 
información 
persoal, 
hábitos, 
gustos, 
estudos, etc., 
en relación con 
ámbitos e 
temas 
inmediatos con 
que xa estea 
familiarizado. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

 

B2.7. 
Interactuar de 
xeito sinxelo en 
intercambios 
claramente 
estruturados, 
utilizando 
fórmulas ou 
xestos simples 
para tomar ou 
ceder a quenda 
de palabra, 
aínda que se 
dependa en 
grande medida 
da actuación 
do interlocutor. 
 

PLEB2.7. Toma parte 
nunha conversa 
formal ou entrevista 
moi sinxela de 
carácter educativo ou 
ocupacional moi 
habitual e traballado 
previamente, 
intercambiando 
información suficiente 
e básica de carácter 
persoal e sobre 
hábitos, gustos ou 
estudos, preguntando 
sobre problemas 
prácticos e 
reaccionando de 
forma sinxela ante 
comentarios, sempre 
que poida pedir que 
se lle repitan os 
puntos clave se o 
necesita, e se o 
interlocutor coopera, 
falando amodo e con 
claridade, repetindo 
ou reformulando. 
 

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

Estratexias de 
comprensión: 
revisón de 
coñecementos previos. 
Comprensión de textos 
sinxelos en diferentes 
contextos de 

B3.1. Utilizar 
as estratexias 
máis 
adecuadas 
(identificación 
do tema dun 
texto coa 

PLEB3.1. Segue, con 
axuda da imaxe, 
instrucións sinxelas 
de funcionamento e 
manexo de aparellos 
electrónicos ou de 
máquinas de uso 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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comunicación: unha 
descrición dunha 
familia. 
 

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

común e coñecidos, 
así como instrucións 
básicas e predicibles 
para a realización de 
actividades e normas 
de seguridade (por 
exemplo, manexo dun 
móbil ou prevención 
de riscos nunha 
excursión). 

B3.2. 
Comprender 
mensaxes 
breves e 
sinxelas que 
conteñan 
instrucións, 
indicacións e 
información 
básica referida 
a necesidades 
inmediatas ou 
de carácter 
educativo ou 
ocupacional 
moi básico, de 
estrutura moi 
sinxela, 
especialmente 
se contan con 
apoio visual. 

PLEB3.2. Entende os 
puntos principais de 
anuncios e material 
publicitario de revistas 
propias da súa idade 
ou de internet, 
formulados de xeito 
simple e claro, e 
relacionados con 
asuntos do seu 
interese, nos ámbitos 
persoal e educativo e 
ocupacional moi 
básico. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

 

B3.3. Identificar 
a información 
esencial, os 
puntos máis 
relevantes e os 
detalles 
importantes en 
textos, tanto en 

PLEB3.3. Entende 
información 
específica esencial en 
páxinas web e outros 
materiais de 
referencia ou consulta 
claramente 
estruturados e nun 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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formato 
impreso como 
en soporte 
dixital, breves, 
sinxelos e ben 
estruturados, 
escritos nun 
rexistro 
informal ou 
estándar, que 
traten de 
asuntos 
cotiáns, temas 
coñecidos e 
previsibles de 
interese ou 
relevantes para 
os propios 
estudos, e que 
conteñan 
estruturas 
sinxelas e un 
léxico básico 
de uso común 
e habitual. 

rexistro estándar e 
con imaxes 
ilustrativas 
redundantes sobre 
temas relativos a 
materias educativas, 
ou do seu interese 
(por exemplo, sobre 
un tema curricular, un 
programa informático, 
unha cidade, un 
deporte ou o 
ambiente), sempre 
que poida reler as 
seccións difíciles. 
 

B3.4. Identificar 
e interpretar 
palabras e 
enunciados 
clave sinxelos 
e 
contextualizado
s, en situacións 
de 
comunicación 
significativas 
para a súa 
idade e o seu 
nivel escolar, 
coa axuda de 
elementos 
textuais e non 
textuais, sobre 
temas variados 
e outros 
relacionas con 
outras materias 
do currículo. 
 

PLEB3.4. Comprende 
correspondencia 
persoal en calquera 
formato e en rexistro 
estándar na que, de 
xeito sinxelo e básico, 
se fale de si 
mesmo/a; se 
describan persoas, 
obxectos e lugares; 
se narren 
acontecementos 
pasados, presentes e 
futuros, reais ou 
imaxinarios; se 
expresen 
sentimentos, desexos 
e opinións sobre 
temas xerais, 
coñecidos ou do seu 
interese. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

 

B3.5. 
Comprender a 
información 
esencial de 
correspondenci
a persoal moi 
breve e sinxela 
en calquera 
soporte, 
identificando o 
rexistro formal 

PLEB3.5. Entende 
información básica  
de correspondencia 
formal na que se 
informa sobre asuntos 
do seu interese no 
contexto persoal, 
educativo ou 
ocupacional (por 
exemple, sobre un 
curso de idiomas ou 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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ou informal, o 
propósito e as 
fórmulas de 
relación social, 
e outras 
convencións 
básicas propias 
deste tipo de 
texto. 
 

unha compra por 
internet). 

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

PLEB3.6. Comprende 
con fluidez textos de 
historias de ficción 
adaptados para o seu 
nivel. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

 

Bloque 4: Produción de textos escritos  

a) 
c) 
d) 
i) 

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

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

PLEB4.1. Utiliza 
estratexias que 
faciliten o proceso de 
escritura: segue 
modelos de textos de 
características 
similares, planifica o 
texto, elabora un 
borrador, corrixe tanto 
a ortografía como a 
orde das ideas e das 
palabras, etc. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

 

B4.2. Escribir, 
en papel ou en 
soporte 
electrónico, 
textos breves, 
sinxelos e de 
estrutura clara 
sobre temas 
cotiáns ou de 
interese 
persoal, nun 
rexistro 

PLEB4.2. Escribe 
textos moi breves en 
formato convencional 
con información 
sinxela e relevante 
sobre feitos moi 
coñecidos e habituais 
no ámbito educativo, 
describindo de xeito 
sinxelo situacións, 
persoas, obxectos e 
lugares. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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estándar ou 
informal,  
utilizando 
adecuadament
e os recursos 
básicos de 
cohesión e  de 
coherencia, e  
as  
convencións 
ortográficas 
básicas, os 
signos de 
puntuación 
máis comúns, 
cun control 
razoable de 
expresións e 
estruturas 
sinxelas, e un 
léxico de uso 
frecuente para 
a súa idade e o 
seu nivel 
escolar;habitua
is na redacción 
de textos en 
soporte 
electrónico. 

 

B4.3. Describir 
de forma moi 
sinxela lugares, 
obxectos e 
persoas, e 
narrar de xeito 
lineal feitos e 
experiencias 
sinxelas, así 
como expor 
información 
básica e 
previamente 
preparada 
relacionada 
con temas 
cotiáns ou con 
materias do 
currículo. 

PLEB4.3. Completa 
un cuestionario 
sinxelo con 
información persoal e 
relativa aos seus 
datos, aos seus 
intereses ou ás súas 
afeccións. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

 

B4.4. Cubrir 
documentos 
básicos nos 
que se solicite 
información 
persoal relativa 
a actividades 
diarias, 
intereses 
(deportes, 
música, etc,), 
gustos, etc. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
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temas de actualidade 
de especial relevancia 
e facilmente 
comprensibles para a 
súa idade, 
respectando as 
convencións e as 
normas de cortesía, 
tamén cando se 
utilizan as redes 
sociais. 
 

B4.5. Escribir 
mensaxes 
sinxelas en 
diferentes 
soportes con 
información, 
instrucións e 
indicacións moi 
básicas 
relacionadas 
con actividades 
cotiás e de 
inmediata 
necesidade. 
 

PLEB4.5. Escribe 
correspondencia 
persoal na que se 
establece e mantén 
contacto social, real 
ou simulado (por 
exemplo, con 
amigos/as noutros 
países), se 
intercambia 
información básica 
sobre si mesmo, e a 
súa vila (por exemplo, 
descrición en termos 
moisinxelos de 
sucesos importantes 
e experiencias 
persoais; instrucións 
sinxelas, aceptación e 
ofrecemento de 
suxestións, como 
cancelar, confirmar ou 
modificar unha 
invitación ou uns 
plans), e se expresan 
opinións de xeito 
sinxelo. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

 

B4.6. Escribir 
correspondenci
a breve e 
sinxela en 
papel ou 
soporte dixital, 
na que se dea 
información 
persoal básica 
e se expresen 
gustos, 
sentimentos e 
opinións. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

 

  B4.7. Presentar 
os textos 
escritos de 
maneira 
coidada (con 
atención a 
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marxes, 
riscaduras, 
liñas dereitas, 
letra clara, 
letras 
maiúsculas e 
minúsculas 
cando 
corresponda, 
etc.), en 
soporte 
impreso e 
dixital, 
adecuados aos 
fins funcionais 
e valorando a 
importancia da 
presentación 
nas 
comunicación 
escritas. 
 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural  

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e 
de entoación:audición 
e repetición do 
phonetic alphabet. 
Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas: 
reprodución e 
vocabulario da 
unidade. 
Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos:un 
texto sobre horarios; 
intercambio 
comunicativo sobre as 
imaxes; aplicación da 
linguaxe funcional en 
intercambios sobre 
información persoal; 
dous perfiles 
profesionais. 
Funcións 
comunicativas:descrici
ón e expresión da 
linguaxe de aula; 
dunha familia, 
presentación persoal; 
das preferencias. 
Léxico oral e escrito 
básico de uso común 
relativo a:a aula e as 
materias: bin, book, 
calculator, chair, desk, 
door, laptop, notebook, 

B5.1. 
Pronunciar e 
entoar de xeito 
claro e 
intelixible, 
aínda que se 
cometan erros 
de pronuncia 
polos que as 
persoas 
interlocutoras 
teñan que 
solicitar 
repeticións. 
 

PLB5.1. Utiliza a 
lingua estranxeira na 
maioría das súas 
intervencións nas 
actividades de aula, e 
na participación en 
simulacións con 
diversos fins 
comunicativos, 
facéndose 
comprender, 
producindo con 
suficiencia 
discriminativa trazos 
fonéticos 
significativos que 
distinguen fonemas 
(nasalización, 
sonorización, etc.), e 
recoñecendo e 
producindo 
comprensiblemente 
patróns básicos de 
ritmo, entoación e 
acentuación de 
palabras e frases. 

CL 
AA 
CEC 

 

B5.2. Aplicar á 
comprensión e 
á produción de 
textos escritos 
as normas 
ortográficas 
básicas da 
palabra e da 
oración. 

PLB5.2. Escribe cun 
dominio ortográfico 
suficiente  para facer 
comprensible os 
textos, sen cometer 
erros moi básicos 
sobre as 
regularidades 
ortográficas máis 
relevantes. 

CL 
AA 
CEC 
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poster, school bag, 
whiteboard, window, 
Geography, History, 
Maths, PE, Science. 
Países e 
nacionalidades: 
American, Argentinian, 
Australian, Brazilian, 
Chinese, English, 
French, German, 
Russian, Greek, Irish, 
Japanese, Kenyan, 
Pakistani, the USA, the 
UK, Spain, Colombia, 
India, Italy 
Estruturas sintáctico-
discursivas:descrición 
persoal. Subject 
pronouns, possessive 
adjectives, 
prepositions of place, 
have got, imperative. 

B5.3. 
Incorporar á 
produción do 
texto oral e 
escrito os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüístico
s adquiridos 
relativos a 
estruturas 
sociais, 
relacións 
interpersoais, 
patróns de 
actuación, 
comportamento 
e convencións 
sociais, 
respectando as 
normas de 
cortesía máis 
importantes 
nos contextos 
respectivos. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

 

B5.5. Utilizar 
as experiencias 
e os 
coñecementos 
adquiridos en 
todas as 
linguas que 
coñece para 
establecer 
similitudes e 
diferenzas coa 
nova lingua e 

PLB5.5. Nas 
actividades de aula  
utiliza,  para a 
comprensión e a 
elaboración de textos, 
o coñecemento 
adquirido noutras 
linguas sobre 
elementos 
morfolóxicos,sintáctic
os e discursivos, así 
como os procesos de 

CL 
AA 
CEC 
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desenvolver 
una 
competencia 
comunicativa 
plurilingüe; 
apreciar a 
riqueza persoal 
e social que 
proporciona ser 
una persoa 
plurilingüe e 
valorar as 
linguas como 
medio para 
comunicarse e 
relacionarse 
con 
compañeiros e 
compañeiras 
doutros países, 
como recurso 
de acceso á 
información e 
como 
instrumento de 
enriquecement
o persoal, ao 
coñecer 
culturas e 
mandeiras de 
vivir diferentes,   

realización das 
actividades 
lingüísticas de 
comprensión e 
produción. 

B5.6. Levar a 
cabo as 
funcións 
demandadas 
polo propósito 
comunicativo, 
utilizando, con 
suficiente 
dominio para o 
seu nivel 
escolar, os 
expoñentes 
máis comúns e 
básicos desas 
funcións e os 
patróns 
discursivos 
igualmente 
básicos de uso 
máis frecuente. 

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

CL 
AA 
CEC 

 

B5.7. 
Comprender e 
utilizar rutinas 
e o léxico 
propio do nivel 
en situacións 
comunicativas 
sinxelas reais 
ou simuladas. 

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

CL 
AA 
CEC 
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B5.8. Participar 
en proxectos 
(elaboración de 
materiais 
multimedia, 
folletos, carteis, 
recensión de 
libros e 
películas, etc.) 
nos que se 
utilicen varias 
linguas, tanto 
curriculares 
como outras 
presentes no 
centro docente, 
relacionados 
cos elementos 
transversais, 
evitando 
estereotipos 
lingüísticos ou 
culturais. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

 

  

 
 
Unit 1 - What’s new? 
 

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

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

Estratexias de comprensión: 
mobilización de información previa por medio de 
conversacións. Identificación  do tipo de información 
contida nas audicións; inferencia na comprensión das 
indicacións do profesor e das instrucións para levar a 
cabo as tarefas. 
Participar en interaccións comunicativas: Preguntar e 
responder preguntas sobre información persoal. 
Descricións de fotos e imaxes. Recoñecemento de 
expresións habituais na aula. Narración de 
acontecementos pasados. 
 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
básicas de comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e as ideas 
principais, ou os detalles relevantes do texto: uso 
do contexto verbal e non verbal, e dos 
coñecementos previos sobre a situación (quen fala 
a quen, con que intencións, onde e cando) que 
permiten inferencias do significado baseadas no 
contexto uso dos coñecementos referenciais sobre 
o tema, así como identificación de palabras clave. 

PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de relación social para iniciar e terminar o 
discurso e expresar banvidas, desculpas e agradecementos, e identifica a 
relación de formalidade entre as persoas interlocutoras e o propósito 
comunicativo. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. Comprender instrucións moi básicas 
pronunciadas lentamente e claramente, e seguir 
indicacións sinxelas e breves que conteñan 
vocabulario propio do nivel. 
 

PLEB1.2. Comprende instrucións e textos breves e sinxelos producidos en 
contextos reais e simulados, articulados con claridade, ritmo pausado e 
acentuación estándar, que conteñan vocabulario relativo a lugares, persoas, 
obxectos, acontecementos e accións ligados a temas sinxelos e habituais na súa 
idade e no seu contexto escolar. 

CL 
AA 
CEC 
 

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

PLEB1.3. Comprende o esencial en situación de comunicación, cara a cara ou 
gravadas, nas que se utilicen frases moi sinxelas sobre temas habituais para a 
súa idade e o seu nivel escolar, que se refiran aos ámbitos persoal  público e 
educativo, sempre que se fale pausadamente e con claridade, e se poida escoitar 
máis dunha vez. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B1.4. Comprender os puntos esenciais e os 
detalles máis relevantes en conversas cotiás, reais 
ou simuladas, que se refiran a necesidades 

PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información 
relevante en presentacións sobre temas educativos que estea a aprender, 
profesionais moi sinxelos ou de seu interese inmediato (por exemplo, sobre un 

CL 
AA 
CEC 
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prácticas ou materiais, sentimentos ou sensacións 
físicas básicas, expresadas con certa naturalidade 
e boa articulación, se pode escoitalas de novo ou 
solicitar que se repita ou se reformule o dito. 

tema curricular ou unha profesión). 

B1.5. Recoñecer os puntos esenciais e a 
información principal de textos orais ou 
audiovisuais breves, articulados pausadamente e 
con claridade, que conteñan narracións e/ou 
descricións moi sinxelas, que traten sobre asuntos 
mio previsibles da vida cotiá ou moi coñecidos. 

PLEB1.5. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa 
informal espontánea, relacionada coas actividades de aula, e de simulacións 
sobre temas cotiáns e de interese persoal con diversos fins comunicativos, se a 
produción é articulada con claridade e cunha velocidade media, pero con pausas. 

CL 
AA 
CEC 

B1.6. Comprender transaccións moi básicas de 
bens e servizos (datos persoais, horarios e 
prezos), trasnsmitidas de viva voz ou por medios 
técnicos, e articuladas con certa lentitude e 
claridade, sempre que as condicións acústicas 
sexan boas e se poidan escoitar máis dunha vez. 

PLEB1.6. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, 
narracións, peticións de información, e expresión dos gustos sobre asuntos 
prácticos da vida diaria e sobre temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, amodo e directamente, e se a persoa  interlocutora está  disposta a 
repetir ou a reformular o dito. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

  PLEB1.7. Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas emitidas por 
medios audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos (tempo atmosférico, 
noticias presentadas con imaxes moi redundantes, etc,) e sobre transaccións 
habituais de bens e servizos, pronunciadas con lentitude e claridade, aínda que 
deba escoitalas máis dunha vez. 
 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

a) 
c) 
d) 
i) 

Estratexias de produción: 
mobilización de coñecementos previos por medio de 
intercambios comunicativos; observación dunha imaxe 
e descrición desta; lectura de expresións con linguaxe 
funcional. 
 
 

B2.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas para 
producir textos monolóxicos que aborden 
descricións, narracións e explicacións breves e 
sinxelas sobre acontecementos, experiencias, 
condicións de vida e coñecementos diversos, con 
certa fluidez e pronuncia intelixible, utilizando 
conectores textuais e con dominio do vocabulario 
elemental, para lograr a finalidade da 
comunicación. 

PLEB2.1. Interactúa nas actividades de aula a mayoría das veces ou intervén na 
lingua estranxeira, cunha pronuncia comprensible, e persevera no seu uso aínda 
que cometa erros e teña que pedir axuda ou aclaracións. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.2. Producir textos breves e comprensibles, 
tanto en conversa cara a cara como por teléfono 
ou por outros medios técnicos, nun rexistro neutro 
ou informal, cunha linguaxe sinxela, nos que se 
dea, se solicite e se intercambie información básica 
sobre temas de importancia na vida cotiá e asuntos 
coñecidos ou de interese persoal ou educativo 
propios da súa idade e do seu nivel escolar, e se 
xustifiquen brevemente e de xeito básico os 
motivos de determinadas acción e de plans 
sinxelos, aínda que ás veces haxa interrupcións ou 
vacilacións, resulten evidentes as pausas e a 
reformulación para organizar o discurso e para 
seleccionar expresións e estruturas, e o 
interlocutor teña que solicitar ás veces que se lle 
repita o dito, e mesmo solicite axuda ao interlocutor 
para expresar adecuadamente o seu texto. 

PLEB2.2. Amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira en 
diferentes situacións comunicativas, e manifesta interese e respecto polas 
achegas dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.3. Participar en conversas espontáneas 
relacionadas coas actividades de aula e en 
simulacións sobre temas cotiáns e de interese 
persoal con diversos fins comunicativos, 
establecendo contacto soial en función da situación 
de comunicación, reformulando e rectificando se 
non se comprende, e pedindo aclaración se non 
entende algo. 

PLEB2.3. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben estruturadas e con apoio 
visual (por exemplo, transparencias de PowerPoint), que lle permitan ilustralas 
con imaxes e seguir un guión sobre aspectos concretos e sinxelos de temas do 
seu interese ou relacionados con seus estudos ou a súa ocupación, e responde a 
preguntas breves e sinxelas de oíntes sobre o contido destas. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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B2.4. Utilizar estratexias de cooperación na 
interacción e no traballo con outras persoas, 
colaborando con elas na interacción, verificando a 
comprensión propia e das demais persoas 
mediante estratexias de compensación lingüísticas 
e non verbais, e cooperando activamente na 
realización das tarefas de comunicación. 

PLEB2.4. Desenvólvese correctamente en xestións e transaccións cotiás, como 
son as viaxes, o aloxamento, o transporte, as compras e o lecer, seguindo 
normas de cortesía básicas (saúdo e tratamento), sempre que a persoa 
interlocutora coopere, falando amodo e con claridade, e repetindo ou 
reformulando. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. Manexar con certa fluidez frases curtas, 
grupos de palabras e fórmulas básicas para 
desenvolverse de xeito suficiente en breves 
intercambios en situacións habituais e cotiás, aínda 
que se interrompa o discurso para procurar 
expresións e articular palabras menos frecuentes. 

PLEB2.5. Participa  en  conversas informais cunha pronuncia comprensible cara 
a cara, por teléfono ou por outros medios técnicos nas que establece contacto 
social, intercambia información e expresa opinión e puntos de vista, fai invitacións 
e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá indicacións ou instrucións, ou 
discute os pasos que hai que seguir para realizar unha actividade conxunta. 

CL 
AA 
CEC 

B2.6. Intercambiar información ou responder a 
preguntas directas simples e breves, relativas a 
información persoal, hábitos, gustos, estudos, etc., 
en relación con ámbitos e temas inmediatos con 
que xa estea familiarizado. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.7. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios 
claramente estruturados, utilizando fórmulas ou 
xestos simples para tomar ou ceder a quenda de 
palabra, aínda que se dependa en grande medida 
da actuación do interlocutor. 
 

PLEB2.7. Toma parte nunha conversa formal ou entrevista moi sinxela de 
carácter educativo ou ocupacional moi habitual e traballado previamente, 
intercambiando información suficiente e básica de carácter persoal e sobre 
hábitos, gustos ou estudos, preguntando sobre problemas prácticos e 
reaccionando de forma sinxela ante comentarios, sempre que poida pedir que se 
lle repitan os puntos clave se o necesita, e se o interlocutor coopera, falando 
amodo e con claridade, repetindo ou reformulando. 
 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

Estratexias de comprensión: 
Revisión de coñecementos previos. Comprensión de 
textos sinxelos en diferentes contextos de 
comunicación. Comprensión dos enunciados e dos 
recuadros, aprender e utilizar esa información. 
 
 

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

PLEB3.1. Segue, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas de funcionamento e 
manexo de aparellos electrónicos ou de máquinas de uso común e coñecidos, así 
como instrucións básicas e predicibles para a realización de actividades e normas 
de seguridade (por exemplo, manexo dun móbil ou prevención de riscos nunha 
excursión). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. Comprender mensaxes breves e sinxelas 
que conteñan instrucións, indicacións e 
información básica referida a necesidades 
inmediatas ou de carácter educativo ou 
ocupacional moi básico, de estrutura moi sinxela, 
especialmente se contan con apoio visual. 

PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de 
revistas propias da súa idade ou de internet, formulados de xeito simple e claro, e 
relacionados con asuntos do seu interese, nos ámbitos persoal e educativo e 
ocupacional moi básico. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.3. Identificar a información esencial, os puntos 
máis relevantes e os detalles importantes en 
textos, tanto en formato impreso como en soporte 
dixital, breves, sinxelos e ben estruturados, 
escritos nun rexistro informal ou estándar, que 
traten de asuntos cotiáns, temas coñecidos e 
previsibles de interese ou relevantes para os 
propios estudos, e que conteñan estruturas 
sinxelas e un léxico básico de uso común e 
habitual. 

PLEB3.3. Entende información específica esencial en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou consulta claramente estruturados e nun rexistro 
estándar e con imaxes ilustrativas redundantes sobre temas relativos a materias 
educativas, ou do seu interese (por exemplo, sobre un tema curricular, un 
programa informático, unha cidade, un deporte ou o ambiente), sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. Identificar e interpretar palabras e 
enunciados clave sinxelos e contextualizados, en 
situacións de comunicación significativas para a 

PLEB3.4. Comprende correspondencia persoal en calquera formato e en rexistro 
estándar na que, de xeito sinxelo e básico, se fale de si mesmo/a; se describan 
persoas, obxectos e lugares; se narren acontecementos pasados, presentes e 

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

futuros, reais ou imaxinarios; se expresen sentimentos, desexos e opinións sobre 
temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

CEC 

B3.5. Comprender a información esencial de 
correspondencia persoal moi breve e sinxela en 
calquera soporte, identificando o rexistro formal ou 
informal, o propósito e as fórmulas de relación 
social, e outras convencións básicas propias deste 
tipo de texto. 
 

PLEB3.5. Entende información básica  de correspondencia formal na que se 
informa sobre asuntos do seu interese no contexto persoal, educativo ou 
ocupacional (por exemple, sobre un curso de idiomas ou unha compra por 
internet). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB3.6. Comprende con fluidez textos de historias de ficción adaptados para o 
seu nivel. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
i) 

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

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

PLEB4.1. Utiliza estratexias que faciliten o proceso de escritura: segue modelos 
de textos de características similares, planifica o texto, elabora un borrador, 
corrixe tanto a ortografía como a orde das ideas e das palabras, etc. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, 
textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre 
temas cotiáns ou de interese persoal, nun rexistro 
estándar ou informal,  utilizando adecuadamente 
os recursos básicos de cohesión e  de coherencia, 
e  as  convencións ortográficas básicas, os signos 
de puntuación máis comúns, cun control razoable 
de expresións e estruturas sinxelas, e un léxico de 
uso frecuente para a súa idade e o seu nivel 
escolar;habituais na redacción de textos en soporte 
electrónico. 

PLEB4.2. Escribe textos moi breves en formato convencional con información 
sinxela e relevante sobre feitos moi coñecidos e habituais no ámbito educativo, 
describindo de xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e lugares. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.3. Describir de forma moi sinxela lugares, 
obxectos e persoas, e narrar de xeito lineal feitos e 
experiencias sinxelas, así como expor información 
básica e previamente preparada relacionada con 
temas cotiáns ou con materias do currículo. 

PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa aos 
seus datos, aos seus intereses ou ás súas afeccións. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. Cubrir documentos básicos nos que se 
solicite información persoal relativa a actividades 
diarias, intereses (deportes, música, etc,), gustos, 
etc. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.5. Escribir mensaxes sinxelas en diferentes 
soportes con información, instrucións e indicacións 
moi básicas relacionadas con actividades cotiás e 
de inmediata necesidade. 
 

PLEB4.5. Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén 
contacto social, real ou simulado (por exemplo, con amigos/as noutros países), 
se intercambia información básica sobre si mesmo, e a súa vila (por exemplo, 
descrición en termos moisinxelos de sucesos importantes e experiencias 
persoais; instrucións sinxelas, aceptación e ofrecemento de suxestións, como 
cancelar, confirmar ou modificar unha invitación ou uns plans), e se expresan 
opinións de xeito sinxelo. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.6. Escribir correspondencia breve e sinxela en 
papel ou soporte dixital, na que se dea información 

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

CL 
CD 
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persoal básica e se expresen gustos, sentimentos 
e opinións. 

puntuación. AA 
CEC 

  B4.7. Presentar os textos escritos de maneira 
coidada (con atención a marxes, riscaduras, liñas 
dereitas, letra clara, letras maiúsculas e 
minúsculas cando corresponda, etc.), en soporte 
impreso e dixital, adecuados aos fins funcionais e 
valorando a importancia da presentación nas 
comunicación escritas. 
 

  

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: 
comprensión da fonética nas palabras con /æ/ y /eɪ/. 
Patróns gráficos e convencións ortográficas: correcta 
pronunciación nas palabras con /æ/ y /eɪ/. 
Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: Coñecer un 
texto sobre eventos pasados e outro sobre materias 
inusuais en India e Escocia.Responder preguntas. 
Funcións comunicativas:  Descrición de imaxes. 
Narración de acontecementos pasados. 
Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a:  
Verbs: answer, arrive, ask, begin, cry, drop, find, finish, 
forget, give, hear, laugh, leave, lose, pick up, remember, 
see, shout, sit, stand, take, whisper. Adjetives: Feelings:  
angry, bored, calm, energetic, excited, lonely, nervous, 
positive, relaxed, scared, surprised, tired. 
Estruturas sintáctico-discursivas: Expresión do tempo: 
Past Simple :verbos regulares e irregulares; (There) 
was/ were. 
Expresión do aspecto habitual: Used to 

B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e 
intelixible, aínda que se cometan erros de 
pronuncia polos que as persoas interlocutoras 
teñan que solicitar repeticións. 
 

PLB5.1. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas intervencións nas 
actividades de aula, e na participación en simulacións con diversos fins 
comunicativos, facéndose comprender, producindo con suficiencia discriminativa 
trazos fonéticos significativos que distinguen fonemas (nasalización, 
sonorización, etc.), e recoñecendo e producindo comprensiblemente patróns 
básicos de ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases. 

CL 
AA 
CEC 

B5.2. Aplicar á comprensión e á produción de 
textos escritos as normas ortográficas básicas da 
palabra e da oración. 

PLB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente  para facer comprensible os 
textos, sen cometer erros moi básicos sobre as regularidades ortográficas máis 
relevantes. 

CL 
AA 
CEC 

B5.3. Incorporar á produción do texto oral e escrito 
os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estruturas sociais, relacións 
interpersoais, patróns de actuación, 
comportamento e convencións sociais, 
respectando as normas de cortesía máis 
importantes nos contextos respectivos. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. Utilizar as experiencias e os coñecementos 
adquiridos en todas as linguas que coñece para 
establecer similitudes e diferenzas coa nova lingua 
e desenvolver una competencia comunicativa 
plurilingüe; apreciar a riqueza persoal e social que 
proporciona ser una persoa plurilingüe e valorar as 
linguas como medio para comunicarse e 
relacionarse con compañeiros e compañeiras 
doutros países, como recurso de acceso á 
información e como instrumento de 
enriquecemento persoal, ao coñecer culturas e 
mandeiras de vivir diferentes,   

PLB5.5. Nas actividades de aula  utiliza,  para a comprensión e a elaboración de 
textos, o coñecemento adquirido noutras linguas sobre elementos 
morfolóxicos,sintácticos e discursivos, así como os procesos de realización das 
actividades lingüísticas de comprensión e produción. 

CL 
AA 
CEC 

B5.6. Levar a cabo as funcións demandadas polo 
propósito comunicativo, utilizando, con suficiente 
dominio para o seu nivel escolar, os expoñentes 
máis comúns e básicos desas funcións e os 
patróns discursivos igualmente básicos de uso 
máis frecuente. 

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

CL 
AA 
CEC 

B5.7. Comprender e utilizar rutinas e o léxico 
propio do nivel en situacións comunicativas 
sinxelas reais ou simuladas. 

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

CL 
AA 
CEC 

B5.8. Participar en proxectos (elaboración de PLEB5.8. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, CL 
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materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 
libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras presentes 
no centro docente, relacionados cos elementos 
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 

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. 

CD 
AA 
CEC 
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Unit 2 - Lost and found 
 

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

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

Estratexias de comprensión: 
mobilización de información previa por medio de 
conversacións. Identificación  do tipo de información 
contida nas audicións; inferencia na comprensión das 
indicacións do profesor e das instrucións para levar a 
cabo as tarefas. 
Participar en interaccións comunicativas: Preguntar e 
responder preguntas sobre información persoal. 
Descricións fotos e imaxes. Descrición de obxectos. 
Recoñecemento de expresións habituais na aula. 
Narración de acontecementos simultáneos no pasado. 
Expresión de agradecemento. 
 
 
 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
básicas de comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e as ideas 
principais, ou os detalles relevantes do texto: uso 
do contexto verbal e non verbal, e dos 
coñecementos previos sobre a situación (quen fala 
a quen, con que intencións, onde e cando) que 
permiten inferencias do significado baseadas no 
contexto uso dos coñecementos referenciais sobre 
o tema, así como identificación de palabras clave. 

PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de relación social para iniciar e 
terminar o discurso e expresar banvidas, desculpas e 
agradecementos, e identifica a relación de formalidade entre as 
persoas interlocutoras e o propósito comunicativo. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. Comprender instrucións moi básicas 
pronunciadas lentamente e claramente, e seguir 
indicacións sinxelas e breves que conteñan 
vocabulario propio do nivel. 
 

PLEB1.2. Comprende instrucións e textos breves e sinxelos 
producidos en contextos reais e simulados, articulados con claridade, 
ritmo pausado e acentuación estándar, que conteñan vocabulario 
relativo a lugares, persoas, obxectos, acontecementos e accións 
ligados a temas sinxelos e habituais na súa idade e no seu contexto 
escolar. 

CL 
AA 
CEC 
 

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

PLEB1.3. Comprende o esencial en situación de comunicación, cara a 
cara ou gravadas, nas que se utilicen frases moi sinxelas sobre temas 
habituais para a súa idade e o seu nivel escolar, que se refiran aos 
ámbitos persoal  público e educativo, sempre que se fale 
pausadamente e con claridade, e se poida escoitar máis dunha vez. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B1.4. Comprender os puntos esenciais e os 
detalles máis relevantes en conversas cotiás, reais 
ou simuladas, que se refiran a necesidades 
prácticas ou materiais, sentimentos ou sensacións 
físicas básicas, expresadas con certa naturalidade 
e boa articulación, se pode escoitalas de novo ou 
solicitar que se repita ou se reformule o dito. 

PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e 
información relevante en presentacións sobre temas educativos que 
estea a aprender, profesionais moi sinxelos ou de seu interese 
inmediato (por exemplo, sobre un tema curricular ou unha profesión). 

CL 
AA 
CEC 

B1.5. Recoñecer os puntos esenciais e a 
información principal de textos orais ou 
audiovisuais breves, articulados pausadamente e 
con claridade, que conteñan narracións e/ou 
descricións moi sinxelas, que traten sobre asuntos 
mio previsibles da vida cotiá ou moi coñecidos. 

PLEB1.5. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha 
conversa informal espontánea, relacionada coas actividades de aula, e 
de simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal con diversos 
fins comunicativos, se a produción é articulada con claridade e cunha 
velocidade media, pero con pausas. 

CL 
AA 
CEC 

B1.6. Comprender transaccións moi básicas de 
bens e servizos (datos persoais, horarios e 
prezos), trasnsmitidas de viva voz ou por medios 
técnicos, e articuladas con certa lentitude e 
claridade, sempre que as condicións acústicas 
sexan boas e se poidan escoitar máis dunha vez. 

PLEB1.6. Comprende, nunha conversa informal na que participa, 
descricións, narracións, peticións de información, e expresión dos 
gustos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas do seu 
interese, cando se lle fala con claridade, amodo e directamente, e se a 
persoa  interlocutora está  disposta a repetir ou a reformular o dito. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

  PLEB1.7. Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas 
emitidas por medios audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos 
(tempo atmosférico, noticias presentadas con imaxes moi 
redundantes, etc,) e sobre transaccións habituais de bens e servizos, 
pronunciadas con lentitude e claridade, aínda que deba escoitalas 
máis dunha vez. 
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Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

a) 
c) 
d) 
i) 

Estratexias de produción: 
mobilización de coñecementos previos por medio de 
intercambios comunicativos; observación dunha imaxe e 
descrición desta; lectura de expresións con linguaxe 
funcional. 
 
 
 

B2.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas para 
producir textos monolóxicos que aborden 
descricións, narracións e explicacións breves e 
sinxelas sobre acontecementos, experiencias, 
condicións de vida e coñecementos diversos, con 
certa fluidez e pronuncia intelixible, utilizando 
conectores textuais e con dominio do vocabulario 
elemental, para lograr a finalidade da 
comunicación. 

PLEB2.1. Interactúa nas actividades de aula a mayoría das veces ou 
intervén na lingua estranxeira, cunha pronuncia comprensible, e 
persevera no seu uso aínda que cometa erros e teña que pedir axuda 
ou aclaracións. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.2. Producir textos breves e comprensibles, 
tanto en conversa cara a cara como por teléfono 
ou por outros medios técnicos, nun rexistro neutro 
ou informal, cunha linguaxe sinxela, nos que se 
dea, se solicite e se intercambie información básica 
sobre temas de importancia na vida cotiá e asuntos 
coñecidos ou de interese persoal ou educativo 
propios da súa idade e do seu nivel escolar, e se 
xustifiquen brevemente e de xeito básico os 
motivos de determinadas acción e de plans 
sinxelos, aínda que ás veces haxa interrupcións ou 
vacilacións, resulten evidentes as pausas e a 
reformulación para organizar o discurso e para 
seleccionar expresións e estruturas, e o 
interlocutor teña que solicitar ás veces que se lle 
repita o dito, e mesmo solicite axuda ao interlocutor 
para expresar adecuadamente o seu texto. 

PLEB2.2. Amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira 
en diferentes situacións comunicativas, e manifesta interese e 
respecto polas achegas dos seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.3. Participar en conversas espontáneas 
relacionadas coas actividades de aula e en 
simulacións sobre temas cotiáns e de interese 
persoal con diversos fins comunicativos, 
establecendo contacto soial en función da situación 
de comunicación, reformulando e rectificando se 
non se comprende, e pedindo aclaración se non 
entende algo. 

PLEB2.3. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben estruturadas e 
con apoio visual (por exemplo, transparencias de PowerPoint), que lle 
permitan ilustralas con imaxes e seguir un guión sobre aspectos 
concretos e sinxelos de temas do seu interese ou relacionados con 
seus estudos ou a súa ocupación, e responde a preguntas breves e 
sinxelas de oíntes sobre o contido destas. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.4. Utilizar estratexias de cooperación na 
interacción e no traballo con outras persoas, 
colaborando con elas na interacción, verificando a 
comprensión propia e das demais persoas 
mediante estratexias de compensación lingüísticas 
e non verbais, e cooperando activamente na 
realización das tarefas de comunicación. 

PLEB2.4. Desenvólvese correctamente en xestións e transaccións 
cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o transporte, as compras e 
o lecer, seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e tratamento), 
sempre que a persoa interlocutora coopere, falando amodo e con 
claridade, e repetindo ou reformulando. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. Manexar con certa fluidez frases curtas, 
grupos de palabras e fórmulas básicas para 
desenvolverse de xeito suficiente en breves 
intercambios en situacións habituais e cotiás, aínda 
que se interrompa o discurso para procurar 
expresións e articular palabras menos frecuentes. 

PLEB2.5. Participa  en  conversas informais cunha pronuncia 
comprensible cara a cara, por teléfono ou por outros medios técnicos 
nas que establece contacto social, intercambia información e expresa 
opinión e puntos de vista, fai invitacións e ofrecementos, pide e ofrece 
cousas, pide e dá indicacións ou instrucións, ou discute os pasos que 
hai que seguir para realizar unha actividade conxunta. 

CL 
AA 
CEC 

B2.6. Intercambiar información ou responder a 
preguntas directas simples e breves, relativas a 
información persoal, hábitos, gustos, estudos, etc., 
en relación con ámbitos e temas inmediatos con 
que xa estea familiarizado. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.7. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios PLEB2.7. Toma parte nunha conversa formal ou entrevista moi sinxela  
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claramente estruturados, utilizando fórmulas ou 
xestos simples para tomar ou ceder a quenda de 
palabra, aínda que se dependa en grande medida 
da actuación do interlocutor. 
 

de carácter educativo ou ocupacional moi habitual e traballado 
previamente, intercambiando información suficiente e básica de 
carácter persoal e sobre hábitos, gustos ou estudos, preguntando 
sobre problemas prácticos e reaccionando de forma sinxela ante 
comentarios, sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos 
clave se o necesita, e se o interlocutor coopera, falando amodo e con 
claridade, repetindo ou reformulando. 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

Estratexias de comprensión: 
Revisión de coñecementos previos. Comprensión de 
textos sinxelos en diferentes contextos de comunicación. 
Comprensión dos enunciados e dos recuadros, aprender 
e utilizar esa información. 
 
 

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

PLEB3.1. Segue, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas de 
funcionamento e manexo de aparellos electrónicos ou de máquinas de 
uso común e coñecidos, así como instrucións básicas e predicibles 
para a realización de actividades e normas de seguridade (por 
exemplo, manexo dun móbil ou prevención de riscos nunha 
excursión). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.2. Comprender mensaxes breves e sinxelas 
que conteñan instrucións, indicacións e 
información básica referida a necesidades 
inmediatas ou de carácter educativo ou 
ocupacional moi básico, de estrutura moi sinxela, 
especialmente se contan con apoio visual. 

PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material 
publicitario de revistas propias da súa idade ou de internet, formulados 
de xeito simple e claro, e relacionados con asuntos do seu interese, 
nos ámbitos persoal e educativo e ocupacional moi básico. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.3. Identificar a información esencial, os puntos 
máis relevantes e os detalles importantes en 
textos, tanto en formato impreso como en soporte 
dixital, breves, sinxelos e ben estruturados, 
escritos nun rexistro informal ou estándar, que 
traten de asuntos cotiáns, temas coñecidos e 
previsibles de interese ou relevantes para os 
propios estudos, e que conteñan estruturas 
sinxelas e un léxico básico de uso común e 
habitual. 

PLEB3.3. Entende información específica esencial en páxinas web e 
outros materiais de referencia ou consulta claramente estruturados e 
nun rexistro estándar e con imaxes ilustrativas redundantes sobre 
temas relativos a materias educativas, ou do seu interese (por 
exemplo, sobre un tema curricular, un programa informático, unha 
cidade, un deporte ou o ambiente), sempre que poida reler as 
seccións difíciles. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. Identificar e interpretar palabras e 
enunciados clave sinxelos e contextualizados, en 
situacións de comunicación significativas para a 
súa idade e o seu nivel escolar, coa axuda de 
elementos textuais e non textuais, sobre temas 
variados e outros relacionas con outras materias 
do currículo. 
 

PLEB3.4. Comprende correspondencia persoal en calquera formato e 
en rexistro estándar na que, de xeito sinxelo e básico, se fale de si 
mesmo/a; se describan persoas, obxectos e lugares; se narren 
acontecementos pasados, presentes e futuros, reais ou imaxinarios; 
se expresen sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, 
coñecidos ou do seu interese. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. Comprender a información esencial de 
correspondencia persoal moi breve e sinxela en 
calquera soporte, identificando o rexistro formal ou 
informal, o propósito e as fórmulas de relación 
social, e outras convencións básicas propias deste 
tipo de texto. 
 

PLEB3.5. Entende información básica  de correspondencia formal na 
que se informa sobre asuntos do seu interese no contexto persoal, 
educativo ou ocupacional (por exemple, sobre un curso de idiomas ou 
unha compra por internet). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB3.6. Comprende con fluidez textos de historias de ficción 
adaptados para o seu nivel. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

a) Estratexias de produción: B4.1. Aplicar estratexias adecuadas para elaborar PLEB4.1. Utiliza estratexias que faciliten o proceso de escritura: segue CL 
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c) 
d) 
i) 

estudo e análixe dos exemplos presentados. Revisión, 
memorización e uso das estruturas analizadas. 
 

textos escritos breves e de estrutura simple, por 
exemplo, copiando formatos, fórmulas e modelos 
convencionais propios de cada tipo de texto, 
identificando as ideas pertinentes e necesarias, ou 
pondo unha idea principal en cada parágrafo. 

modelos de textos de características similares, planifica o texto, 
elabora un borrador, corrixe tanto a ortografía como a orde das ideas e 
das palabras, etc. 

CD 
AA 
CEC 

B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, 
textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre 
temas cotiáns ou de interese persoal, nun rexistro 
estándar ou informal,  utilizando adecuadamente 
os recursos básicos de cohesión e  de coherencia, 
e  as  convencións ortográficas básicas, os signos 
de puntuación máis comúns, cun control razoable 
de expresións e estruturas sinxelas, e un léxico de 
uso frecuente para a súa idade e o seu nivel 
escolar;habituais na redacción de textos en soporte 
electrónico. 

PLEB4.2. Escribe textos moi breves en formato convencional con 
información sinxela e relevante sobre feitos moi coñecidos e habituais 
no ámbito educativo, describindo de xeito sinxelo situacións, persoas, 
obxectos e lugares. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.3. Describir de forma moi sinxela lugares, 
obxectos e persoas, e narrar de xeito lineal feitos e 
experiencias sinxelas, así como expor información 
básica e previamente preparada relacionada con 
temas cotiáns ou con materias do currículo. 

PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e 
relativa aos seus datos, aos seus intereses ou ás súas afeccións. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. Cubrir documentos básicos nos que se 
solicite información persoal relativa a actividades 
diarias, intereses (deportes, música, etc,), gustos, 
etc. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.5. Escribir mensaxes sinxelas en diferentes 
soportes con información, instrucións e indicacións 
moi básicas relacionadas con actividades cotiás e 
de inmediata necesidade. 
 

PLEB4.5. Escribe correspondencia persoal na que se establece e 
mantén contacto social, real ou simulado (por exemplo, con amigos/as 
noutros países), se intercambia información básica sobre si mesmo, e 
a súa vila (por exemplo, descrición en termos moisinxelos de sucesos 
importantes e experiencias persoais; instrucións sinxelas, aceptación e 
ofrecemento de suxestións, como cancelar, confirmar ou modificar 
unha invitación ou uns plans), e se expresan opinións de xeito sinxelo. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.6. Escribir correspondencia breve e sinxela en 
papel ou soporte dixital, na que se dea información 
persoal básica e se expresen gustos, sentimentos 
e opinións. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

  B4.7. Presentar os textos escritos de maneira 
coidada (con atención a marxes, riscaduras, liñas 
dereitas, letra clara, letras maiúsculas e 
minúsculas cando corresponda, etc.), en soporte 
impreso e dixital, adecuados aos fins funcionais e 
valorando a importancia da presentación nas 
comunicación escritas. 
 

  

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: uso 
correcto de los apóstrofes. 
Patróns gráficos e convencións ortográficas: comprensión 
do uso de apóstrofes. Identificación de palabras co son 
/ə/. 
Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e 
intelixible, aínda que se cometan erros de 
pronuncia polos que as persoas interlocutoras 
teñan que solicitar repeticións. 
 

PLB5.1. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas intervencións 
nas actividades de aula, e na participación en simulacións con 
diversos fins comunicativos, facéndose comprender, producindo con 
suficiencia discriminativa trazos fonéticos significativos que distinguen 
fonemas (nasalización, sonorización, etc.), e recoñecendo e 
producindo comprensiblemente patróns básicos de ritmo, entoación e 

CL 
AA 
CEC 
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Coñecer un texto sobre descubrimentos inusuais e outro 
sobre o afundimento do Titanic.Responder preguntas. 
 Funcións comunicativas: Descrición de obxectos. 
Narración de acontecementos simultáneos pasados. 
Petición e ofrecemento de información. Expresión de 
agradecemento. 
Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a: 
Materials: cardboard, ceramic, cotton, glass, leather, 
metal, paper, plastic, rubber, silver or gold, wood, wool. 
Containers:  bottle, bowl, box, can, carton, case, cup, 
envelope, glass, jar, packet, tin. 
Estruturas sintáctico-discursivas: Expresión do tempo: 
Past Continuous  
Expresión do aspecto durativo: Past Simple/Continuous. 

acentuación de palabras e frases. 

B5.2. Aplicar á comprensión e á produción de 
textos escritos as normas ortográficas básicas da 
palabra e da oración. 

PLB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente  para facer 
comprensible os textos, sen cometer erros moi básicos sobre as 
regularidades ortográficas máis relevantes. 

CL 
AA 
CEC 

B5.3. Incorporar á produción do texto oral e escrito 
os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estruturas sociais, relacións 
interpersoais, patróns de actuación, 
comportamento e convencións sociais, 
respectando as normas de cortesía máis 
importantes nos contextos respectivos. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. Utilizar as experiencias e os coñecementos 
adquiridos en todas as linguas que coñece para 
establecer similitudes e diferenzas coa nova lingua 
e desenvolver una competencia comunicativa 
plurilingüe; apreciar a riqueza persoal e social que 
proporciona ser una persoa plurilingüe e valorar as 
linguas como medio para comunicarse e 
relacionarse con compañeiros e compañeiras 
doutros países, como recurso de acceso á 
información e como instrumento de 
enriquecemento persoal, ao coñecer culturas e 
mandeiras de vivir diferentes,   

PLB5.5. Nas actividades de aula  utiliza,  para a comprensión e a 
elaboración de textos, o coñecemento adquirido noutras linguas sobre 
elementos morfolóxicos,sintácticos e discursivos, así como os 
procesos de realización das actividades lingüísticas de comprensión e 
produción. 

CL 
AA 
CEC 

B5.6. Levar a cabo as funcións demandadas polo 
propósito comunicativo, utilizando, con suficiente 
dominio para o seu nivel escolar, os expoñentes 
máis comúns e básicos desas funcións e os 
patróns discursivos igualmente básicos de uso 
máis frecuente. 

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

CL 
AA 
CEC 

B5.7. Comprender e utilizar rutinas e o léxico 
propio do nivel en situacións comunicativas 
sinxelas reais ou simuladas. 

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

CL 
AA 
CEC 

B5.8. Participar en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 
libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras presentes 
no centro docente, relacionados cos elementos 
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
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Unit 3 - People and planet 
 

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

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

Estratexias de comprensión: 
mobilización de información previa por medio de 
conversacións. Identificación  do tipo de 
información contida nas audicións; inferencia na 
comprensión das indicacións do profesor e das 
instrucións para levar a cabo as tarefas. 
Participar en interaccións comunicativas: Preguntar 
e responder preguntas sobre información persoal e 
relativas aos textos. Describir fotos e imaxes. 
Utilizar expresións habituais na aula. Formulación 
de predicións futuras. 
 
 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de 
comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos 
e as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto: uso do 
contexto verbal e non verbal, e dos coñecementos previos sobre 
a situación (quen fala a quen, con que intencións, onde e cando) 
que permiten inferencias do significado baseadas no contexto 
uso dos coñecementos referenciais sobre o tema, así como 
identificación de palabras clave. 

PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de relación social para iniciar e 
terminar o discurso e expresar banvidas, desculpas e agradecementos, 
e identifica a relación de formalidade entre as persoas interlocutoras e 
o propósito comunicativo. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. Comprender instrucións moi básicas pronunciadas 
lentamente e claramente, e seguir indicacións sinxelas e breves 
que conteñan vocabulario propio do nivel. 
 

PLEB1.2. Comprende instrucións e textos breves e sinxelos 
producidos en contextos reais e simulados, articulados con claridade, 
ritmo pausado e acentuación estándar, que conteñan vocabulario 
relativo a lugares, persoas, obxectos, acontecementos e accións 
ligados a temas sinxelos e habituais na súa idade e no seu contexto 
escolar. 

CL 
AA 
CEC 
 

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

PLEB1.3. Comprende o esencial en situación de comunicación, cara a 
cara ou gravadas, nas que se utilicen frases moi sinxelas sobre temas 
habituais para a súa idade e o seu nivel escolar, que se refiran aos 
ámbitos persoal  público e educativo, sempre que se fale 
pausadamente e con claridade, e se poida escoitar máis dunha vez. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B1.4. Comprender os puntos esenciais e os detalles máis 
relevantes en conversas cotiás, reais ou simuladas, que se 
refiran a necesidades prácticas ou materiais, sentimentos ou 
sensacións físicas básicas, expresadas con certa naturalidade e 
boa articulación, se pode escoitalas de novo ou solicitar que se 
repita ou se reformule o dito. 

PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e 
información relevante en presentacións sobre temas educativos que 
estea a aprender, profesionais moi sinxelos ou de seu interese 
inmediato (por exemplo, sobre un tema curricular ou unha profesión). 

CL 
AA 
CEC 

B1.5. Recoñecer os puntos esenciais e a información principal de 
textos orais ou audiovisuais breves, articulados pausadamente e 
con claridade, que conteñan narracións e/ou descricións moi 
sinxelas, que traten sobre asuntos mio previsibles da vida cotiá 
ou moi coñecidos. 

PLEB1.5. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha 
conversa informal espontánea, relacionada coas actividades de aula, e 
de simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal con diversos 
fins comunicativos, se a produción é articulada con claridade e cunha 
velocidade media, pero con pausas. 

CL 
AA 
CEC 

B1.6. Comprender transaccións moi básicas de bens e servizos 
(datos persoais, horarios e prezos), trasnsmitidas de viva voz ou 
por medios técnicos, e articuladas con certa lentitude e claridade, 
sempre que as condicións acústicas sexan boas e se poidan 
escoitar máis dunha vez. 

PLEB1.6. Comprende, nunha conversa informal na que participa, 
descricións, narracións, peticións de información, e expresión dos 
gustos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas do seu 
interese, cando se lle fala con claridade, amodo e directamente, e se a 
persoa  interlocutora está  disposta a repetir ou a reformular o dito. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

  PLEB1.7. Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas 
emitidas por medios audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos 
(tempo atmosférico, noticias presentadas con imaxes moi redundantes, 
etc,) e sobre transaccións habituais de bens e servizos, pronunciadas 
con lentitude e claridade, aínda que deba escoitalas máis dunha vez. 
 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

a) 
c) 
d) 
i) 

Estratexias de produción: 
mobilización de coñecementos previos por medio 
de intercambios comunicativos; observación dunha 
imaxe e descrición desta; lectura de expresións con 
linguaxe funcional. 

B2.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas para producir textos 
monolóxicos que aborden descricións, narracións e explicacións 
breves e sinxelas sobre acontecementos, experiencias, 
condicións de vida e coñecementos diversos, con certa fluidez e 
pronuncia intelixible, utilizando conectores textuais e con dominio 

PLEB2.1. Interactúa nas actividades de aula a mayoría das veces ou 
intervén na lingua estranxeira, cunha pronuncia comprensible, e 
persevera no seu uso aínda que cometa erros e teña que pedir axuda 
ou aclaracións. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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do vocabulario elemental, para lograr a finalidade da 
comunicación. 

B2.2. Producir textos breves e comprensibles, tanto en conversa 
cara a cara como por teléfono ou por outros medios técnicos, nun 
rexistro neutro ou informal, cunha linguaxe sinxela, nos que se 
dea, se solicite e se intercambie información básica sobre temas 
de importancia na vida cotiá e asuntos coñecidos ou de interese 
persoal ou educativo propios da súa idade e do seu nivel escolar, 
e se xustifiquen brevemente e de xeito básico os motivos de 
determinadas acción e de plans sinxelos, aínda que ás veces 
haxa interrupcións ou vacilacións, resulten evidentes as pausas e 
a reformulación para organizar o discurso e para seleccionar 
expresións e estruturas, e o interlocutor teña que solicitar ás 
veces que se lle repita o dito, e mesmo solicite axuda ao 
interlocutor para expresar adecuadamente o seu texto. 

PLEB2.2. Amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira 
en diferentes situacións comunicativas, e manifesta interese e respecto 
polas achegas dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.3. Participar en conversas espontáneas relacionadas coas 
actividades de aula e en simulacións sobre temas cotiáns e de 
interese persoal con diversos fins comunicativos, establecendo 
contacto soial en función da situación de comunicación, 
reformulando e rectificando se non se comprende, e pedindo 
aclaración se non entende algo. 

PLEB2.3. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben estruturadas e 
con apoio visual (por exemplo, transparencias de PowerPoint), que lle 
permitan ilustralas con imaxes e seguir un guión sobre aspectos 
concretos e sinxelos de temas do seu interese ou relacionados con 
seus estudos ou a súa ocupación, e responde a preguntas breves e 
sinxelas de oíntes sobre o contido destas. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.4. Utilizar estratexias de cooperación na interacción e no 
traballo con outras persoas, colaborando con elas na interacción, 
verificando a comprensión propia e das demais persoas 
mediante estratexias de compensación lingüísticas e non verbais, 
e cooperando activamente na realización das tarefas de 
comunicación. 

PLEB2.4. Desenvólvese correctamente en xestións e transaccións 
cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o transporte, as compras e 
o lecer, seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e tratamento), 
sempre que a persoa interlocutora coopere, falando amodo e con 
claridade, e repetindo ou reformulando. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. Manexar con certa fluidez frases curtas, grupos de 
palabras e fórmulas básicas para desenvolverse de xeito 
suficiente en breves intercambios en situacións habituais e 
cotiás, aínda que se interrompa o discurso para procurar 
expresións e articular palabras menos frecuentes. 

PLEB2.5. Participa  en  conversas informais cunha pronuncia 
comprensible cara a cara, por teléfono ou por outros medios técnicos 
nas que establece contacto social, intercambia información e expresa 
opinión e puntos de vista, fai invitacións e ofrecementos, pide e ofrece 
cousas, pide e dá indicacións ou instrucións, ou discute os pasos que 
hai que seguir para realizar unha actividade conxunta. 

CL 
AA 
CEC 

B2.6. Intercambiar información ou responder a preguntas directas 
simples e breves, relativas a información persoal, hábitos, 
gustos, estudos, etc., en relación con ámbitos e temas 
inmediatos con que xa estea familiarizado. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.7. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente 
estruturados, utilizando fórmulas ou xestos simples para tomar 
ou ceder a quenda de palabra, aínda que se dependa en grande 
medida da actuación do interlocutor. 
 

PLEB2.7. Toma parte nunha conversa formal ou entrevista moi sinxela 
de carácter educativo ou ocupacional moi habitual e traballado 
previamente, intercambiando información suficiente e básica de 
carácter persoal e sobre hábitos, gustos ou estudos, preguntando 
sobre problemas prácticos e reaccionando de forma sinxela ante 
comentarios, sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos clave 
se o necesita, e se o interlocutor coopera, falando amodo e con 
claridade, repetindo ou reformulando. 
 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 
d) 

Estratexias de comprensión: 
Revisión de coñecementos previos. Comprensión 
de textos sinxelos en diferentes contextos de 

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

PLEB3.1. Segue, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas de 
funcionamento e manexo de aparellos electrónicos ou de máquinas de 
uso común e coñecidos, así como instrucións básicas e predicibles 

CL 
CD 
AA 
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e) 
i) 

comunicación. Comprensión dos enunciados e dos 
recuadros, aprender e utilizar esa información. 
 
 

significados polo contexto, por comparación de palabras ou 
frases similares nas linguas que xa coñecen, etc.), para a 
comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos 
e as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto. 
 

para a realización de actividades e normas de seguridade (por 
exemplo, manexo dun móbil ou prevención de riscos nunha excursión). 

CEC 

B3.2. Comprender mensaxes breves e sinxelas que conteñan 
instrucións, indicacións e información básica referida a 
necesidades inmediatas ou de carácter educativo ou ocupacional 
moi básico, de estrutura moi sinxela, especialmente se contan 
con apoio visual. 

PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material 
publicitario de revistas propias da súa idade ou de internet, formulados 
de xeito simple e claro, e relacionados con asuntos do seu interese, 
nos ámbitos persoal e educativo e ocupacional moi básico. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis 
relevantes e os detalles importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte dixital, breves, sinxelos e ben 
estruturados, escritos nun rexistro informal ou estándar, que 
traten de asuntos cotiáns, temas coñecidos e previsibles de 
interese ou relevantes para os propios estudos, e que conteñan 
estruturas sinxelas e un léxico básico de uso común e habitual. 

PLEB3.3. Entende información específica esencial en páxinas web e 
outros materiais de referencia ou consulta claramente estruturados e 
nun rexistro estándar e con imaxes ilustrativas redundantes sobre 
temas relativos a materias educativas, ou do seu interese (por 
exemplo, sobre un tema curricular, un programa informático, unha 
cidade, un deporte ou o ambiente), sempre que poida reler as seccións 
difíciles. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. Identificar e interpretar palabras e enunciados clave 
sinxelos e contextualizados, en situacións de comunicación 
significativas para a súa idade e o seu nivel escolar, coa axuda 
de elementos textuais e non textuais, sobre temas variados e 
outros relacionas con outras materias do currículo. 
 

PLEB3.4. Comprende correspondencia persoal en calquera formato e 
en rexistro estándar na que, de xeito sinxelo e básico, se fale de si 
mesmo/a; se describan persoas, obxectos e lugares; se narren 
acontecementos pasados, presentes e futuros, reais ou imaxinarios; se 
expresen sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, 
coñecidos ou do seu interese. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. Comprender a información esencial de correspondencia 
persoal moi breve e sinxela en calquera soporte, identificando o 
rexistro formal ou informal, o propósito e as fórmulas de relación 
social, e outras convencións básicas propias deste tipo de texto. 
 

PLEB3.5. Entende información básica  de correspondencia formal na 
que se informa sobre asuntos do seu interese no contexto persoal, 
educativo ou ocupacional (por exemple, sobre un curso de idiomas ou 
unha compra por internet). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB3.6. Comprende con fluidez textos de historias de ficción 
adaptados para o seu nivel. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
i) 

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

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

PLEB4.1. Utiliza estratexias que faciliten o proceso de escritura: segue 
modelos de textos de características similares, planifica o texto, 
elabora un borrador, corrixe tanto a ortografía como a orde das ideas e 
das palabras, etc. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves, 
sinxelos e de estrutura clara sobre temas cotiáns ou de interese 
persoal, nun rexistro estándar ou informal,  utilizando 
adecuadamente os recursos básicos de cohesión e  de 
coherencia, e  as  convencións ortográficas básicas, os signos de 
puntuación máis comúns, cun control razoable de expresións e 
estruturas sinxelas, e un léxico de uso frecuente para a súa idade 
e o seu nivel escolar;habituais na redacción de textos en soporte 
electrónico. 

PLEB4.2. Escribe textos moi breves en formato convencional con 
información sinxela e relevante sobre feitos moi coñecidos e habituais 
no ámbito educativo, describindo de xeito sinxelo situacións, persoas, 
obxectos e lugares. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.3. Describir de forma moi sinxela lugares, obxectos e persoas, 
e narrar de xeito lineal feitos e experiencias sinxelas, así como 
expor información básica e previamente preparada relacionada 
con temas cotiáns ou con materias do currículo. 

PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e 
relativa aos seus datos, aos seus intereses ou ás súas afeccións. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. Cubrir documentos básicos nos que se solicite información 
persoal relativa a actividades diarias, intereses (deportes, 
música, etc,), gustos, etc. 

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

CL 
CD 
AA 
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persoal ou sobre temas de actualidade de especial relevancia e 
facilmente comprensibles para a súa idade, respectando as 
convencións e as normas de cortesía, tamén cando se utilizan as 
redes sociais. 
 

CEC 

B4.5. Escribir mensaxes sinxelas en diferentes soportes con 
información, instrucións e indicacións moi básicas relacionadas 
con actividades cotiás e de inmediata necesidade. 
 

PLEB4.5. Escribe correspondencia persoal na que se establece e 
mantén contacto social, real ou simulado (por exemplo, con amigos/as 
noutros países), se intercambia información básica sobre si mesmo, e 
a súa vila (por exemplo, descrición en termos moisinxelos de sucesos 
importantes e experiencias persoais; instrucións sinxelas, aceptación e 
ofrecemento de suxestións, como cancelar, confirmar ou modificar 
unha invitación ou uns plans), e se expresan opinións de xeito sinxelo. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.6. Escribir correspondencia breve e sinxela en papel ou 
soporte dixital, na que se dea información persoal básica e se 
expresen gustos, sentimentos e opinións. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

  B4.7. Presentar os textos escritos de maneira coidada (con 
atención a marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, letras 
maiúsculas e minúsculas cando corresponda, etc.), en soporte 
impreso e dixital, adecuados aos fins funcionais e valorando a 
importancia da presentación nas comunicación escritas. 
 

  

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación: comprensión do uso de conxuncións. 
Identificación de palabras cos sons /ɲ/, /y/, /ɲk/. 
Patróns gráficos e convencións ortográficas: uso 
correcto das regras das conxuncións. 
Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: Escribir 
predicións futuras co condicional. Escribir 
recomendacións para tentar solucionar un 
problema ambiental. 
Funcións comunicativas: Resolución dos exercicios 
no caderno seguindo as pautas.  Petición e 
ofrecemento de información, opinións e puntos de 
vista. Formulación de predicións. Formulación de 
recomendacións. 
Léxico oral e escrito básico de uso común relativo 
a: Body:  ankle, back, brain, chest, finger, heart, 
knee, muscle, neck, shoulder, skin, thumb, toe, 
wrist. Environment:  decrease, eco-friendly, 
environment, fossil, fuels, global warming, 
greenhouse gas, grow, increase, organic, pollution, 
produce, run out. 
Estruturas sintáctico-discursivas: Expresión do 
tempo: Will/ Won´t,  
Expresión de condición: If/ Unless (First conditional) 

B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que 
se cometan erros de pronuncia polos que as persoas 
interlocutoras teñan que solicitar repeticións. 
 

PLB5.1. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas intervencións 
nas actividades de aula, e na participación en simulacións con diversos 
fins comunicativos, facéndose comprender, producindo con suficiencia 
discriminativa trazos fonéticos significativos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.), e recoñecendo e producindo 
comprensiblemente patróns básicos de ritmo, entoación e acentuación 
de palabras e frases. 

CL 
AA 
CEC 

B5.2. Aplicar á comprensión e á produción de textos escritos as 
normas ortográficas básicas da palabra e da oración. 

PLB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente  para facer 
comprensible os textos, sen cometer erros moi básicos sobre as 
regularidades ortográficas máis relevantes. 

CL 
AA 
CEC 

B5.3. Incorporar á produción do texto oral e escrito os 
coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estruturas sociais, relacións interpersoais, patróns de 
actuación, comportamento e convencións sociais, respectando 
as normas de cortesía máis importantes nos contextos 
respectivos. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. Utilizar as experiencias e os coñecementos adquiridos en 
todas as linguas que coñece para establecer similitudes e 
diferenzas coa nova lingua e desenvolver una competencia 
comunicativa plurilingüe; apreciar a riqueza persoal e social que 
proporciona ser una persoa plurilingüe e valorar as linguas como 
medio para comunicarse e relacionarse con compañeiros e 
compañeiras doutros países, como recurso de acceso á 
información e como instrumento de enriquecemento persoal, ao 
coñecer culturas e mandeiras de vivir diferentes,   

PLB5.5. Nas actividades de aula  utiliza,  para a comprensión e a 
elaboración de textos, o coñecemento adquirido noutras linguas sobre 
elementos morfolóxicos,sintácticos e discursivos, así como os 
procesos de realización das actividades lingüísticas de comprensión e 
produción. 

CL 
AA 
CEC 

B5.6. Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito PLB5.6. Comunica con eficacia, comprendendo e utilizando CL 
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comunicativo, utilizando, con suficiente dominio para o seu nivel 
escolar, os expoñentes máis comúns e básicos desas funcións e 
os patróns discursivos igualmente básicos de uso máis frecuente. 

adecuadamente as  estruturas morfosintácticas básicas para realizar 
as funcións comunicativas propias do seu nivel, e estratexias de 
comunicación e de redundancia do significado (imaxes, elementos 
paralingüísticos, cuasilingüísticos básicos e partextuais). 

AA 
CEC 

B5.7. Comprender e utilizar rutinas e o léxico propio do nivel en 
situacións comunicativas sinxelas reais ou simuladas. 

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

CL 
AA 
CEC 

B5.8. Participar en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, etc.) 
nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras 
presentes no centro docente, relacionados cos elementos 
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
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Unit 4 - Making it happen 
 

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

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

Estratexias de comprensión: 
mobilización de información previa por medio de 
conversacións. Identificación  do tipo de 
información contida nas audicións; inferencia na 
comprensión das indicacións do profesor e das 
instrucións para levar a cabo as tarefas. 
Participar en interaccións comunicativas: Preguntar 
e responder preguntas sobre información persoal. 
Descricións fotos e imaxes. Descrición de obxectos. 
Recoñecemento de expresións habituais na aula e 
nunha tenda de roupa. Narración de 
acontecementos futuros e predicións futuras. 
 
 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de 
comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos 
e as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto: uso do 
contexto verbal e non verbal, e dos coñecementos previos sobre 
a situación (quen fala a quen, con que intencións, onde e cando) 
que permiten inferencias do significado baseadas no contexto 
uso dos coñecementos referenciais sobre o tema, así como 
identificación de palabras clave. 

PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de relación social para iniciar e 
terminar o discurso e expresar banvidas, desculpas e agradecementos, 
e identifica a relación de formalidade entre as persoas interlocutoras e 
o propósito comunicativo. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. Comprender instrucións moi básicas pronunciadas 
lentamente e claramente, e seguir indicacións sinxelas e breves 
que conteñan vocabulario propio do nivel. 
 

PLEB1.2. Comprende instrucións e textos breves e sinxelos 
producidos en contextos reais e simulados, articulados con claridade, 
ritmo pausado e acentuación estándar, que conteñan vocabulario 
relativo a lugares, persoas, obxectos, acontecementos e accións 
ligados a temas sinxelos e habituais na súa idade e no seu contexto 
escolar. 

CL 
AA 
CEC 
 

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

PLEB1.3. Comprende o esencial en situación de comunicación, cara a 
cara ou gravadas, nas que se utilicen frases moi sinxelas sobre temas 
habituais para a súa idade e o seu nivel escolar, que se refiran aos 
ámbitos persoal  público e educativo, sempre que se fale 
pausadamente e con claridade, e se poida escoitar máis dunha vez. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B1.4. Comprender os puntos esenciais e os detalles máis 
relevantes en conversas cotiás, reais ou simuladas, que se 
refiran a necesidades prácticas ou materiais, sentimentos ou 
sensacións físicas básicas, expresadas con certa naturalidade e 
boa articulación, se pode escoitalas de novo ou solicitar que se 
repita ou se reformule o dito. 

PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e 
información relevante en presentacións sobre temas educativos que 
estea a aprender, profesionais moi sinxelos ou de seu interese 
inmediato (por exemplo, sobre un tema curricular ou unha profesión). 

CL 
AA 
CEC 

B1.5. Recoñecer os puntos esenciais e a información principal de 
textos orais ou audiovisuais breves, articulados pausadamente e 
con claridade, que conteñan narracións e/ou descricións moi 
sinxelas, que traten sobre asuntos mio previsibles da vida cotiá 
ou moi coñecidos. 

PLEB1.5. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha 
conversa informal espontánea, relacionada coas actividades de aula, e 
de simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal con diversos 
fins comunicativos, se a produción é articulada con claridade e cunha 
velocidade media, pero con pausas. 

CL 
AA 
CEC 

B1.6. Comprender transaccións moi básicas de bens e servizos 
(datos persoais, horarios e prezos), trasnsmitidas de viva voz ou 
por medios técnicos, e articuladas con certa lentitude e claridade, 
sempre que as condicións acústicas sexan boas e se poidan 
escoitar máis dunha vez. 

PLEB1.6. Comprende, nunha conversa informal na que participa, 
descricións, narracións, peticións de información, e expresión dos 
gustos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas do seu 
interese, cando se lle fala con claridade, amodo e directamente, e se a 
persoa  interlocutora está  disposta a repetir ou a reformular o dito. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

  PLEB1.7. Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas 
emitidas por medios audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos 
(tempo atmosférico, noticias presentadas con imaxes moi redundantes, 
etc,) e sobre transaccións habituais de bens e servizos, pronunciadas 
con lentitude e claridade, aínda que deba escoitalas máis dunha vez. 
 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

a) 
c) 
d) 
i) 

Estratexias de produción: 
mobilización de coñecementos previos por medio 
de intercambios comunicativos; observación dunha 
imaxe e descrición desta; lectura de expresións con 
linguaxe funcional. 

B2.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas para producir textos 
monolóxicos que aborden descricións, narracións e explicacións 
breves e sinxelas sobre acontecementos, experiencias, 
condicións de vida e coñecementos diversos, con certa fluidez e 
pronuncia intelixible, utilizando conectores textuais e con dominio 

PLEB2.1. Interactúa nas actividades de aula a mayoría das veces ou 
intervén na lingua estranxeira, cunha pronuncia comprensible, e 
persevera no seu uso aínda que cometa erros e teña que pedir axuda 
ou aclaracións. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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do vocabulario elemental, para lograr a finalidade da 
comunicación. 

B2.2. Producir textos breves e comprensibles, tanto en conversa 
cara a cara como por teléfono ou por outros medios técnicos, nun 
rexistro neutro ou informal, cunha linguaxe sinxela, nos que se 
dea, se solicite e se intercambie información básica sobre temas 
de importancia na vida cotiá e asuntos coñecidos ou de interese 
persoal ou educativo propios da súa idade e do seu nivel escolar, 
e se xustifiquen brevemente e de xeito básico os motivos de 
determinadas acción e de plans sinxelos, aínda que ás veces 
haxa interrupcións ou vacilacións, resulten evidentes as pausas e 
a reformulación para organizar o discurso e para seleccionar 
expresións e estruturas, e o interlocutor teña que solicitar ás 
veces que se lle repita o dito, e mesmo solicite axuda ao 
interlocutor para expresar adecuadamente o seu texto. 

PLEB2.2. Amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira 
en diferentes situacións comunicativas, e manifesta interese e respecto 
polas achegas dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.3. Participar en conversas espontáneas relacionadas coas 
actividades de aula e en simulacións sobre temas cotiáns e de 
interese persoal con diversos fins comunicativos, establecendo 
contacto soial en función da situación de comunicación, 
reformulando e rectificando se non se comprende, e pedindo 
aclaración se non entende algo. 

PLEB2.3. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben estruturadas e 
con apoio visual (por exemplo, transparencias de PowerPoint), que lle 
permitan ilustralas con imaxes e seguir un guión sobre aspectos 
concretos e sinxelos de temas do seu interese ou relacionados con 
seus estudos ou a súa ocupación, e responde a preguntas breves e 
sinxelas de oíntes sobre o contido destas. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.4. Utilizar estratexias de cooperación na interacción e no 
traballo con outras persoas, colaborando con elas na interacción, 
verificando a comprensión propia e das demais persoas 
mediante estratexias de compensación lingüísticas e non verbais, 
e cooperando activamente na realización das tarefas de 
comunicación. 

PLEB2.4. Desenvólvese correctamente en xestións e transaccións 
cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o transporte, as compras e 
o lecer, seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e tratamento), 
sempre que a persoa interlocutora coopere, falando amodo e con 
claridade, e repetindo ou reformulando. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. Manexar con certa fluidez frases curtas, grupos de 
palabras e fórmulas básicas para desenvolverse de xeito 
suficiente en breves intercambios en situacións habituais e 
cotiás, aínda que se interrompa o discurso para procurar 
expresións e articular palabras menos frecuentes. 

PLEB2.5. Participa  en  conversas informais cunha pronuncia 
comprensible cara a cara, por teléfono ou por outros medios técnicos 
nas que establece contacto social, intercambia información e expresa 
opinión e puntos de vista, fai invitacións e ofrecementos, pide e ofrece 
cousas, pide e dá indicacións ou instrucións, ou discute os pasos que 
hai que seguir para realizar unha actividade conxunta. 

CL 
AA 
CEC 

B2.6. Intercambiar información ou responder a preguntas directas 
simples e breves, relativas a información persoal, hábitos, 
gustos, estudos, etc., en relación con ámbitos e temas 
inmediatos con que xa estea familiarizado. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.7. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente 
estruturados, utilizando fórmulas ou xestos simples para tomar 
ou ceder a quenda de palabra, aínda que se dependa en grande 
medida da actuación do interlocutor. 
 

PLEB2.7. Toma parte nunha conversa formal ou entrevista moi sinxela 
de carácter educativo ou ocupacional moi habitual e traballado 
previamente, intercambiando información suficiente e básica de 
carácter persoal e sobre hábitos, gustos ou estudos, preguntando 
sobre problemas prácticos e reaccionando de forma sinxela ante 
comentarios, sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos clave 
se o necesita, e se o interlocutor coopera, falando amodo e con 
claridade, repetindo ou reformulando. 
 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

Estratexias de comprensión: 
Revisión de coñecementos previos. Comprensión 
de textos sinxelos en diferentes contextos de 
comunicación. Comprensión dos enunciados e dos 
recuadros, aprender e utilizar esa información. 
 
 

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

PLEB3.1. Segue, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas de 
funcionamento e manexo de aparellos electrónicos ou de máquinas de 
uso común e coñecidos, así como instrucións básicas e predicibles 
para a realización de actividades e normas de seguridade (por 
exemplo, manexo dun móbil ou prevención de riscos nunha excursión). 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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B3.2. Comprender mensaxes breves e sinxelas que conteñan 
instrucións, indicacións e información básica referida a 
necesidades inmediatas ou de carácter educativo ou ocupacional 
moi básico, de estrutura moi sinxela, especialmente se contan 
con apoio visual. 

PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material 
publicitario de revistas propias da súa idade ou de internet, formulados 
de xeito simple e claro, e relacionados con asuntos do seu interese, 
nos ámbitos persoal e educativo e ocupacional moi básico. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis 
relevantes e os detalles importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte dixital, breves, sinxelos e ben 
estruturados, escritos nun rexistro informal ou estándar, que 
traten de asuntos cotiáns, temas coñecidos e previsibles de 
interese ou relevantes para os propios estudos, e que conteñan 
estruturas sinxelas e un léxico básico de uso común e habitual. 

PLEB3.3. Entende información específica esencial en páxinas web e 
outros materiais de referencia ou consulta claramente estruturados e 
nun rexistro estándar e con imaxes ilustrativas redundantes sobre 
temas relativos a materias educativas, ou do seu interese (por 
exemplo, sobre un tema curricular, un programa informático, unha 
cidade, un deporte ou o ambiente), sempre que poida reler as seccións 
difíciles. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. Identificar e interpretar palabras e enunciados clave 
sinxelos e contextualizados, en situacións de comunicación 
significativas para a súa idade e o seu nivel escolar, coa axuda 
de elementos textuais e non textuais, sobre temas variados e 
outros relacionas con outras materias do currículo. 
 

PLEB3.4. Comprende correspondencia persoal en calquera formato e 
en rexistro estándar na que, de xeito sinxelo e básico, se fale de si 
mesmo/a; se describan persoas, obxectos e lugares; se narren 
acontecementos pasados, presentes e futuros, reais ou imaxinarios; se 
expresen sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, 
coñecidos ou do seu interese. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. Comprender a información esencial de correspondencia 
persoal moi breve e sinxela en calquera soporte, identificando o 
rexistro formal ou informal, o propósito e as fórmulas de relación 
social, e outras convencións básicas propias deste tipo de texto. 
 

PLEB3.5. Entende información básica  de correspondencia formal na 
que se informa sobre asuntos do seu interese no contexto persoal, 
educativo ou ocupacional (por exemple, sobre un curso de idiomas ou 
unha compra por internet). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB3.6. Comprende con fluidez textos de historias de ficción 
adaptados para o seu nivel. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
i) 

Estratexias de produción: 
estudo e análise dos exemplos presentados. 
Revisión, memorización e uso das estruturas 
analizadas. 
 
 

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

PLEB4.1. Utiliza estratexias que faciliten o proceso de escritura: segue 
modelos de textos de características similares, planifica o texto, 
elabora un borrador, corrixe tanto a ortografía como a orde das ideas e 
das palabras, etc. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves, 
sinxelos e de estrutura clara sobre temas cotiáns ou de interese 
persoal, nun rexistro estándar ou informal,  utilizando 
adecuadamente os recursos básicos de cohesión e  de 
coherencia, e  as  convencións ortográficas básicas, os signos de 
puntuación máis comúns, cun control razoable de expresións e 
estruturas sinxelas, e un léxico de uso frecuente para a súa idade 
e o seu nivel escolar;habituais na redacción de textos en soporte 
electrónico. 

PLEB4.2. Escribe textos moi breves en formato convencional con 
información sinxela e relevante sobre feitos moi coñecidos e habituais 
no ámbito educativo, describindo de xeito sinxelo situacións, persoas, 
obxectos e lugares. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.3. Describir de forma moi sinxela lugares, obxectos e persoas, 
e narrar de xeito lineal feitos e experiencias sinxelas, así como 
expor información básica e previamente preparada relacionada 
con temas cotiáns ou con materias do currículo. 

PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e 
relativa aos seus datos, aos seus intereses ou ás súas afeccións. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. Cubrir documentos básicos nos que se solicite información 
persoal relativa a actividades diarias, intereses (deportes, 
música, etc,), gustos, etc. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
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B4.5. Escribir mensaxes sinxelas en diferentes soportes con 
información, instrucións e indicacións moi básicas relacionadas 
con actividades cotiás e de inmediata necesidade. 
 

PLEB4.5. Escribe correspondencia persoal na que se establece e 
mantén contacto social, real ou simulado (por exemplo, con amigos/as 
noutros países), se intercambia información básica sobre si mesmo, e 
a súa vila (por exemplo, descrición en termos moisinxelos de sucesos 
importantes e experiencias persoais; instrucións sinxelas, aceptación e 
ofrecemento de suxestións, como cancelar, confirmar ou modificar 
unha invitación ou uns plans), e se expresan opinións de xeito sinxelo. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.6. Escribir correspondencia breve e sinxela en papel ou 
soporte dixital, na que se dea información persoal básica e se 
expresen gustos, sentimentos e opinións. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

  B4.7. Presentar os textos escritos de maneira coidada (con 
atención a marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, letras 
maiúsculas e minúsculas cando corresponda, etc.), en soporte 
impreso e dixital, adecuados aos fins funcionais e valorando a 
importancia da presentación nas comunicación escritas. 
 

  

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación: correcta pronuncia do acento nos 
adxectivos e palabras. 
Patróns gráficos e convencións ortográficas: 
comprensión do acento nos adxectivos. Uso 
correcto das expresións de causa e cantidade. 
Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: Escribir 
predicións futuras. Escribir unha carta de invitación. 
Funcións comunicativas: Resolución dos exercicios 
no caderno seguindo as pautas.  Petición e 
ofrecemento de información. Descrición de 
obxectos. Formulación dunha carta formal de 
invitación. 
Léxico oral e escrito básico de uso común relativo 
a: Money:  buy, cash, coins, donate, earn, notes, 
pay for, pocket money, prize money, save, sell, 
spend, win Verbs and prepositions of movement:   
climb (up), crawl (under), dive (into), fall (off), hop 
(onto), jump (over), run (around), slide (down), 
caseta (on), swim (through), walk (along). 
Estruturas sintáctico-discursivas: Expresión do 
tempo Futuro: be going to/ will para predicciones: 
present continuous para eventos futuros. 
Expresión de conxunción: and 
Expresión de oposición: but 
Expresión de causa: because (of)/ due to 
Expresión da cantidade: fracciones 
Expresión de movemento: verbos y preposicións de 
movemento. 

B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que 
se cometan erros de pronuncia polos que as persoas 
interlocutoras teñan que solicitar repeticións. 
 

PLB5.1. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas intervencións 
nas actividades de aula, e na participación en simulacións con diversos 
fins comunicativos, facéndose comprender, producindo con suficiencia 
discriminativa trazos fonéticos significativos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.), e recoñecendo e producindo 
comprensiblemente patróns básicos de ritmo, entoación e acentuación 
de palabras e frases. 

CL 
AA 
CEC 

B5.2. Aplicar á comprensión e á produción de textos escritos as 
normas ortográficas básicas da palabra e da oración. 

PLB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente  para facer 
comprensible os textos, sen cometer erros moi básicos sobre as 
regularidades ortográficas máis relevantes. 

CL 
AA 
CEC 

B5.3. Incorporar á produción do texto oral e escrito os 
coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estruturas sociais, relacións interpersoais, patróns de 
actuación, comportamento e convencións sociais, respectando 
as normas de cortesía máis importantes nos contextos 
respectivos. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. Utilizar as experiencias e os coñecementos adquiridos en 
todas as linguas que coñece para establecer similitudes e 
diferenzas coa nova lingua e desenvolver una competencia 
comunicativa plurilingüe; apreciar a riqueza persoal e social que 
proporciona ser una persoa plurilingüe e valorar as linguas como 
medio para comunicarse e relacionarse con compañeiros e 
compañeiras doutros países, como recurso de acceso á 
información e como instrumento de enriquecemento persoal, ao 
coñecer culturas e mandeiras de vivir diferentes,   

PLB5.5. Nas actividades de aula  utiliza,  para a comprensión e a 
elaboración de textos, o coñecemento adquirido noutras linguas sobre 
elementos morfolóxicos,sintácticos e discursivos, así como os 
procesos de realización das actividades lingüísticas de comprensión e 
produción. 

CL 
AA 
CEC 

B5.6. Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito 
comunicativo, utilizando, con suficiente dominio para o seu nivel 
escolar, os expoñentes máis comúns e básicos desas funcións e 
os patróns discursivos igualmente básicos de uso máis frecuente. 

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

CL 
AA 
CEC 
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B5.7. Comprender e utilizar rutinas e o léxico propio do nivel en 
situacións comunicativas sinxelas reais ou simuladas. 

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

CL 
AA 
CEC 

B5.8. Participar en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, etc.) 
nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras 
presentes no centro docente, relacionados cos elementos 
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
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Unit 5 - Young and old 
 

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

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

Estratexias de comprensión: 
mobilización de información previa por medio de 
conversas. Identificación do tipo de información 
contida nas audicións; inferencia na comprensión 
das indicacións do profesor e das instrucións para 
levar a cabo as tarefas. 
Participar en interaccións comunicativas: Preguntar 
e responder ás preguntas sobre información 
persoal. Descricións de fotos e imaxes. Descrición 
e comparación de persoas e actividades. 
Recoñecemento de expresións habituais na aula. 
Preguntar opinións, expresar opinións, facer 
comparacións, coincidir e discrepar nun asunto. 
 
 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de 
comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos 
e as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto: uso do 
contexto verbal e non verbal, e dos coñecementos previos sobre 
a situación (quen fala a quen, con que intencións, onde e cando) 
que permiten inferencias do significado baseadas no contexto 
uso dos coñecementos referenciais sobre o tema, así como 
identificación de palabras clave. 

PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de relación social para iniciar e 
terminar o discurso e expresar banvidas, desculpas e agradecementos, 
e identifica a relación de formalidade entre as persoas interlocutoras e 
o propósito comunicativo. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. Comprender instrucións moi básicas pronunciadas 
lentamente e claramente, e seguir indicacións sinxelas e breves 
que conteñan vocabulario propio do nivel. 
 

PLEB1.2. Comprende instrucións e textos breves e sinxelos 
producidos en contextos reais e simulados, articulados con claridade, 
ritmo pausado e acentuación estándar, que conteñan vocabulario 
relativo a lugares, persoas, obxectos, acontecementos e accións 
ligados a temas sinxelos e habituais na súa idade e no seu contexto 
escolar. 

CL 
AA 
CEC 
 

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

PLEB1.3. Comprende o esencial en situación de comunicación, cara a 
cara ou gravadas, nas que se utilicen frases moi sinxelas sobre temas 
habituais para a súa idade e o seu nivel escolar, que se refiran aos 
ámbitos persoal  público e educativo, sempre que se fale 
pausadamente e con claridade, e se poida escoitar máis dunha vez. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B1.4. Comprender os puntos esenciais e os detalles máis 
relevantes en conversas cotiás, reais ou simuladas, que se 
refiran a necesidades prácticas ou materiais, sentimentos ou 
sensacións físicas básicas, expresadas con certa naturalidade e 
boa articulación, se pode escoitalas de novo ou solicitar que se 
repita ou se reformule o dito. 

PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e 
información relevante en presentacións sobre temas educativos que 
estea a aprender, profesionais moi sinxelos ou de seu interese 
inmediato (por exemplo, sobre un tema curricular ou unha profesión). 

CL 
AA 
CEC 

B1.5. Recoñecer os puntos esenciais e a información principal de 
textos orais ou audiovisuais breves, articulados pausadamente e 
con claridade, que conteñan narracións e/ou descricións moi 
sinxelas, que traten sobre asuntos mio previsibles da vida cotiá 
ou moi coñecidos. 

PLEB1.5. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha 
conversa informal espontánea, relacionada coas actividades de aula, e 
de simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal con diversos 
fins comunicativos, se a produción é articulada con claridade e cunha 
velocidade media, pero con pausas. 

CL 
AA 
CEC 

B1.6. Comprender transaccións moi básicas de bens e servizos 
(datos persoais, horarios e prezos), trasnsmitidas de viva voz ou 
por medios técnicos, e articuladas con certa lentitude e claridade, 
sempre que as condicións acústicas sexan boas e se poidan 
escoitar máis dunha vez. 

PLEB1.6. Comprende, nunha conversa informal na que participa, 
descricións, narracións, peticións de información, e expresión dos 
gustos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas do seu 
interese, cando se lle fala con claridade, amodo e directamente, e se a 
persoa  interlocutora está  disposta a repetir ou a reformular o dito. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

  PLEB1.7. Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas 
emitidas por medios audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos 
(tempo atmosférico, noticias presentadas con imaxes moi redundantes, 
etc,) e sobre transaccións habituais de bens e servizos, pronunciadas 
con lentitude e claridade, aínda que deba escoitalas máis dunha vez. 
 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

a) 
c) 
d) 
i) 

Estratexias de produción: 
mobilización de coñecementos previos por medio 
de intercambios comunicativos; observación e 
descrición posterior dunha imaxe; lectura de 
expresións con linguaxe funcional. 

B2.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas para producir textos 
monolóxicos que aborden descricións, narracións e explicacións 
breves e sinxelas sobre acontecementos, experiencias, 
condicións de vida e coñecementos diversos, con certa fluidez e 
pronuncia intelixible, utilizando conectores textuais e con dominio 

PLEB2.1. Interactúa nas actividades de aula a mayoría das veces ou 
intervén na lingua estranxeira, cunha pronuncia comprensible, e 
persevera no seu uso aínda que cometa erros e teña que pedir axuda 
ou aclaracións. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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 do vocabulario elemental, para lograr a finalidade da 
comunicación. 

B2.2. Producir textos breves e comprensibles, tanto en conversa 
cara a cara como por teléfono ou por outros medios técnicos, nun 
rexistro neutro ou informal, cunha linguaxe sinxela, nos que se 
dea, se solicite e se intercambie información básica sobre temas 
de importancia na vida cotiá e asuntos coñecidos ou de interese 
persoal ou educativo propios da súa idade e do seu nivel escolar, 
e se xustifiquen brevemente e de xeito básico os motivos de 
determinadas acción e de plans sinxelos, aínda que ás veces 
haxa interrupcións ou vacilacións, resulten evidentes as pausas e 
a reformulación para organizar o discurso e para seleccionar 
expresións e estruturas, e o interlocutor teña que solicitar ás 
veces que se lle repita o dito, e mesmo solicite axuda ao 
interlocutor para expresar adecuadamente o seu texto. 

PLEB2.2. Amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira 
en diferentes situacións comunicativas, e manifesta interese e respecto 
polas achegas dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.3. Participar en conversas espontáneas relacionadas coas 
actividades de aula e en simulacións sobre temas cotiáns e de 
interese persoal con diversos fins comunicativos, establecendo 
contacto soial en función da situación de comunicación, 
reformulando e rectificando se non se comprende, e pedindo 
aclaración se non entende algo. 

PLEB2.3. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben estruturadas e 
con apoio visual (por exemplo, transparencias de PowerPoint), que lle 
permitan ilustralas con imaxes e seguir un guión sobre aspectos 
concretos e sinxelos de temas do seu interese ou relacionados con 
seus estudos ou a súa ocupación, e responde a preguntas breves e 
sinxelas de oíntes sobre o contido destas. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.4. Utilizar estratexias de cooperación na interacción e no 
traballo con outras persoas, colaborando con elas na interacción, 
verificando a comprensión propia e das demais persoas 
mediante estratexias de compensación lingüísticas e non verbais, 
e cooperando activamente na realización das tarefas de 
comunicación. 

PLEB2.4. Desenvólvese correctamente en xestións e transaccións 
cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o transporte, as compras e 
o lecer, seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e tratamento), 
sempre que a persoa interlocutora coopere, falando amodo e con 
claridade, e repetindo ou reformulando. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. Manexar con certa fluidez frases curtas, grupos de 
palabras e fórmulas básicas para desenvolverse de xeito 
suficiente en breves intercambios en situacións habituais e 
cotiás, aínda que se interrompa o discurso para procurar 
expresións e articular palabras menos frecuentes. 

PLEB2.5. Participa  en  conversas informais cunha pronuncia 
comprensible cara a cara, por teléfono ou por outros medios técnicos 
nas que establece contacto social, intercambia información e expresa 
opinión e puntos de vista, fai invitacións e ofrecementos, pide e ofrece 
cousas, pide e dá indicacións ou instrucións, ou discute os pasos que 
hai que seguir para realizar unha actividade conxunta. 

CL 
AA 
CEC 

B2.6. Intercambiar información ou responder a preguntas directas 
simples e breves, relativas a información persoal, hábitos, 
gustos, estudos, etc., en relación con ámbitos e temas 
inmediatos con que xa estea familiarizado. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.7. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente 
estruturados, utilizando fórmulas ou xestos simples para tomar 
ou ceder a quenda de palabra, aínda que se dependa en grande 
medida da actuación do interlocutor. 
 

PLEB2.7. Toma parte nunha conversa formal ou entrevista moi sinxela 
de carácter educativo ou ocupacional moi habitual e traballado 
previamente, intercambiando información suficiente e básica de 
carácter persoal e sobre hábitos, gustos ou estudos, preguntando 
sobre problemas prácticos e reaccionando de forma sinxela ante 
comentarios, sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos clave 
se o necesita, e se o interlocutor coopera, falando amodo e con 
claridade, repetindo ou reformulando. 
 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

Estratexias de comprensión: 
Revisión de coñecementos previos. Comprensión 
de textos sinxelos en diferentes contextos de 
comunicación. Comprensión dos enunciados e dos 
recadros, aprender e utilizar esa información. 
 
 

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

PLEB3.1. Segue, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas de 
funcionamento e manexo de aparellos electrónicos ou de máquinas de 
uso común e coñecidos, así como instrucións básicas e predicibles 
para a realización de actividades e normas de seguridade (por 
exemplo, manexo dun móbil ou prevención de riscos nunha excursión). 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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B3.2. Comprender mensaxes breves e sinxelas que conteñan 
instrucións, indicacións e información básica referida a 
necesidades inmediatas ou de carácter educativo ou ocupacional 
moi básico, de estrutura moi sinxela, especialmente se contan 
con apoio visual. 

PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material 
publicitario de revistas propias da súa idade ou de internet, formulados 
de xeito simple e claro, e relacionados con asuntos do seu interese, 
nos ámbitos persoal e educativo e ocupacional moi básico. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis 
relevantes e os detalles importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte dixital, breves, sinxelos e ben 
estruturados, escritos nun rexistro informal ou estándar, que 
traten de asuntos cotiáns, temas coñecidos e previsibles de 
interese ou relevantes para os propios estudos, e que conteñan 
estruturas sinxelas e un léxico básico de uso común e habitual. 

PLEB3.3. Entende información específica esencial en páxinas web e 
outros materiais de referencia ou consulta claramente estruturados e 
nun rexistro estándar e con imaxes ilustrativas redundantes sobre 
temas relativos a materias educativas, ou do seu interese (por 
exemplo, sobre un tema curricular, un programa informático, unha 
cidade, un deporte ou o ambiente), sempre que poida reler as seccións 
difíciles. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. Identificar e interpretar palabras e enunciados clave 
sinxelos e contextualizados, en situacións de comunicación 
significativas para a súa idade e o seu nivel escolar, coa axuda 
de elementos textuais e non textuais, sobre temas variados e 
outros relacionas con outras materias do currículo. 
 

PLEB3.4. Comprende correspondencia persoal en calquera formato e 
en rexistro estándar na que, de xeito sinxelo e básico, se fale de si 
mesmo/a; se describan persoas, obxectos e lugares; se narren 
acontecementos pasados, presentes e futuros, reais ou imaxinarios; se 
expresen sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, 
coñecidos ou do seu interese. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. Comprender a información esencial de correspondencia 
persoal moi breve e sinxela en calquera soporte, identificando o 
rexistro formal ou informal, o propósito e as fórmulas de relación 
social, e outras convencións básicas propias deste tipo de texto. 
 

PLEB3.5. Entende información básica  de correspondencia formal na 
que se informa sobre asuntos do seu interese no contexto persoal, 
educativo ou ocupacional (por exemple, sobre un curso de idiomas ou 
unha compra por internet). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB3.6. Comprende con fluidez textos de historias de ficción 
adaptados para o seu nivel. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
i) 

Estratexias de produción: 
estudo e análise dos exemplos presentados. 
Revisión, memorización e uso das estruturas 
utilizadas. 
 
 

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

PLEB4.1. Utiliza estratexias que faciliten o proceso de escritura: segue 
modelos de textos de características similares, planifica o texto, 
elabora un borrador, corrixe tanto a ortografía como a orde das ideas e 
das palabras, etc. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves, 
sinxelos e de estrutura clara sobre temas cotiáns ou de interese 
persoal, nun rexistro estándar ou informal,  utilizando 
adecuadamente os recursos básicos de cohesión e  de 
coherencia, e  as  convencións ortográficas básicas, os signos de 
puntuación máis comúns, cun control razoable de expresións e 
estruturas sinxelas, e un léxico de uso frecuente para a súa idade 
e o seu nivel escolar;habituais na redacción de textos en soporte 
electrónico. 

PLEB4.2. Escribe textos moi breves en formato convencional con 
información sinxela e relevante sobre feitos moi coñecidos e habituais 
no ámbito educativo, describindo de xeito sinxelo situacións, persoas, 
obxectos e lugares. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.3. Describir de forma moi sinxela lugares, obxectos e persoas, 
e narrar de xeito lineal feitos e experiencias sinxelas, así como 
expor información básica e previamente preparada relacionada 
con temas cotiáns ou con materias do currículo. 

PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e 
relativa aos seus datos, aos seus intereses ou ás súas afeccións. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. Cubrir documentos básicos nos que se solicite información 
persoal relativa a actividades diarias, intereses (deportes, 
música, etc,), gustos, etc. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
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B4.5. Escribir mensaxes sinxelas en diferentes soportes con 
información, instrucións e indicacións moi básicas relacionadas 
con actividades cotiás e de inmediata necesidade. 
 

PLEB4.5. Escribe correspondencia persoal na que se establece e 
mantén contacto social, real ou simulado (por exemplo, con amigos/as 
noutros países), se intercambia información básica sobre si mesmo, e 
a súa vila (por exemplo, descrición en termos moisinxelos de sucesos 
importantes e experiencias persoais; instrucións sinxelas, aceptación e 
ofrecemento de suxestións, como cancelar, confirmar ou modificar 
unha invitación ou uns plans), e se expresan opinións de xeito sinxelo. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.6. Escribir correspondencia breve e sinxela en papel ou 
soporte dixital, na que se dea información persoal básica e se 
expresen gustos, sentimentos e opinións. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

  B4.7. Presentar os textos escritos de maneira coidada (con 
atención a marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, letras 
maiúsculas e minúsculas cando corresponda, etc.), en soporte 
impreso e dixital, adecuados aos fins funcionais e valorando a 
importancia da presentación nas comunicación escritas. 
 

  

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación: comprensión do recadro Say it!. 
Correcta pronuncia de palabras cuxa pronuncia 
está enlazada. 
Patróns gráficos e convencións ortográficas: 
utilización correcta da puntuación. 
Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: Escribir 
un texto sobre un suceso persoal pasado. Escribir 
un pequeno diario. 
Funcións comunicativas: Preguntar e responder ás 
preguntas sobre información persoal. Descricións 
de fotos e imaxes. Descrición e comparación de 
persoas e actividades. Recoñecemento de 
expresións habituais na aula. Preguntar opinións, 
expresar opinións, facer comparacións, coincidir e 
discrepar nun asunto. Narrar un acontecemento en 
presente e pasado. 
Léxico oral e escrito básico de uso común relativo 
a: Life stages:  baby, buy a house, child, elderly, get 
a job, get married, go to university, have a boyfriend 
/ girlfriend, have children, learn to drive, leave 
home, middle-aged, move house, retire, teenager, 
toddler, young adult Lifestyle (verbs):   cook a 
healthy meal, do well at, feel worried, go on a 
school trip, have a lie-in, have a sleepover with 
friends, help someone, invite your friends over, 
make new friends, share a room (with), spend 
money on, spend time (with), study hard, sunbathe, 
take up a new sport, text your friends. 
Estruturas sintáctico-discursivas: Expresión da 
modalidade: can/ can´t; could/ couldn´t. 
Expresión da negación: Prefixos negativos nos 
adxectivos. 
Expresión de permiso: be allowed to 
Expresando comparación: Adverbios comparativos 
e superlativos; adverbios de grao. 
 

B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que 
se cometan erros de pronuncia polos que as persoas 
interlocutoras teñan que solicitar repeticións. 
 

PLB5.1. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas intervencións 
nas actividades de aula, e na participación en simulacións con diversos 
fins comunicativos, facéndose comprender, producindo con suficiencia 
discriminativa trazos fonéticos significativos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.), e recoñecendo e producindo 
comprensiblemente patróns básicos de ritmo, entoación e acentuación 
de palabras e frases. 

CL 
AA 
CEC 

B5.2. Aplicar á comprensión e á produción de textos escritos as 
normas ortográficas básicas da palabra e da oración. 

PLB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente  para facer 
comprensible os textos, sen cometer erros moi básicos sobre as 
regularidades ortográficas máis relevantes. 

CL 
AA 
CEC 

B5.3. Incorporar á produción do texto oral e escrito os 
coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estruturas sociais, relacións interpersoais, patróns de 
actuación, comportamento e convencións sociais, respectando 
as normas de cortesía máis importantes nos contextos 
respectivos. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. Utilizar as experiencias e os coñecementos adquiridos en 
todas as linguas que coñece para establecer similitudes e 
diferenzas coa nova lingua e desenvolver una competencia 
comunicativa plurilingüe; apreciar a riqueza persoal e social que 
proporciona ser una persoa plurilingüe e valorar as linguas como 
medio para comunicarse e relacionarse con compañeiros e 
compañeiras doutros países, como recurso de acceso á 
información e como instrumento de enriquecemento persoal, ao 
coñecer culturas e mandeiras de vivir diferentes,   

PLB5.5. Nas actividades de aula  utiliza,  para a comprensión e a 
elaboración de textos, o coñecemento adquirido noutras linguas sobre 
elementos morfolóxicos,sintácticos e discursivos, así como os 
procesos de realización das actividades lingüísticas de comprensión e 
produción. 

CL 
AA 
CEC 

B5.6. Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito 
comunicativo, utilizando, con suficiente dominio para o seu nivel 
escolar, os expoñentes máis comúns e básicos desas funcións e 
os patróns discursivos igualmente básicos de uso máis frecuente. 

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

CL 
AA 
CEC 
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B5.7. Comprender e utilizar rutinas e o léxico propio do nivel en 
situacións comunicativas sinxelas reais ou simuladas. 

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

CL 
AA 
CEC 

B5.8. Participar en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, etc.) 
nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras 
presentes no centro docente, relacionados cos elementos 
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
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Unit 6 - Work and play 
 

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

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

Estratexias de comprensión: 
mobilización de información previa por medio de 
conversas. Identificación do tipo de información 
contida nas audicións; inferencia na comprensión 
das indicacións do profesor e das instrucións para 
levar a cabo as tarefas. 
Participar en interaccións comunicativas: Preguntar 
e responder ás preguntas sobre información 
persoal. Descricións de fotos e imaxes. 
Recoñecemento de expresións habituais na aula. 
Narración de experiencias. Petición e ofrecemento 
de información. Adecuación da comunicación ó 
contexto. 
 
 
 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de 
comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos 
e as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto: uso do 
contexto verbal e non verbal, e dos coñecementos previos sobre 
a situación (quen fala a quen, con que intencións, onde e cando) 
que permiten inferencias do significado baseadas no contexto 
uso dos coñecementos referenciais sobre o tema, así como 
identificación de palabras clave. 

PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de relación social para iniciar e 
terminar o discurso e expresar benvidas, desculpas e agradecementos, 
e identifica a relación de formalidade entre as persoas interlocutoras e 
o propósito comunicativo. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. Comprender instrucións moi básicas pronunciadas 
lentamente e claramente, e seguir indicacións sinxelas e breves 
que conteñan vocabulario propio do nivel. 
 

PLEB1.2. Comprende instrucións e textos breves e sinxelos 
producidos en contextos reais e simulados, articulados con claridade, 
ritmo pausado e acentuación estándar, que conteñan vocabulario 
relativo a lugares, persoas, obxectos, acontecementos e accións 
ligados a temas sinxelos e habituais na súa idade e no seu contexto 
escolar. 

CL 
AA 
CEC 
 

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

PLEB1.3. Comprende o esencial en situación de comunicación, cara a 
cara ou gravadas, nas que se utilicen frases moi sinxelas sobre temas 
habituais para a súa idade e o seu nivel escolar, que se refiran aos 
ámbitos persoal  público e educativo, sempre que se fale 
pausadamente e con claridade, e se poida escoitar máis dunha vez. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B1.4. Comprender os puntos esenciais e os detalles máis 
relevantes en conversas cotiás, reais ou simuladas, que se 
refiran a necesidades prácticas ou materiais, sentimentos ou 
sensacións físicas básicas, expresadas con certa naturalidade e 
boa articulación, se pode escoitalas de novo ou solicitar que se 
repita ou se reformule o dito. 

PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e 
información relevante en presentacións sobre temas educativos que 
estea a aprender, profesionais moi sinxelos ou de seu interese 
inmediato (por exemplo, sobre un tema curricular ou unha profesión). 

CL 
AA 
CEC 

B1.5. Recoñecer os puntos esenciais e a información principal de 
textos orais ou audiovisuais breves, articulados pausadamente e 
con claridade, que conteñan narracións e/ou descricións moi 
sinxelas, que traten sobre asuntos mio previsibles da vida cotiá 
ou moi coñecidos. 

PLEB1.5. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha 
conversa informal espontánea, relacionada coas actividades de aula, e 
de simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal con diversos 
fins comunicativos, se a produción é articulada con claridade e cunha 
velocidade media, pero con pausas. 

CL 
AA 
CEC 

B1.6. Comprender transaccións moi básicas de bens e servizos 
(datos persoais, horarios e prezos), trasnsmitidas de viva voz ou 
por medios técnicos, e articuladas con certa lentitude e claridade, 
sempre que as condicións acústicas sexan boas e se poidan 
escoitar máis dunha vez. 

PLEB1.6. Comprende, nunha conversa informal na que participa, 
descricións, narracións, peticións de información, e expresión dos 
gustos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas do seu 
interese, cando se lle fala con claridade, amodo e directamente, e se a 
persoa  interlocutora está  disposta a repetir ou a reformular o dito. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

  PLEB1.7. Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas 
emitidas por medios audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos 
(tempo atmosférico, noticias presentadas con imaxes moi redundantes, 
etc,) e sobre transaccións habituais de bens e servizos, pronunciadas 
con lentitude e claridade, aínda que deba escoitalas máis dunha vez. 
 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

a) 
c) 
d) 
i) 

Estratexias de produción: 
mobilización de coñecementos previos por medio 
de intercambios comunicativos; observación e 
descrición posterior dunha imaxe; lectura de 
expresións con linguaxe funcional. 

B2.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas para producir textos 
monolóxicos que aborden descricións, narracións e explicacións 
breves e sinxelas sobre acontecementos, experiencias, 
condicións de vida e coñecementos diversos, con certa fluidez e 
pronuncia intelixible, utilizando conectores textuais e con dominio 

PLEB2.1. Interactúa nas actividades de aula a mayoría das veces ou 
intervén na lingua estranxeira, cunha pronuncia comprensible, e 
persevera no seu uso aínda que cometa erros e teña que pedir axuda 
ou aclaracións. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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do vocabulario elemental, para lograr a finalidade da 
comunicación. 

B2.2. Producir textos breves e comprensibles, tanto en conversa 
cara a cara como por teléfono ou por outros medios técnicos, nun 
rexistro neutro ou informal, cunha linguaxe sinxela, nos que se 
dea, se solicite e se intercambie información básica sobre temas 
de importancia na vida cotiá e asuntos coñecidos ou de interese 
persoal ou educativo propios da súa idade e do seu nivel escolar, 
e se xustifiquen brevemente e de xeito básico os motivos de 
determinadas acción e de plans sinxelos, aínda que ás veces 
haxa interrupcións ou vacilacións, resulten evidentes as pausas e 
a reformulación para organizar o discurso e para seleccionar 
expresións e estruturas, e o interlocutor teña que solicitar ás 
veces que se lle repita o dito, e mesmo solicite axuda ao 
interlocutor para expresar adecuadamente o seu texto. 

PLEB2.2. Amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira 
en diferentes situacións comunicativas, e manifesta interese e respecto 
polas achegas dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.3. Participar en conversas espontáneas relacionadas coas 
actividades de aula e en simulacións sobre temas cotiáns e de 
interese persoal con diversos fins comunicativos, establecendo 
contacto soial en función da situación de comunicación, 
reformulando e rectificando se non se comprende, e pedindo 
aclaración se non entende algo. 

PLEB2.3. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben estruturadas e 
con apoio visual (por exemplo, transparencias de PowerPoint), que lle 
permitan ilustralas con imaxes e seguir un guión sobre aspectos 
concretos e sinxelos de temas do seu interese ou relacionados con 
seus estudos ou a súa ocupación, e responde a preguntas breves e 
sinxelas de oíntes sobre o contido destas. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.4. Utilizar estratexias de cooperación na interacción e no 
traballo con outras persoas, colaborando con elas na interacción, 
verificando a comprensión propia e das demais persoas 
mediante estratexias de compensación lingüísticas e non verbais, 
e cooperando activamente na realización das tarefas de 
comunicación. 

PLEB2.4. Desenvólvese correctamente en xestións e transaccións 
cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o transporte, as compras e 
o lecer, seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e tratamento), 
sempre que a persoa interlocutora coopere, falando amodo e con 
claridade, e repetindo ou reformulando. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. Manexar con certa fluidez frases curtas, grupos de 
palabras e fórmulas básicas para desenvolverse de xeito 
suficiente en breves intercambios en situacións habituais e 
cotiás, aínda que se interrompa o discurso para procurar 
expresións e articular palabras menos frecuentes. 

PLEB2.5. Participa  en  conversas informais cunha pronuncia 
comprensible cara a cara, por teléfono ou por outros medios técnicos 
nas que establece contacto social, intercambia información e expresa 
opinión e puntos de vista, fai invitacións e ofrecementos, pide e ofrece 
cousas, pide e dá indicacións ou instrucións, ou discute os pasos que 
hai que seguir para realizar unha actividade conxunta. 

CL 
AA 
CEC 

B2.6. Intercambiar información ou responder a preguntas directas 
simples e breves, relativas a información persoal, hábitos, 
gustos, estudos, etc., en relación con ámbitos e temas 
inmediatos con que xa estea familiarizado. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.7. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente 
estruturados, utilizando fórmulas ou xestos simples para tomar 
ou ceder a quenda de palabra, aínda que se dependa en grande 
medida da actuación do interlocutor. 
 

PLEB2.7. Toma parte nunha conversa formal ou entrevista moi sinxela 
de carácter educativo ou ocupacional moi habitual e traballado 
previamente, intercambiando información suficiente e básica de 
carácter persoal e sobre hábitos, gustos ou estudos, preguntando 
sobre problemas prácticos e reaccionando de forma sinxela ante 
comentarios, sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos clave 
se o necesita, e se o interlocutor coopera, falando amodo e con 
claridade, repetindo ou reformulando. 
 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

Estratexias de comprensión: 
Revisión de coñecementos previos. Comprensión 
de textos sinxelos en diferentes contextos de 
comunicación. Comprensión dos enunciados e dos 
recadros, aprender e utilizar esa información. 
 
 

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

PLEB3.1. Segue, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas de 
funcionamento e manexo de aparellos electrónicos ou de máquinas de 
uso común e coñecidos, así como instrucións básicas e predicibles 
para a realización de actividades e normas de seguridade (por 
exemplo, manexo dun móbil ou prevención de riscos nunha excursión). 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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B3.2. Comprender mensaxes breves e sinxelas que conteñan 
instrucións, indicacións e información básica referida a 
necesidades inmediatas ou de carácter educativo ou ocupacional 
moi básico, de estrutura moi sinxela, especialmente se contan 
con apoio visual. 

PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material 
publicitario de revistas propias da súa idade ou de internet, formulados 
de xeito simple e claro, e relacionados con asuntos do seu interese, 
nos ámbitos persoal e educativo e ocupacional moi básico. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis 
relevantes e os detalles importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte dixital, breves, sinxelos e ben 
estruturados, escritos nun rexistro informal ou estándar, que 
traten de asuntos cotiáns, temas coñecidos e previsibles de 
interese ou relevantes para os propios estudos, e que conteñan 
estruturas sinxelas e un léxico básico de uso común e habitual. 

PLEB3.3. Entende información específica esencial en páxinas web e 
outros materiais de referencia ou consulta claramente estruturados e 
nun rexistro estándar e con imaxes ilustrativas redundantes sobre 
temas relativos a materias educativas, ou do seu interese (por 
exemplo, sobre un tema curricular, un programa informático, unha 
cidade, un deporte ou o ambiente), sempre que poida reler as seccións 
difíciles. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. Identificar e interpretar palabras e enunciados clave 
sinxelos e contextualizados, en situacións de comunicación 
significativas para a súa idade e o seu nivel escolar, coa axuda 
de elementos textuais e non textuais, sobre temas variados e 
outros relacionas con outras materias do currículo. 
 

PLEB3.4. Comprende correspondencia persoal en calquera formato e 
en rexistro estándar na que, de xeito sinxelo e básico, se fale de si 
mesmo/a; se describan persoas, obxectos e lugares; se narren 
acontecementos pasados, presentes e futuros, reais ou imaxinarios; se 
expresen sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, 
coñecidos ou do seu interese. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. Comprender a información esencial de correspondencia 
persoal moi breve e sinxela en calquera soporte, identificando o 
rexistro formal ou informal, o propósito e as fórmulas de relación 
social, e outras convencións básicas propias deste tipo de texto. 
 

PLEB3.5. Entende información básica  de correspondencia formal na 
que se informa sobre asuntos do seu interese no contexto persoal, 
educativo ou ocupacional (por exemple, sobre un curso de idiomas ou 
unha compra por internet). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB3.6. Comprende con fluidez textos de historias de ficción 
adaptados para o seu nivel. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
i) 

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

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

PLEB4.1. Utiliza estratexias que faciliten o proceso de escritura: segue 
modelos de textos de características similares, planifica o texto, 
elabora un borrador, corrixe tanto a ortografía como a orde das ideas e 
das palabras, etc. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves, 
sinxelos e de estrutura clara sobre temas cotiáns ou de interese 
persoal, nun rexistro estándar ou informal,  utilizando 
adecuadamente os recursos básicos de cohesión e  de 
coherencia, e  as  convencións ortográficas básicas, os signos de 
puntuación máis comúns, cun control razoable de expresións e 
estruturas sinxelas, e un léxico de uso frecuente para a súa idade 
e o seu nivel escolar;habituais na redacción de textos en soporte 
electrónico. 

PLEB4.2. Escribe textos moi breves en formato convencional con 
información sinxela e relevante sobre feitos moi coñecidos e habituais 
no ámbito educativo, describindo de xeito sinxelo situacións, persoas, 
obxectos e lugares. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.3. Describir de forma moi sinxela lugares, obxectos e persoas, 
e narrar de xeito lineal feitos e experiencias sinxelas, así como 
expor información básica e previamente preparada relacionada 
con temas cotiáns ou con materias do currículo. 

PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e 
relativa aos seus datos, aos seus intereses ou ás súas afeccións. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. Cubrir documentos básicos nos que se solicite información 
persoal relativa a actividades diarias, intereses (deportes, 
música, etc,), gustos, etc. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
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B4.5. Escribir mensaxes sinxelas en diferentes soportes con 
información, instrucións e indicacións moi básicas relacionadas 
con actividades cotiás e de inmediata necesidade. 
 

PLEB4.5. Escribe correspondencia persoal na que se establece e 
mantén contacto social, real ou simulado (por exemplo, con amigos/as 
noutros países), se intercambia información básica sobre si mesmo, e 
a súa vila (por exemplo, descrición en termos moisinxelos de sucesos 
importantes e experiencias persoais; instrucións sinxelas, aceptación e 
ofrecemento de suxestións, como cancelar, confirmar ou modificar 
unha invitación ou uns plans), e se expresan opinións de xeito sinxelo. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.6. Escribir correspondencia breve e sinxela en papel ou 
soporte dixital, na que se dea información persoal básica e se 
expresen gustos, sentimentos e opinións. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

  B4.7. Presentar os textos escritos de maneira coidada (con 
atención a marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, letras 
maiúsculas e minúsculas cando corresponda, etc.), en soporte 
impreso e dixital, adecuados aos fins funcionais e valorando a 
importancia da presentación nas comunicación escritas. 
 

  

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación: comprensión da fonética nas palabras 
con /ʌ/. 
Patróns gráficos e convencións ortográficas: 
formación e correcto uso dos adverbios de modo. 
Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 
Conversas cos compañeiros seguindo as 
convencións sociais e normas de cortesía. Uso da 
linguaxe non verbal. Escribir experiencias a través 
dunha postal. Completar unha infografía sobre un 
tema de interese. 
Funcións comunicativas: Petición e proposta de 
información, opinións e puntos de vista. 
Formulación de hipóteses. Narración de 
experiencias. 
Léxico oral e escrito básico de uso común relativo 
a: Jobs:  astronomer, events organizer, fashion 
buyer, film producer, firefighter, florist, journalist, 
pilot, radio DJ, sales assistant, veterinary nurse, 
yoga instructor Holiday:   be ill, book a hotel /hostel 
/B and B, buy souvenirs, explore a new place, 
forget your passport, get sunburned, go abroad, 
have an accident, hire a car, lose your suitcase, 
meet new people, miss a flight, send a postcard. 
Estruturas sintáctico-discursivas:  Expresión do 
tempo: Present perfect; Ever/never 
Expresión da existencia: There has/have been 
Expresión de comparación: superlatives 
Expresión do modo: Adverbios de modo 

B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que 
se cometan erros de pronuncia polos que as persoas 
interlocutoras teñan que solicitar repeticións. 
 

PLB5.1. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas intervencións 
nas actividades de aula, e na participación en simulacións con diversos 
fins comunicativos, facéndose comprender, producindo con suficiencia 
discriminativa trazos fonéticos significativos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.), e recoñecendo e producindo 
comprensiblemente patróns básicos de ritmo, entoación e acentuación 
de palabras e frases. 

CL 
AA 
CEC 

B5.2. Aplicar á comprensión e á produción de textos escritos as 
normas ortográficas básicas da palabra e da oración. 

PLB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente  para facer 
comprensible os textos, sen cometer erros moi básicos sobre as 
regularidades ortográficas máis relevantes. 

CL 
AA 
CEC 

B5.3. Incorporar á produción do texto oral e escrito os 
coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estruturas sociais, relacións interpersoais, patróns de 
actuación, comportamento e convencións sociais, respectando 
as normas de cortesía máis importantes nos contextos 
respectivos. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. Utilizar as experiencias e os coñecementos adquiridos en 
todas as linguas que coñece para establecer similitudes e 
diferenzas coa nova lingua e desenvolver una competencia 
comunicativa plurilingüe; apreciar a riqueza persoal e social que 
proporciona ser una persoa plurilingüe e valorar as linguas como 
medio para comunicarse e relacionarse con compañeiros e 
compañeiras doutros países, como recurso de acceso á 
información e como instrumento de enriquecemento persoal, ao 
coñecer culturas e mandeiras de vivir diferentes,   

PLB5.5. Nas actividades de aula  utiliza,  para a comprensión e a 
elaboración de textos, o coñecemento adquirido noutras linguas sobre 
elementos morfolóxicos,sintácticos e discursivos, así como os 
procesos de realización das actividades lingüísticas de comprensión e 
produción. 

CL 
AA 
CEC 

B5.6. Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito 
comunicativo, utilizando, con suficiente dominio para o seu nivel 
escolar, os expoñentes máis comúns e básicos desas funcións e 
os patróns discursivos igualmente básicos de uso máis frecuente. 

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

CL 
AA 
CEC 
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B5.7. Comprender e utilizar rutinas e o léxico propio do nivel en 
situacións comunicativas sinxelas reais ou simuladas. 

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

CL 
AA 
CEC 

B5.8. Participar en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, etc.) 
nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras 
presentes no centro docente, relacionados cos elementos 
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
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Unit 7 - The great outdoors 
 

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

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

Estratexias de comprensión: 
mobilización de información previa por medio de 
conversas. Identificación do tipo de información 
contida nas audicións; inferencia na comprensión 
das indicacións do profesor e das instrucións para 
levar a cabo as tarefas. 
Participar en interaccións comunicativas: Preguntar 
e responder ás preguntas sobre información 
persoal. Descricións de fotos e imaxes. 
Recoñecemento de expresións habituais na aula. 
Petición e ofrecemento de puntos de vista, 
consellos, advertencias e avisos. 
 
 
 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de 
comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos 
e as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto: uso do 
contexto verbal e non verbal, e dos coñecementos previos sobre 
a situación (quen fala a quen, con que intencións, onde e cando) 
que permiten inferencias do significado baseadas no contexto 
uso dos coñecementos referenciais sobre o tema, así como 
identificación de palabras clave. 

PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de relación social para iniciar e 
terminar o discurso e expresar banvidas, desculpas e agradecementos, 
e identifica a relación de formalidade entre as persoas interlocutoras e 
o propósito comunicativo. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. Comprender instrucións moi básicas pronunciadas 
lentamente e claramente, e seguir indicacións sinxelas e breves 
que conteñan vocabulario propio do nivel. 
 

PLEB1.2. Comprende instrucións e textos breves e sinxelos 
producidos en contextos reais e simulados, articulados con claridade, 
ritmo pausado e acentuación estándar, que conteñan vocabulario 
relativo a lugares, persoas, obxectos, acontecementos e accións 
ligados a temas sinxelos e habituais na súa idade e no seu contexto 
escolar. 

CL 
AA 
CEC 
 

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

PLEB1.3. Comprende o esencial en situación de comunicación, cara a 
cara ou gravadas, nas que se utilicen frases moi sinxelas sobre temas 
habituais para a súa idade e o seu nivel escolar, que se refiran aos 
ámbitos persoal  público e educativo, sempre que se fale 
pausadamente e con claridade, e se poida escoitar máis dunha vez. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B1.4. Comprender os puntos esenciais e os detalles máis 
relevantes en conversas cotiás, reais ou simuladas, que se 
refiran a necesidades prácticas ou materiais, sentimentos ou 
sensacións físicas básicas, expresadas con certa naturalidade e 
boa articulación, se pode escoitalas de novo ou solicitar que se 
repita ou se reformule o dito. 

PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e 
información relevante en presentacións sobre temas educativos que 
estea a aprender, profesionais moi sinxelos ou de seu interese 
inmediato (por exemplo, sobre un tema curricular ou unha profesión). 

CL 
AA 
CEC 

B1.5. Recoñecer os puntos esenciais e a información principal de 
textos orais ou audiovisuais breves, articulados pausadamente e 
con claridade, que conteñan narracións e/ou descricións moi 
sinxelas, que traten sobre asuntos mio previsibles da vida cotiá 
ou moi coñecidos. 

PLEB1.5. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha 
conversa informal espontánea, relacionada coas actividades de aula, e 
de simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal con diversos 
fins comunicativos, se a produción é articulada con claridade e cunha 
velocidade media, pero con pausas. 

CL 
AA 
CEC 

B1.6. Comprender transaccións moi básicas de bens e servizos 
(datos persoais, horarios e prezos), trasnsmitidas de viva voz ou 
por medios técnicos, e articuladas con certa lentitude e claridade, 
sempre que as condicións acústicas sexan boas e se poidan 
escoitar máis dunha vez. 

PLEB1.6. Comprende, nunha conversa informal na que participa, 
descricións, narracións, peticións de información, e expresión dos 
gustos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas do seu 
interese, cando se lle fala con claridade, amodo e directamente, e se a 
persoa  interlocutora está  disposta a repetir ou a reformular o dito. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

  PLEB1.7. Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas 
emitidas por medios audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos 
(tempo atmosférico, noticias presentadas con imaxes moi redundantes, 
etc,) e sobre transaccións habituais de bens e servizos, pronunciadas 
con lentitude e claridade, aínda que deba escoitalas máis dunha vez. 
 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

a) 
c) 
d) 
i) 

Estratexias de produción: 
mobilización de coñecementos previos por medio 
de intercambios comunicativos; observación e 
descrición posterior dunha imaxe; lectura de 
expresións con linguaxe funcional. 

B2.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas para producir textos 
monolóxicos que aborden descricións, narracións e explicacións 
breves e sinxelas sobre acontecementos, experiencias, 
condicións de vida e coñecementos diversos, con certa fluidez e 
pronuncia intelixible, utilizando conectores textuais e con dominio 

PLEB2.1. Interactúa nas actividades de aula a mayoría das veces ou 
intervén na lingua estranxeira, cunha pronuncia comprensible, e 
persevera no seu uso aínda que cometa erros e teña que pedir axuda 
ou aclaracións. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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do vocabulario elemental, para lograr a finalidade da 
comunicación. 

B2.2. Producir textos breves e comprensibles, tanto en conversa 
cara a cara como por teléfono ou por outros medios técnicos, nun 
rexistro neutro ou informal, cunha linguaxe sinxela, nos que se 
dea, se solicite e se intercambie información básica sobre temas 
de importancia na vida cotiá e asuntos coñecidos ou de interese 
persoal ou educativo propios da súa idade e do seu nivel escolar, 
e se xustifiquen brevemente e de xeito básico os motivos de 
determinadas acción e de plans sinxelos, aínda que ás veces 
haxa interrupcións ou vacilacións, resulten evidentes as pausas e 
a reformulación para organizar o discurso e para seleccionar 
expresións e estruturas, e o interlocutor teña que solicitar ás 
veces que se lle repita o dito, e mesmo solicite axuda ao 
interlocutor para expresar adecuadamente o seu texto. 

PLEB2.2. Amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira 
en diferentes situacións comunicativas, e manifesta interese e respecto 
polas achegas dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.3. Participar en conversas espontáneas relacionadas coas 
actividades de aula e en simulacións sobre temas cotiáns e de 
interese persoal con diversos fins comunicativos, establecendo 
contacto soial en función da situación de comunicación, 
reformulando e rectificando se non se comprende, e pedindo 
aclaración se non entende algo. 

PLEB2.3. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben estruturadas e 
con apoio visual (por exemplo, transparencias de PowerPoint), que lle 
permitan ilustralas con imaxes e seguir un guión sobre aspectos 
concretos e sinxelos de temas do seu interese ou relacionados con 
seus estudos ou a súa ocupación, e responde a preguntas breves e 
sinxelas de oíntes sobre o contido destas. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.4. Utilizar estratexias de cooperación na interacción e no 
traballo con outras persoas, colaborando con elas na interacción, 
verificando a comprensión propia e das demais persoas 
mediante estratexias de compensación lingüísticas e non verbais, 
e cooperando activamente na realización das tarefas de 
comunicación. 

PLEB2.4. Desenvólvese correctamente en xestións e transaccións 
cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o transporte, as compras e 
o lecer, seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e tratamento), 
sempre que a persoa interlocutora coopere, falando amodo e con 
claridade, e repetindo ou reformulando. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. Manexar con certa fluidez frases curtas, grupos de 
palabras e fórmulas básicas para desenvolverse de xeito 
suficiente en breves intercambios en situacións habituais e 
cotiás, aínda que se interrompa o discurso para procurar 
expresións e articular palabras menos frecuentes. 

PLEB2.5. Participa  en  conversas informais cunha pronuncia 
comprensible cara a cara, por teléfono ou por outros medios técnicos 
nas que establece contacto social, intercambia información e expresa 
opinión e puntos de vista, fai invitacións e ofrecementos, pide e ofrece 
cousas, pide e dá indicacións ou instrucións, ou discute os pasos que 
hai que seguir para realizar unha actividade conxunta. 

CL 
AA 
CEC 

B2.6. Intercambiar información ou responder a preguntas directas 
simples e breves, relativas a información persoal, hábitos, 
gustos, estudos, etc., en relación con ámbitos e temas 
inmediatos con que xa estea familiarizado. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.7. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente 
estruturados, utilizando fórmulas ou xestos simples para tomar 
ou ceder a quenda de palabra, aínda que se dependa en grande 
medida da actuación do interlocutor. 
 

PLEB2.7. Toma parte nunha conversa formal ou entrevista moi sinxela 
de carácter educativo ou ocupacional moi habitual e traballado 
previamente, intercambiando información suficiente e básica de 
carácter persoal e sobre hábitos, gustos ou estudos, preguntando 
sobre problemas prácticos e reaccionando de forma sinxela ante 
comentarios, sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos clave 
se o necesita, e se o interlocutor coopera, falando amodo e con 
claridade, repetindo ou reformulando. 
 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

Estratexias de comprensión: 
Avaliación de coñecemento previo. Comprensión 
de textos sinxelos en diferentes contextos de 
comunicación. Comprensión dos enunciados e dos 
recadros, aprender e utilizar esa información. 
 
 

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

PLEB3.1. Segue, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas de 
funcionamento e manexo de aparellos electrónicos ou de máquinas de 
uso común e coñecidos, así como instrucións básicas e predicibles 
para a realización de actividades e normas de seguridade (por 
exemplo, manexo dun móbil ou prevención de riscos nunha excursión). 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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B3.2. Comprender mensaxes breves e sinxelas que conteñan 
instrucións, indicacións e información básica referida a 
necesidades inmediatas ou de carácter educativo ou ocupacional 
moi básico, de estrutura moi sinxela, especialmente se contan 
con apoio visual. 

PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material 
publicitario de revistas propias da súa idade ou de internet, formulados 
de xeito simple e claro, e relacionados con asuntos do seu interese, 
nos ámbitos persoal e educativo e ocupacional moi básico. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis 
relevantes e os detalles importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte dixital, breves, sinxelos e ben 
estruturados, escritos nun rexistro informal ou estándar, que 
traten de asuntos cotiáns, temas coñecidos e previsibles de 
interese ou relevantes para os propios estudos, e que conteñan 
estruturas sinxelas e un léxico básico de uso común e habitual. 

PLEB3.3. Entende información específica esencial en páxinas web e 
outros materiais de referencia ou consulta claramente estruturados e 
nun rexistro estándar e con imaxes ilustrativas redundantes sobre 
temas relativos a materias educativas, ou do seu interese (por 
exemplo, sobre un tema curricular, un programa informático, unha 
cidade, un deporte ou o ambiente), sempre que poida reler as seccións 
difíciles. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. Identificar e interpretar palabras e enunciados clave 
sinxelos e contextualizados, en situacións de comunicación 
significativas para a súa idade e o seu nivel escolar, coa axuda 
de elementos textuais e non textuais, sobre temas variados e 
outros relacionas con outras materias do currículo. 
 

PLEB3.4. Comprende correspondencia persoal en calquera formato e 
en rexistro estándar na que, de xeito sinxelo e básico, se fale de si 
mesmo/a; se describan persoas, obxectos e lugares; se narren 
acontecementos pasados, presentes e futuros, reais ou imaxinarios; se 
expresen sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, 
coñecidos ou do seu interese. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. Comprender a información esencial de correspondencia 
persoal moi breve e sinxela en calquera soporte, identificando o 
rexistro formal ou informal, o propósito e as fórmulas de relación 
social, e outras convencións básicas propias deste tipo de texto. 
 

PLEB3.5. Entende información básica  de correspondencia formal na 
que se informa sobre asuntos do seu interese no contexto persoal, 
educativo ou ocupacional (por exemple, sobre un curso de idiomas ou 
unha compra por internet). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB3.6. Comprende con fluidez textos de historias de ficción 
adaptados para o seu nivel. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
i) 

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

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

PLEB4.1. Utiliza estratexias que faciliten o proceso de escritura: segue 
modelos de textos de características similares, planifica o texto, 
elabora un borrador, corrixe tanto a ortografía como a orde das ideas e 
das palabras, etc. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves, 
sinxelos e de estrutura clara sobre temas cotiáns ou de interese 
persoal, nun rexistro estándar ou informal,  utilizando 
adecuadamente os recursos básicos de cohesión e  de 
coherencia, e  as  convencións ortográficas básicas, os signos de 
puntuación máis comúns, cun control razoable de expresións e 
estruturas sinxelas, e un léxico de uso frecuente para a súa idade 
e o seu nivel escolar;habituais na redacción de textos en soporte 
electrónico. 

PLEB4.2. Escribe textos moi breves en formato convencional con 
información sinxela e relevante sobre feitos moi coñecidos e habituais 
no ámbito educativo, describindo de xeito sinxelo situacións, persoas, 
obxectos e lugares. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.3. Describir de forma moi sinxela lugares, obxectos e persoas, 
e narrar de xeito lineal feitos e experiencias sinxelas, así como 
expor información básica e previamente preparada relacionada 
con temas cotiáns ou con materias do currículo. 

PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e 
relativa aos seus datos, aos seus intereses ou ás súas afeccións. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. Cubrir documentos básicos nos que se solicite información 
persoal relativa a actividades diarias, intereses (deportes, 
música, etc,), gustos, etc. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
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B4.5. Escribir mensaxes sinxelas en diferentes soportes con 
información, instrucións e indicacións moi básicas relacionadas 
con actividades cotiás e de inmediata necesidade. 
 

PLEB4.5. Escribe correspondencia persoal na que se establece e 
mantén contacto social, real ou simulado (por exemplo, con amigos/as 
noutros países), se intercambia información básica sobre si mesmo, e 
a súa vila (por exemplo, descrición en termos moisinxelos de sucesos 
importantes e experiencias persoais; instrucións sinxelas, aceptación e 
ofrecemento de suxestións, como cancelar, confirmar ou modificar 
unha invitación ou uns plans), e se expresan opinións de xeito sinxelo. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.6. Escribir correspondencia breve e sinxela en papel ou 
soporte dixital, na que se dea información persoal básica e se 
expresen gustos, sentimentos e opinións. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

  B4.7. Presentar os textos escritos de maneira coidada (con 
atención a marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, letras 
maiúsculas e minúsculas cando corresponda, etc.), en soporte 
impreso e dixital, adecuados aos fins funcionais e valorando a 
importancia da presentación nas comunicación escritas. 
 

  

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación: pronunciar correctamente as palabras 
con  / b / e / v /. Entoación preguntas correctas. 
Patróns gráficos e convencións ortográficas: uso 
correcto de expresións. 
Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: Escribir 
sobre un símbolo nacional. Escribir un post dando 
consellos nun foro. Coñecer un texto sobre animais 
salvaxes, a lenda do kiwi en Nova Zelandia e outro 
sobre recomendacións nun post. Responder 
preguntas 
Funcións comunicativas: Petición e ofrecemento de 
información. Descrición de obxectos, lugares ou 
persoas. Formulación de consellos, ordes e 
instrucións. 
Léxico oral e escrito básico de uso común relativo 
a: Verbs:  attack, bite, chase, defend, fight back, hit, 
kick, push, run away, stand still, sting, throw 
Adjetives: Feelings and qualities:  afraid, brave, 
clever, embarrassed, friendly, helpful, impatient, 
mean, patient, polite, rude, serious, shy, worried. 
Estruturas sintáctico-discursivas: Expresión da 
modalidade: should/ must/ have (got) to + infinitive 
Expresión da existencia: Pronome relativo who. 

B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que 
se cometan erros de pronuncia polos que as persoas 
interlocutoras teñan que solicitar repeticións. 
 

PLB5.1. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas intervencións 
nas actividades de aula, e na participación en simulacións con diversos 
fins comunicativos, facéndose comprender, producindo con suficiencia 
discriminativa trazos fonéticos significativos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.), e recoñecendo e producindo 
comprensiblemente patróns básicos de ritmo, entoación e acentuación 
de palabras e frases. 

CL 
AA 
CEC 

B5.2. Aplicar á comprensión e á produción de textos escritos as 
normas ortográficas básicas da palabra e da oración. 

PLB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente  para facer 
comprensible os textos, sen cometer erros moi básicos sobre as 
regularidades ortográficas máis relevantes. 

CL 
AA 
CEC 

B5.3. Incorporar á produción do texto oral e escrito os 
coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estruturas sociais, relacións interpersoais, patróns de 
actuación, comportamento e convencións sociais, respectando 
as normas de cortesía máis importantes nos contextos 
respectivos. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. Utilizar as experiencias e os coñecementos adquiridos en 
todas as linguas que coñece para establecer similitudes e 
diferenzas coa nova lingua e desenvolver una competencia 
comunicativa plurilingüe; apreciar a riqueza persoal e social que 
proporciona ser una persoa plurilingüe e valorar as linguas como 
medio para comunicarse e relacionarse con compañeiros e 
compañeiras doutros países, como recurso de acceso á 
información e como instrumento de enriquecemento persoal, ao 
coñecer culturas e mandeiras de vivir diferentes,   

PLB5.5. Nas actividades de aula  utiliza,  para a comprensión e a 
elaboración de textos, o coñecemento adquirido noutras linguas sobre 
elementos morfolóxicos,sintácticos e discursivos, así como os 
procesos de realización das actividades lingüísticas de comprensión e 
produción. 

CL 
AA 
CEC 

B5.6. Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito 
comunicativo, utilizando, con suficiente dominio para o seu nivel 
escolar, os expoñentes máis comúns e básicos desas funcións e 
os patróns discursivos igualmente básicos de uso máis frecuente. 

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

CL 
AA 
CEC 
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B5.7. Comprender e utilizar rutinas e o léxico propio do nivel en 
situacións comunicativas sinxelas reais ou simuladas. 

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

CL 
AA 
CEC 

B5.8. Participar en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, etc.) 
nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras 
presentes no centro docente, relacionados cos elementos 
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
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Unit 8 - Home comforts 
 

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

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

Estratexias de comprensión: 
mobilización de información previa por medio de 
conversas. Identificación do tipo de información 
contida nas audicións; inferencia na comprensión 
das indicacións do profesor e das instrucións para 
levar a cabo as tarefas. 
Participar en interaccións comunicativas: Preguntar 
e responder ás preguntas sobre información 
persoal. Descricións de fotos e imaxes. 
Recoñecemento de expresións habituais na aula. 
Expresión de concesións, compromisos e 
solicitudes formais. 
 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de 
comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos 
e as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto: uso do 
contexto verbal e non verbal, e dos coñecementos previos sobre 
a situación (quen fala a quen, con que intencións, onde e cando) 
que permiten inferencias do significado baseadas no contexto 
uso dos coñecementos referenciais sobre o tema, así como 
identificación de palabras clave. 

PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de relación social para iniciar e 
terminar o discurso e expresar banvidas, desculpas e agradecementos, 
e identifica a relación de formalidade entre as persoas interlocutoras e 
o propósito comunicativo. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. Comprender instrucións moi básicas pronunciadas 
lentamente e claramente, e seguir indicacións sinxelas e breves 
que conteñan vocabulario propio do nivel. 
 

PLEB1.2. Comprende instrucións e textos breves e sinxelos 
producidos en contextos reais e simulados, articulados con claridade, 
ritmo pausado e acentuación estándar, que conteñan vocabulario 
relativo a lugares, persoas, obxectos, acontecementos e accións 
ligados a temas sinxelos e habituais na súa idade e no seu contexto 
escolar. 

CL 
AA 
CEC 
 

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

PLEB1.3. Comprende o esencial en situación de comunicación, cara a 
cara ou gravadas, nas que se utilicen frases moi sinxelas sobre temas 
habituais para a súa idade e o seu nivel escolar, que se refiran aos 
ámbitos persoal  público e educativo, sempre que se fale 
pausadamente e con claridade, e se poida escoitar máis dunha vez. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B1.4. Comprender os puntos esenciais e os detalles máis 
relevantes en conversas cotiás, reais ou simuladas, que se 
refiran a necesidades prácticas ou materiais, sentimentos ou 
sensacións físicas básicas, expresadas con certa naturalidade e 
boa articulación, se pode escoitalas de novo ou solicitar que se 
repita ou se reformule o dito. 

PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e 
información relevante en presentacións sobre temas educativos que 
estea a aprender, profesionais moi sinxelos ou de seu interese 
inmediato (por exemplo, sobre un tema curricular ou unha profesión). 

CL 
AA 
CEC 

B1.5. Recoñecer os puntos esenciais e a información principal de 
textos orais ou audiovisuais breves, articulados pausadamente e 
con claridade, que conteñan narracións e/ou descricións moi 
sinxelas, que traten sobre asuntos mio previsibles da vida cotiá 
ou moi coñecidos. 

PLEB1.5. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha 
conversa informal espontánea, relacionada coas actividades de aula, e 
de simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal con diversos 
fins comunicativos, se a produción é articulada con claridade e cunha 
velocidade media, pero con pausas. 

CL 
AA 
CEC 

B1.6. Comprender transaccións moi básicas de bens e servizos 
(datos persoais, horarios e prezos), trasnsmitidas de viva voz ou 
por medios técnicos, e articuladas con certa lentitude e claridade, 
sempre que as condicións acústicas sexan boas e se poidan 
escoitar máis dunha vez. 

PLEB1.6. Comprende, nunha conversa informal na que participa, 
descricións, narracións, peticións de información, e expresión dos 
gustos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas do seu 
interese, cando se lle fala con claridade, amodo e directamente, e se a 
persoa  interlocutora está  disposta a repetir ou a reformular o dito. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

  PLEB1.7. Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas 
emitidas por medios audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos 
(tempo atmosférico, noticias presentadas con imaxes moi redundantes, 
etc,) e sobre transaccións habituais de bens e servizos, pronunciadas 
con lentitude e claridade, aínda que deba escoitalas máis dunha vez. 
 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

a) 
c) 
d) 
i) 

Estratexias de produción: 
mobilización de coñecementos previos por medio 
de intercambios comunicativos; observación e 
descrición posterior dunha imaxe; lectura de 
expresións con linguaxe funcional. 

B2.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas para producir textos 
monolóxicos que aborden descricións, narracións e explicacións 
breves e sinxelas sobre acontecementos, experiencias, 
condicións de vida e coñecementos diversos, con certa fluidez e 
pronuncia intelixible, utilizando conectores textuais e con dominio 

PLEB2.1. Interactúa nas actividades de aula a mayoría das veces ou 
intervén na lingua estranxeira, cunha pronuncia comprensible, e 
persevera no seu uso aínda que cometa erros e teña que pedir axuda 
ou aclaracións. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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do vocabulario elemental, para lograr a finalidade da 
comunicación. 

B2.2. Producir textos breves e comprensibles, tanto en conversa 
cara a cara como por teléfono ou por outros medios técnicos, nun 
rexistro neutro ou informal, cunha linguaxe sinxela, nos que se 
dea, se solicite e se intercambie información básica sobre temas 
de importancia na vida cotiá e asuntos coñecidos ou de interese 
persoal ou educativo propios da súa idade e do seu nivel escolar, 
e se xustifiquen brevemente e de xeito básico os motivos de 
determinadas acción e de plans sinxelos, aínda que ás veces 
haxa interrupcións ou vacilacións, resulten evidentes as pausas e 
a reformulación para organizar o discurso e para seleccionar 
expresións e estruturas, e o interlocutor teña que solicitar ás 
veces que se lle repita o dito, e mesmo solicite axuda ao 
interlocutor para expresar adecuadamente o seu texto. 

PLEB2.2. Amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira 
en diferentes situacións comunicativas, e manifesta interese e respecto 
polas achegas dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.3. Participar en conversas espontáneas relacionadas coas 
actividades de aula e en simulacións sobre temas cotiáns e de 
interese persoal con diversos fins comunicativos, establecendo 
contacto soial en función da situación de comunicación, 
reformulando e rectificando se non se comprende, e pedindo 
aclaración se non entende algo. 

PLEB2.3. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben estruturadas e 
con apoio visual (por exemplo, transparencias de PowerPoint), que lle 
permitan ilustralas con imaxes e seguir un guión sobre aspectos 
concretos e sinxelos de temas do seu interese ou relacionados con 
seus estudos ou a súa ocupación, e responde a preguntas breves e 
sinxelas de oíntes sobre o contido destas. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.4. Utilizar estratexias de cooperación na interacción e no 
traballo con outras persoas, colaborando con elas na interacción, 
verificando a comprensión propia e das demais persoas 
mediante estratexias de compensación lingüísticas e non verbais, 
e cooperando activamente na realización das tarefas de 
comunicación. 

PLEB2.4. Desenvólvese correctamente en xestións e transaccións 
cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o transporte, as compras e 
o lecer, seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e tratamento), 
sempre que a persoa interlocutora coopere, falando amodo e con 
claridade, e repetindo ou reformulando. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. Manexar con certa fluidez frases curtas, grupos de 
palabras e fórmulas básicas para desenvolverse de xeito 
suficiente en breves intercambios en situacións habituais e 
cotiás, aínda que se interrompa o discurso para procurar 
expresións e articular palabras menos frecuentes. 

PLEB2.5. Participa  en  conversas informais cunha pronuncia 
comprensible cara a cara, por teléfono ou por outros medios técnicos 
nas que establece contacto social, intercambia información e expresa 
opinión e puntos de vista, fai invitacións e ofrecementos, pide e ofrece 
cousas, pide e dá indicacións ou instrucións, ou discute os pasos que 
hai que seguir para realizar unha actividade conxunta. 

CL 
AA 
CEC 

B2.6. Intercambiar información ou responder a preguntas directas 
simples e breves, relativas a información persoal, hábitos, 
gustos, estudos, etc., en relación con ámbitos e temas 
inmediatos con que xa estea familiarizado. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.7. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente 
estruturados, utilizando fórmulas ou xestos simples para tomar 
ou ceder a quenda de palabra, aínda que se dependa en grande 
medida da actuación do interlocutor. 
 

PLEB2.7. Toma parte nunha conversa formal ou entrevista moi sinxela 
de carácter educativo ou ocupacional moi habitual e traballado 
previamente, intercambiando información suficiente e básica de 
carácter persoal e sobre hábitos, gustos ou estudos, preguntando 
sobre problemas prácticos e reaccionando de forma sinxela ante 
comentarios, sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos clave 
se o necesita, e se o interlocutor coopera, falando amodo e con 
claridade, repetindo ou reformulando. 
 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

Estratexias de comprensión: 
revisón de coñecementos previos. Comprensión de 
textos sinxelos en diferentes contextos de 
comunicación: Comprensión dos enunciados e dos 
recadros, aprender e utilizar esa información. 
 

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

PLEB3.1. Segue, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas de 
funcionamento e manexo de aparellos electrónicos ou de máquinas de 
uso común e coñecidos, así como instrucións básicas e predicibles 
para a realización de actividades e normas de seguridade (por 
exemplo, manexo dun móbil ou prevención de riscos nunha excursión). 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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B3.2. Comprender mensaxes breves e sinxelas que conteñan 
instrucións, indicacións e información básica referida a 
necesidades inmediatas ou de carácter educativo ou ocupacional 
moi básico, de estrutura moi sinxela, especialmente se contan 
con apoio visual. 

PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material 
publicitario de revistas propias da súa idade ou de internet, formulados 
de xeito simple e claro, e relacionados con asuntos do seu interese, 
nos ámbitos persoal e educativo e ocupacional moi básico. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis 
relevantes e os detalles importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte dixital, breves, sinxelos e ben 
estruturados, escritos nun rexistro informal ou estándar, que 
traten de asuntos cotiáns, temas coñecidos e previsibles de 
interese ou relevantes para os propios estudos, e que conteñan 
estruturas sinxelas e un léxico básico de uso común e habitual. 

PLEB3.3. Entende información específica esencial en páxinas web e 
outros materiais de referencia ou consulta claramente estruturados e 
nun rexistro estándar e con imaxes ilustrativas redundantes sobre 
temas relativos a materias educativas, ou do seu interese (por 
exemplo, sobre un tema curricular, un programa informático, unha 
cidade, un deporte ou o ambiente), sempre que poida reler as seccións 
difíciles. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. Identificar e interpretar palabras e enunciados clave 
sinxelos e contextualizados, en situacións de comunicación 
significativas para a súa idade e o seu nivel escolar, coa axuda 
de elementos textuais e non textuais, sobre temas variados e 
outros relacionas con outras materias do currículo. 
 

PLEB3.4. Comprende correspondencia persoal en calquera formato e 
en rexistro estándar na que, de xeito sinxelo e básico, se fale de si 
mesmo/a; se describan persoas, obxectos e lugares; se narren 
acontecementos pasados, presentes e futuros, reais ou imaxinarios; se 
expresen sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, 
coñecidos ou do seu interese. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. Comprender a información esencial de correspondencia 
persoal moi breve e sinxela en calquera soporte, identificando o 
rexistro formal ou informal, o propósito e as fórmulas de relación 
social, e outras convencións básicas propias deste tipo de texto. 
 

PLEB3.5. Entende información básica  de correspondencia formal na 
que se informa sobre asuntos do seu interese no contexto persoal, 
educativo ou ocupacional (por exemple, sobre un curso de idiomas ou 
unha compra por internet). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB3.6. Comprende con fluidez textos de historias de ficción 
adaptados para o seu nivel. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
i) 

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

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

PLEB4.1. Utiliza estratexias que faciliten o proceso de escritura: segue 
modelos de textos de características similares, planifica o texto, 
elabora un borrador, corrixe tanto a ortografía como a orde das ideas e 
das palabras, etc. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves, 
sinxelos e de estrutura clara sobre temas cotiáns ou de interese 
persoal, nun rexistro estándar ou informal,  utilizando 
adecuadamente os recursos básicos de cohesión e  de 
coherencia, e  as  convencións ortográficas básicas, os signos de 
puntuación máis comúns, cun control razoable de expresións e 
estruturas sinxelas, e un léxico de uso frecuente para a súa idade 
e o seu nivel escolar;habituais na redacción de textos en soporte 
electrónico. 

PLEB4.2. Escribe textos moi breves en formato convencional con 
información sinxela e relevante sobre feitos moi coñecidos e habituais 
no ámbito educativo, describindo de xeito sinxelo situacións, persoas, 
obxectos e lugares. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.3. Describir de forma moi sinxela lugares, obxectos e persoas, 
e narrar de xeito lineal feitos e experiencias sinxelas, así como 
expor información básica e previamente preparada relacionada 
con temas cotiáns ou con materias do currículo. 

PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e 
relativa aos seus datos, aos seus intereses ou ás súas afeccións. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. Cubrir documentos básicos nos que se solicite información 
persoal relativa a actividades diarias, intereses (deportes, 
música, etc,), gustos, etc. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
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B4.5. Escribir mensaxes sinxelas en diferentes soportes con 
información, instrucións e indicacións moi básicas relacionadas 
con actividades cotiás e de inmediata necesidade. 
 

PLEB4.5. Escribe correspondencia persoal na que se establece e 
mantén contacto social, real ou simulado (por exemplo, con amigos/as 
noutros países), se intercambia información básica sobre si mesmo, e 
a súa vila (por exemplo, descrición en termos moisinxelos de sucesos 
importantes e experiencias persoais; instrucións sinxelas, aceptación e 
ofrecemento de suxestións, como cancelar, confirmar ou modificar 
unha invitación ou uns plans), e se expresan opinións de xeito sinxelo. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.6. Escribir correspondencia breve e sinxela en papel ou 
soporte dixital, na que se dea información persoal básica e se 
expresen gustos, sentimentos e opinións. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

  B4.7. Presentar os textos escritos de maneira coidada (con 
atención a marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, letras 
maiúsculas e minúsculas cando corresponda, etc.), en soporte 
impreso e dixital, adecuados aos fins funcionais e valorando a 
importancia da presentación nas comunicación escritas. 
 

  

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación: correcta pronuncia das palabras con /ɑ:/ 
e /æ/. 
Patróns gráficos e convencións ortográficas: 
comprensión das regras de puntuación. 
Identificación de palabras cos sons /ɑ:/ e /æ/. 
Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: Escribir 
un texto sobre un suceso persoal pasado. Escribir 
un pequeno diario. Conversas cos compañeiros 
seguindo as convencións sociais e normas de 
cortesía. Uso da linguaxe non verbal. 
Funcións comunicativas: Resolución dos exercicios 
no caderno seguindo as pautas.  Petición e 
proposta de información, opinións e puntos de 
vista. Formulación de compromisos, concesións e 
solicitudes. 
Léxico oral e escrito básico de uso común relativo 
a: Everyday items: air conditioning, central heating, 
deodorant, duvet, fridge, hair dryer, microwave, 
mirror, moisturizer, phone charger, shampoo and 
conditioner, shower gel, tissues, washing machine. 
TV programmes: chat show, cookery programme, 
crime series, makeover show, news programme, 
quiz show, reality TV show, sitcom, soap opera, 
sports programme, travel show, weather forecast, 
wildlife show. 
Estruturas sintáctico-discursivas: Pronomes 
indefinidos. 
Expresión da cantidade: cuantificadores 

B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que 
se cometan erros de pronuncia polos que as persoas 
interlocutoras teñan que solicitar repeticións. 
 

PLB5.1. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas intervencións 
nas actividades de aula, e na participación en simulacións con diversos 
fins comunicativos, facéndose comprender, producindo con suficiencia 
discriminativa trazos fonéticos significativos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.), e recoñecendo e producindo 
comprensiblemente patróns básicos de ritmo, entoación e acentuación 
de palabras e frases. 

CL 
AA 
CEC 

B5.2. Aplicar á comprensión e á produción de textos escritos as 
normas ortográficas básicas da palabra e da oración. 

PLB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente  para facer 
comprensible os textos, sen cometer erros moi básicos sobre as 
regularidades ortográficas máis relevantes. 

CL 
AA 
CEC 

B5.3. Incorporar á produción do texto oral e escrito os 
coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estruturas sociais, relacións interpersoais, patróns de 
actuación, comportamento e convencións sociais, respectando 
as normas de cortesía máis importantes nos contextos 
respectivos. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. Utilizar as experiencias e os coñecementos adquiridos en 
todas as linguas que coñece para establecer similitudes e 
diferenzas coa nova lingua e desenvolver una competencia 
comunicativa plurilingüe; apreciar a riqueza persoal e social que 
proporciona ser una persoa plurilingüe e valorar as linguas como 
medio para comunicarse e relacionarse con compañeiros e 
compañeiras doutros países, como recurso de acceso á 
información e como instrumento de enriquecemento persoal, ao 
coñecer culturas e mandeiras de vivir diferentes,   

PLB5.5. Nas actividades de aula  utiliza,  para a comprensión e a 
elaboración de textos, o coñecemento adquirido noutras linguas sobre 
elementos morfolóxicos,sintácticos e discursivos, así como os 
procesos de realización das actividades lingüísticas de comprensión e 
produción. 

CL 
AA 
CEC 

B5.6. Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito 
comunicativo, utilizando, con suficiente dominio para o seu nivel 
escolar, os expoñentes máis comúns e básicos desas funcións e 
os patróns discursivos igualmente básicos de uso máis frecuente. 

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

CL 
AA 
CEC 
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B5.7. Comprender e utilizar rutinas e o léxico propio do nivel en 
situacións comunicativas sinxelas reais ou simuladas. 

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

CL 
AA 
CEC 

B5.8. Participar en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, etc.) 
nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras 
presentes no centro docente, relacionados cos elementos 
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
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Unit 9 - Bright ideas 
 

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

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

a) 
c) 
d) 
i) 

Estratexias de comprensión: 
mobilización de información previa por medio de 
conversas. Identificación do tipo de información 
contida nas audicións; inferencia na comprensión 
das indicacións do profesor e das instrucións para 
levar a cabo as tarefas. 
Participar en interaccións comunicativas: Preguntar 
e responder ás preguntas sobre información 
persoal. Descricións de fotos e imaxes. 
Recoñecemento de expresións habituais na aula. 
Facer suxestións, desexos e suposicións. 
 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de 
comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos 
e as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto: uso do 
contexto verbal e non verbal, e dos coñecementos previos sobre 
a situación (quen fala a quen, con que intencións, onde e cando) 
que permiten inferencias do significado baseadas no contexto 
uso dos coñecementos referenciais sobre o tema, así como 
identificación de palabras clave. 

PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de relación social para iniciar e 
terminar o discurso e expresar banvidas, desculpas e agradecementos, 
e identifica a relación de formalidade entre as persoas interlocutoras e 
o propósito comunicativo. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 
 

B1.2. Comprender instrucións moi básicas pronunciadas 
lentamente e claramente, e seguir indicacións sinxelas e breves 
que conteñan vocabulario propio do nivel. 
 

PLEB1.2. Comprende instrucións e textos breves e sinxelos 
producidos en contextos reais e simulados, articulados con claridade, 
ritmo pausado e acentuación estándar, que conteñan vocabulario 
relativo a lugares, persoas, obxectos, acontecementos e accións 
ligados a temas sinxelos e habituais na súa idade e no seu contexto 
escolar. 

CL 
AA 
CEC 
 

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

PLEB1.3. Comprende o esencial en situación de comunicación, cara a 
cara ou gravadas, nas que se utilicen frases moi sinxelas sobre temas 
habituais para a súa idade e o seu nivel escolar, que se refiran aos 
ámbitos persoal  público e educativo, sempre que se fale 
pausadamente e con claridade, e se poida escoitar máis dunha vez. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B1.4. Comprender os puntos esenciais e os detalles máis 
relevantes en conversas cotiás, reais ou simuladas, que se 
refiran a necesidades prácticas ou materiais, sentimentos ou 
sensacións físicas básicas, expresadas con certa naturalidade e 
boa articulación, se pode escoitalas de novo ou solicitar que se 
repita ou se reformule o dito. 

PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e 
información relevante en presentacións sobre temas educativos que 
estea a aprender, profesionais moi sinxelos ou de seu interese 
inmediato (por exemplo, sobre un tema curricular ou unha profesión). 

CL 
AA 
CEC 

B1.5. Recoñecer os puntos esenciais e a información principal de 
textos orais ou audiovisuais breves, articulados pausadamente e 
con claridade, que conteñan narracións e/ou descricións moi 
sinxelas, que traten sobre asuntos mio previsibles da vida cotiá 
ou moi coñecidos. 

PLEB1.5. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha 
conversa informal espontánea, relacionada coas actividades de aula, e 
de simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal con diversos 
fins comunicativos, se a produción é articulada con claridade e cunha 
velocidade media, pero con pausas. 

CL 
AA 
CEC 

B1.6. Comprender transaccións moi básicas de bens e servizos 
(datos persoais, horarios e prezos), trasnsmitidas de viva voz ou 
por medios técnicos, e articuladas con certa lentitude e claridade, 
sempre que as condicións acústicas sexan boas e se poidan 
escoitar máis dunha vez. 

PLEB1.6. Comprende, nunha conversa informal na que participa, 
descricións, narracións, peticións de información, e expresión dos 
gustos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas do seu 
interese, cando se lle fala con claridade, amodo e directamente, e se a 
persoa  interlocutora está  disposta a repetir ou a reformular o dito. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

  PLEB1.7. Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas 
emitidas por medios audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos 
(tempo atmosférico, noticias presentadas con imaxes moi redundantes, 
etc,) e sobre transaccións habituais de bens e servizos, pronunciadas 
con lentitude e claridade, aínda que deba escoitalas máis dunha vez. 
 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

a) 
c) 
d) 
i) 

Estratexias de produción: 
mobilización de coñecementos previos por medio 
de intercambios comunicativos; observación e 
descrición posterior dunha imaxe; lectura de 
expresións con linguaxe funcional. 

B2.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas para producir textos 
monolóxicos que aborden descricións, narracións e explicacións 
breves e sinxelas sobre acontecementos, experiencias, 
condicións de vida e coñecementos diversos, con certa fluidez e 
pronuncia intelixible, utilizando conectores textuais e con dominio 

PLEB2.1. Interactúa nas actividades de aula a mayoría das veces ou 
intervén na lingua estranxeira, cunha pronuncia comprensible, e 
persevera no seu uso aínda que cometa erros e teña que pedir axuda 
ou aclaracións. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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do vocabulario elemental, para lograr a finalidade da 
comunicación. 

B2.2. Producir textos breves e comprensibles, tanto en conversa 
cara a cara como por teléfono ou por outros medios técnicos, nun 
rexistro neutro ou informal, cunha linguaxe sinxela, nos que se 
dea, se solicite e se intercambie información básica sobre temas 
de importancia na vida cotiá e asuntos coñecidos ou de interese 
persoal ou educativo propios da súa idade e do seu nivel escolar, 
e se xustifiquen brevemente e de xeito básico os motivos de 
determinadas acción e de plans sinxelos, aínda que ás veces 
haxa interrupcións ou vacilacións, resulten evidentes as pausas e 
a reformulación para organizar o discurso e para seleccionar 
expresións e estruturas, e o interlocutor teña que solicitar ás 
veces que se lle repita o dito, e mesmo solicite axuda ao 
interlocutor para expresar adecuadamente o seu texto. 

PLEB2.2. Amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira 
en diferentes situacións comunicativas, e manifesta interese e respecto 
polas achegas dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.3. Participar en conversas espontáneas relacionadas coas 
actividades de aula e en simulacións sobre temas cotiáns e de 
interese persoal con diversos fins comunicativos, establecendo 
contacto soial en función da situación de comunicación, 
reformulando e rectificando se non se comprende, e pedindo 
aclaración se non entende algo. 

PLEB2.3. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben estruturadas e 
con apoio visual (por exemplo, transparencias de PowerPoint), que lle 
permitan ilustralas con imaxes e seguir un guión sobre aspectos 
concretos e sinxelos de temas do seu interese ou relacionados con 
seus estudos ou a súa ocupación, e responde a preguntas breves e 
sinxelas de oíntes sobre o contido destas. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.4. Utilizar estratexias de cooperación na interacción e no 
traballo con outras persoas, colaborando con elas na interacción, 
verificando a comprensión propia e das demais persoas 
mediante estratexias de compensación lingüísticas e non verbais, 
e cooperando activamente na realización das tarefas de 
comunicación. 

PLEB2.4. Desenvólvese correctamente en xestións e transaccións 
cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o transporte, as compras e 
o lecer, seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e tratamento), 
sempre que a persoa interlocutora coopere, falando amodo e con 
claridade, e repetindo ou reformulando. 

CL 
CD 
AA 
CEC 
 

B2.5. Manexar con certa fluidez frases curtas, grupos de 
palabras e fórmulas básicas para desenvolverse de xeito 
suficiente en breves intercambios en situacións habituais e 
cotiás, aínda que se interrompa o discurso para procurar 
expresións e articular palabras menos frecuentes. 

PLEB2.5. Participa  en  conversas informais cunha pronuncia 
comprensible cara a cara, por teléfono ou por outros medios técnicos 
nas que establece contacto social, intercambia información e expresa 
opinión e puntos de vista, fai invitacións e ofrecementos, pide e ofrece 
cousas, pide e dá indicacións ou instrucións, ou discute os pasos que 
hai que seguir para realizar unha actividade conxunta. 

CL 
AA 
CEC 

B2.6. Intercambiar información ou responder a preguntas directas 
simples e breves, relativas a información persoal, hábitos, 
gustos, estudos, etc., en relación con ámbitos e temas 
inmediatos con que xa estea familiarizado. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B2.7. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente 
estruturados, utilizando fórmulas ou xestos simples para tomar 
ou ceder a quenda de palabra, aínda que se dependa en grande 
medida da actuación do interlocutor. 
 

PLEB2.7. Toma parte nunha conversa formal ou entrevista moi sinxela 
de carácter educativo ou ocupacional moi habitual e traballado 
previamente, intercambiando información suficiente e básica de 
carácter persoal e sobre hábitos, gustos ou estudos, preguntando 
sobre problemas prácticos e reaccionando de forma sinxela ante 
comentarios, sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos clave 
se o necesita, e se o interlocutor coopera, falando amodo e con 
claridade, repetindo ou reformulando. 
 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
e) 
i) 

Estratexias de comprensión: 
Revisión de coñecementos previos. Comprensión 
de textos sinxelos en diferentes contextos de 
comunicación. Comprensión dos enunciados e dos 
recadros, aprender e utilizar esa información. 
 
 

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

PLEB3.1. Segue, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas de 
funcionamento e manexo de aparellos electrónicos ou de máquinas de 
uso común e coñecidos, así como instrucións básicas e predicibles 
para a realización de actividades e normas de seguridade (por 
exemplo, manexo dun móbil ou prevención de riscos nunha excursión). 

CL 
CD 
AA 
CEC 
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B3.2. Comprender mensaxes breves e sinxelas que conteñan 
instrucións, indicacións e información básica referida a 
necesidades inmediatas ou de carácter educativo ou ocupacional 
moi básico, de estrutura moi sinxela, especialmente se contan 
con apoio visual. 

PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material 
publicitario de revistas propias da súa idade ou de internet, formulados 
de xeito simple e claro, e relacionados con asuntos do seu interese, 
nos ámbitos persoal e educativo e ocupacional moi básico. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis 
relevantes e os detalles importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte dixital, breves, sinxelos e ben 
estruturados, escritos nun rexistro informal ou estándar, que 
traten de asuntos cotiáns, temas coñecidos e previsibles de 
interese ou relevantes para os propios estudos, e que conteñan 
estruturas sinxelas e un léxico básico de uso común e habitual. 

PLEB3.3. Entende información específica esencial en páxinas web e 
outros materiais de referencia ou consulta claramente estruturados e 
nun rexistro estándar e con imaxes ilustrativas redundantes sobre 
temas relativos a materias educativas, ou do seu interese (por 
exemplo, sobre un tema curricular, un programa informático, unha 
cidade, un deporte ou o ambiente), sempre que poida reler as seccións 
difíciles. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.4. Identificar e interpretar palabras e enunciados clave 
sinxelos e contextualizados, en situacións de comunicación 
significativas para a súa idade e o seu nivel escolar, coa axuda 
de elementos textuais e non textuais, sobre temas variados e 
outros relacionas con outras materias do currículo. 
 

PLEB3.4. Comprende correspondencia persoal en calquera formato e 
en rexistro estándar na que, de xeito sinxelo e básico, se fale de si 
mesmo/a; se describan persoas, obxectos e lugares; se narren 
acontecementos pasados, presentes e futuros, reais ou imaxinarios; se 
expresen sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, 
coñecidos ou do seu interese. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3.5. Comprender a información esencial de correspondencia 
persoal moi breve e sinxela en calquera soporte, identificando o 
rexistro formal ou informal, o propósito e as fórmulas de relación 
social, e outras convencións básicas propias deste tipo de texto. 
 

PLEB3.5. Entende información básica  de correspondencia formal na 
que se informa sobre asuntos do seu interese no contexto persoal, 
educativo ou ocupacional (por exemple, sobre un curso de idiomas ou 
unha compra por internet). 

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

PLEB3.6. Comprende con fluidez textos de historias de ficción 
adaptados para o seu nivel. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

a) 
c) 
d) 
i) 

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

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

PLEB4.1. Utiliza estratexias que faciliten o proceso de escritura: segue 
modelos de textos de características similares, planifica o texto, 
elabora un borrador, corrixe tanto a ortografía como a orde das ideas e 
das palabras, etc. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves, 
sinxelos e de estrutura clara sobre temas cotiáns ou de interese 
persoal, nun rexistro estándar ou informal,  utilizando 
adecuadamente os recursos básicos de cohesión e  de 
coherencia, e  as  convencións ortográficas básicas, os signos de 
puntuación máis comúns, cun control razoable de expresións e 
estruturas sinxelas, e un léxico de uso frecuente para a súa idade 
e o seu nivel escolar;habituais na redacción de textos en soporte 
electrónico. 

PLEB4.2. Escribe textos moi breves en formato convencional con 
información sinxela e relevante sobre feitos moi coñecidos e habituais 
no ámbito educativo, describindo de xeito sinxelo situacións, persoas, 
obxectos e lugares. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.3. Describir de forma moi sinxela lugares, obxectos e persoas, 
e narrar de xeito lineal feitos e experiencias sinxelas, así como 
expor información básica e previamente preparada relacionada 
con temas cotiáns ou con materias do currículo. 

PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e 
relativa aos seus datos, aos seus intereses ou ás súas afeccións. 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.4. Cubrir documentos básicos nos que se solicite información 
persoal relativa a actividades diarias, intereses (deportes, 
música, etc,), gustos, etc. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 
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B4.5. Escribir mensaxes sinxelas en diferentes soportes con 
información, instrucións e indicacións moi básicas relacionadas 
con actividades cotiás e de inmediata necesidade. 
 

PLEB4.5. Escribe correspondencia persoal na que se establece e 
mantén contacto social, real ou simulado (por exemplo, con amigos/as 
noutros países), se intercambia información básica sobre si mesmo, e 
a súa vila (por exemplo, descrición en termos moisinxelos de sucesos 
importantes e experiencias persoais; instrucións sinxelas, aceptación e 
ofrecemento de suxestións, como cancelar, confirmar ou modificar 
unha invitación ou uns plans), e se expresan opinións de xeito sinxelo. 
 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B4.6. Escribir correspondencia breve e sinxela en papel ou 
soporte dixital, na que se dea información persoal básica e se 
expresen gustos, sentimentos e opinións. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

  B4.7. Presentar os textos escritos de maneira coidada (con 
atención a marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, letras 
maiúsculas e minúsculas cando corresponda, etc.), en soporte 
impreso e dixital, adecuados aos fins funcionais e valorando a 
importancia da presentación nas comunicación escritas. 
 

  

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

a) 
c) 
d) 
i) 
o) 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación: pronunciación correcta en preguntas. 
Comprensión e recoñecemento da entoación nas 
preguntas. 
Patróns gráficos e convencións ortográficas: 
formación e uso adecuado das cuestións de 
etiqueta. 
Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: Escribir 
experiencias a través dun artigo periodístico sobre 
un tema de interese. 
Funcións comunicativas: Resolución dos exercicios 
no caderno seguindo as pautas.  Petición e 
proposta de información, opinións e puntos de 
vista. Formulación de hipóteses. Narración de 
experiencias. 
Léxico oral e escrito básico de uso común relativo 
a: Street objects: bench, bike rack, bin, bus stop, 
fence, lamp post, motorway, pedestrian crossing, 
phone box, post box, steps. Kitchen gadgets: egg 
cup, fork, jug, kettle, knife/ knives, mug, plate, 
spoon, timer, tin opener, toaster... 
Estruturas sintáctico-discursivas:  Interrogación: 
Question tags 
Expresión da existencia: Pronomes reflexivos.. 

B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que 
se cometan erros de pronuncia polos que as persoas 
interlocutoras teñan que solicitar repeticións. 
 

PLB5.1. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas intervencións 
nas actividades de aula, e na participación en simulacións con diversos 
fins comunicativos, facéndose comprender, producindo con suficiencia 
discriminativa trazos fonéticos significativos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.), e recoñecendo e producindo 
comprensiblemente patróns básicos de ritmo, entoación e acentuación 
de palabras e frases. 

CL 
AA 
CEC 

B5.2. Aplicar á comprensión e á produción de textos escritos as 
normas ortográficas básicas da palabra e da oración. 

PLB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente  para facer 
comprensible os textos, sen cometer erros moi básicos sobre as 
regularidades ortográficas máis relevantes. 

CL 
AA 
CEC 

B5.3. Incorporar á produción do texto oral e escrito os 
coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estruturas sociais, relacións interpersoais, patróns de 
actuación, comportamento e convencións sociais, respectando 
as normas de cortesía máis importantes nos contextos 
respectivos. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

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

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

B5.5. Utilizar as experiencias e os coñecementos adquiridos en 
todas as linguas que coñece para establecer similitudes e 
diferenzas coa nova lingua e desenvolver una competencia 
comunicativa plurilingüe; apreciar a riqueza persoal e social que 
proporciona ser una persoa plurilingüe e valorar as linguas como 
medio para comunicarse e relacionarse con compañeiros e 
compañeiras doutros países, como recurso de acceso á 
información e como instrumento de enriquecemento persoal, ao 
coñecer culturas e mandeiras de vivir diferentes,   

PLB5.5. Nas actividades de aula  utiliza,  para a comprensión e a 
elaboración de textos, o coñecemento adquirido noutras linguas sobre 
elementos morfolóxicos,sintácticos e discursivos, así como os 
procesos de realización das actividades lingüísticas de comprensión e 
produción. 

CL 
AA 
CEC 

B5.6. Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito 
comunicativo, utilizando, con suficiente dominio para o seu nivel 
escolar, os expoñentes máis comúns e básicos desas funcións e 
os patróns discursivos igualmente básicos de uso máis frecuente. 

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

CL 
AA 
CEC 
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B5.7. Comprender e utilizar rutinas e o léxico propio do nivel en 
situacións comunicativas sinxelas reais ou simuladas. 

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

CL 
AA 
CEC 

B5.8. Participar en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, etc.) 
nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras 
presentes no centro docente, relacionados cos elementos 
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais. 

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

CL 
CD 
AA 
CEC 

 

 

 

▪ RÚBRICA DE AVALIACIÓN POR ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

PLEB1.1. Non comprende fórmulas básicas de relación social para 
iniciar e terminar o discurso e expresar benvidas, desculpas e 
agradecementos, e identifica a relación de formalidade entre as 
persoas interlocutoras e o propósito comunicativo. 

PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de relación social para 
iniciar e terminar o discurso e expresar banvidas, desculpas e 
agradecementos, e identifica a relación de formalidade entre as 
persoas interlocutoras e o propósito comunicativo. 

PLEB1.1. Comprende sen dificultade fórmulas básicas de relación 
social para iniciar e terminar o discurso e expresar banvidas, 
desculpas e agradecementos, e identifica a relación de formalidade 
entre as persoas interlocutoras e o propósito comunicativo. 

PLEB1.1. Comprende sempre adecuadamente fórmulas básicas 
de relación social para iniciar e terminar o discurso e expresar 
banvidas, desculpas e agradecementos, e identifica a relación de 
formalidade entre as persoas interlocutoras e o propósito 
comunicativo. 

PLEB1.2. Non comprende instrucións e textos breves e sinxelos 
producidos en contextos reais e simulados, articulados con 
claridade, ritmo pausado e acentuación estándar, que conteñan 
vocabulario relativo a lugares, persoas, obxectos, acontecementos 
e accións ligados a temas sinxelos e habituais na súa idade e no 
seu contexto escolar. 

PLEB1.2. Comprende instrucións e textos breves e sinxelos 
producidos en contextos reais e simulados, articulados con 
claridade, ritmo pausado e acentuación estándar, que conteñan 
vocabulario relativo a lugares, persoas, obxectos, acontecementos 
e accións ligados a temas sinxelos e habituais na súa idade e no 
seu contexto escolar. 

PLEB1.2. Comprende sen dificultade instrucións e textos breves e 
sinxelos producidos en contextos reais e simulados, articulados con 
claridade, ritmo pausado e acentuación estándar, que conteñan 
vocabulario relativo a lugares, persoas, obxectos, acontecementos e 
accións ligados a temas sinxelos e habituais na súa idade e no seu 
contexto escolar. 

PLEB1.2. Comprende sempre adecuadamente instrucións e textos 
breves e sinxelos producidos en contextos reais e simulados, 
articulados con claridade, ritmo pausado e acentuación estándar, 
que conteñan vocabulario relativo a lugares, persoas, obxectos, 
acontecementos e accións ligados a temas sinxelos e habituais na 
súa idade e no seu contexto escolar. 

PLEB1.3. Non comprende o esencial en situación de 
comunicación, cara a cara ou gravadas, nas que se utilicen frases 
moi sinxelas sobre temas habituais para a súa idade e o seu nivel 
escolar, que se refiran aos ámbitos persoal  público e educativo, 
sempre que se fale pausadamente e con claridade, e se poida 
escoitar máis dunha vez. 

PLEB1.3. Comprende o esencial en situación de comunicación, 
cara a cara ou gravadas, nas que se utilicen frases moi sinxelas 
sobre temas habituais para a súa idade e o seu nivel escolar, que 
se refiran aos ámbitos persoal  público e educativo, sempre que se 
fale pausadamente e con claridade, e se poida escoitar máis 
dunha vez. 
 

PLEB1.3. Comprende sen dificultade o esencial en situación de 
comunicación, cara a cara ou gravadas, nas que se utilicen frases moi 
sinxelas sobre temas habituais para a súa idade e o seu nivel escolar, 
que se refiran aos ámbitos persoal  público e educativo, sempre que 
se fale pausadamente e con claridade, e se poida escoitar máis dunha 
vez. 

PLEB1.3. Comprende sempre adecuadamente o esencial en 
situación de comunicación, cara a cara ou gravadas, nas que se 
utilicen frases moi sinxelas sobre temas habituais para a súa idade 
e o seu nivel escolar, que se refiran aos ámbitos persoal  público e 
educativo, sempre que se fale pausadamente e con claridade, e se 
poida escoitar máis dunha vez. 

PLEB1.4. Non distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e 
información relevante en presentacións sobre temas educativos 
que estea a aprender, profesionais moi sinxelos ou de seu interese 
inmediato (por exemplo, sobre un tema curricular ou unha 
profesión). 

PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e 
información relevante en presentacións sobre temas educativos 
que estea a aprender, profesionais moi sinxelos ou de seu interese 
inmediato (por exemplo, sobre un tema curricular ou unha 
profesión). 

PLEB1.4. Distingue sen dificultade, co apoio da imaxe, as ideas 
principais e información relevante en presentacións sobre temas 
educativos que estea a aprender, profesionais moi sinxelos ou de seu 
interese inmediato (por exemplo, sobre un tema curricular ou unha 
profesión). 

PLEB1.4. Distingue sempre adecuadamente, co apoio da imaxe, 
as ideas principais e información relevante en presentacións sobre 
temas educativos que estea a aprender, profesionais moi sinxelos 
ou de seu interese inmediato (por exemplo, sobre un tema 
curricular ou unha profesión). 

PLEB1.5. Non identifica o sentido xeral e os puntos principais 
dunha conversa informal espontánea, relacionada coas 
actividades de aula, e de simulacións sobre temas cotiáns e de 
interese persoal con diversos fins comunicativos, se a produción é 
articulada con claridade e cunha velocidade media, pero con 
pausas. 

PLEB1.5. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha 
conversa informal espontánea, relacionada coas actividades de 
aula, e de simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal 
con diversos fins comunicativos, se a produción é articulada con 
claridade e cunha velocidade media, pero con pausas. 

PLEB1.5. Identifica  o sentido xeral e os puntos principais dunha 
conversa informal espontánea, relacionada coas actividades de aula, 
e de simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal con 
diversos fins comunicativos, se a produción é acultaderticulfiada sen 
dicon claridade e cunha velocidade media, pero con pausas.   

PLEB1.5. Identifica sempre adecuadamente o sentido xeral e os 
puntos principais dunha conversa informal espontánea, 
relacionada coas actividades de aula, e de simulacións sobre 
temas cotiáns e de interese persoal con diversos fins 
comunicativos, se a produción é articulada con claridade e cunha 
velocidade media, pero con pausas. 

PLEB1.6. Non comprende, nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, peticións de información, e 
expresión dos gustos sobre asuntos prácticos da vida diaria e 
sobre temas do seu interese, cando se lle fala con claridade, 
amodo e directamente, e se a persoa  interlocutora está  disposta 
a repetir ou a reformular o dito. 

PLEB1.6. Comprende, nunha conversa informal na que participa, 
descricións, narracións, peticións de información, e expresión dos 
gustos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas do 
seu interese, cando se lle fala con claridade, amodo e 
directamente, e se a persoa  interlocutora está  disposta a repetir 
ou a reformular o dito. 

PLEB1.6. Comprende sen dificultade, nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, peticións de información, e 
expresión dos gustos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
temas do seu interese, cando se lle fala con claridade, amodo e 
directamente, e se a persoa  interlocutora está  disposta a repetir ou a 
reformular o dito. 

PLEB1.6. Comprende sempre adecuadamente, nunha conversa 
informal na que participa, descricións, narracións, peticións de 
información, e expresión dos gustos sobre asuntos prácticos da 
vida diaria e sobre temas do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, amodo e directamente, e se a persoa  interlocutora está  
disposta a repetir ou a reformular o dito. 

PLEB1.7. Non identifica a información esencial de mensaxes 
sinxelas emitidas por medios audiovisuais sobre temas concretos 
e coñecidos (tempo atmosférico, noticias presentadas con imaxes 
moi redundantes, etc,) e sobre transaccións habituais de bens e 
servizos, pronunciadas con lentitude e claridade, aínda que deba 

PLEB1.7. Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas 
emitidas por medios audiovisuais sobre temas concretos e 
coñecidos (tempo atmosférico, noticias presentadas con imaxes 
moi redundantes, etc,) e sobre transaccións habituais de bens e 
servizos, pronunciadas con lentitude e claridade, aínda que deba 

PLEB1.7. Identifica sen dificultade a información esencial de 
mensaxes sinxelas emitidas por medios audiovisuais sobre temas 
concretos e coñecidos (tempo atmosférico, noticias presentadas con 
imaxes moi redundantes, etc,) e sobre transaccións habituais de bens 
e servizos, pronunciadas con lentitude e claridade, aínda que deba 

PLEB1.7. Identifica sempre adecuadamente a información esencial 
de mensaxes sinxelas emitidas por medios audiovisuais sobre 
temas concretos e coñecidos (tempo atmosférico, noticias 
presentadas con imaxes moi redundantes, etc,) e sobre 
transaccións habituais de bens e servizos, pronunciadas con 
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NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

escoitalas máis dunha vez. 
 

escoitalas máis dunha vez. 
 

escoitalas máis dunha vez. 
 

lentitude e claridade, aínda que deba escoitalas máis dunha vez. 
 

3. Bloque 2.Produción de textos orais 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

PLEB2.1. Non interactúa nas actividades de aula a mayoría das 
veces ou intervén na lingua estranxeira, cunha pronuncia 
comprensible, e persevera no seu uso aínda que cometa erros e 
teña que pedir axuda ou aclaracións. 

PLEB2.1. Interactúa nas actividades de aula a mayoría das veces 
ou intervén na lingua estranxeira, cunha pronuncia comprensible, e 
persevera no seu uso aínda que cometa erros e teña que pedir 
axuda ou aclaracións. 

PLEB2.1. Interactúa sen dificultade  nas actividades de aula a 
mayoría das veces ou intervén na lingua estranxeira, cunha 
pronuncia comprensible, e persevera no seu uso aínda que cometa 
erros e teña que pedir axuda ou aclaracións. 

PLEB2.1. Interactúa sempre adecuadamente  nas actividades de 
aula a mayoría das veces ou intervén na lingua estranxeira, cunha 
pronuncia comprensible, e persevera no seu uso aínda que cometa 
erros e teña que pedir axuda ou aclaracións. 

PLEB2.2. Non amosa unha actitude positiva polo uso da lingua 
estranxeira en diferentes situacións comunicativas, e manifesta 
interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros e das 
súas compañeiras. 

PLEB2.2. Amosa unha actitude positiva polo uso da lingua 
estranxeira en diferentes situacións comunicativas, e manifesta 
interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros e das 
súas compañeiras. 

PLEB2.2.  Amosa sen dificultade unha actitude positiva polo uso da 
lingua estranxeira en diferentes situacións comunicativas, e 
manifesta interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros 
e das súas compañeiras. 

PLEB2.2 Amosa sempre adecuadamente unha actitude positiva 
polo uso da lingua estranxeira en diferentes situacións 
comunicativas, e manifesta interese e respecto polas achegas dos 
seus compañeiros e das súas compañeiras. 

PLEB2.3. Non fai presentacións breves e ensaiadas, ben 
estruturadas e con apoio visual (por exemplo, transparencias de 
PowerPoint), que lle permitan ilustralas con imaxes e seguir un 
guión sobre aspectos concretos e sinxelos de temas do seu 
interese ou relacionados con seus estudos ou a súa ocupación, e 
responde a preguntas breves e sinxelas de oíntes sobre o contido 
destas. 

PLEB2.3. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben estruturadas 
e con apoio visual (por exemplo, transparencias de PowerPoint), 
que lle permitan ilustralas con imaxes e seguir un guión sobre 
aspectos concretos e sinxelos de temas do seu interese ou 
relacionados con seus estudos ou a súa ocupación, e responde a 
preguntas breves e sinxelas de oíntes sobre o contido destas. 
 

PLEB2.3. Fai sen dificultade presentacións breves e ensaiadas, 
ben estruturadas e con apoio visual (por exemplo, transparencias 
de PowerPoint), que lle permitan ilustralas con imaxes e seguir un 
guión sobre aspectos concretos e sinxelos de temas do seu 
interese ou relacionados con seus estudos ou a súa ocupación, e 
responde a preguntas breves e sinxelas de oíntes sobre o contido 
destas. 

PLEB2.3 Fai sempre adecuadamente presentacións breves e 
ensaiadas, ben estruturadas e con apoio visual (por exemplo, 
transparencias de PowerPoint), que lle permitan ilustralas con 
imaxes e seguir un guión sobre aspectos concretos e sinxelos de 
temas do seu interese ou relacionados con seus estudos ou a súa 
ocupación, e responde a preguntas breves e sinxelas de oíntes 
sobre o contido destas. 

PLEB2.4. Non se desenvólve correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía 
básicas (saúdo e tratamento), sempre que a persoa interlocutora 
coopere, falando amodo e con claridade, e repetindo ou 
reformulando. 

PLEB2.4. Desenvólvese correctamente en xestións e transaccións 
cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o transporte, as compras 
e o lecer, seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e 
tratamento), sempre que a persoa interlocutora coopere, falando 
amodo e con claridade, e repetindo ou reformulando. 

PLEB2.4. Desenvólvese correctamente sen dificultade en xestións 
e transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía 
básicas (saúdo e tratamento), sempre que a persoa interlocutora 
coopere, falando amodo e con claridade, e repetindo ou 
reformulando. 

PLEB2.4. Desenvólvese correctamente sempre adecuadamente en 
xestións e transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, 
o transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía 
básicas (saúdo e tratamento), sempre que a persoa interlocutora 
coopere, falando amodo e con claridade, e repetindo ou 
reformulando. 

PLEB2.5. Non participa  en  conversas informais cunha pronuncia 
comprensible cara a cara, por teléfono ou por outros medios 
técnicos nas que establece contacto social, intercambia información 
e expresa opinión e puntos de vista, fai invitacións e ofrecementos, 
pide e ofrece cousas, pide e dá indicacións ou instrucións, ou 
discute os pasos que hai que seguir para realizar unha actividade 
conxunta 

PLEB2.5. Participa  en  conversas informais cunha pronuncia 
comprensible cara a cara, por teléfono ou por outros medios 
técnicos nas que establece contacto social, intercambia información 
e expresa opinión e puntos de vista, fai invitacións e ofrecementos, 
pide e ofrece cousas, pide e dá indicacións ou instrucións, ou 
discute os pasos que hai que seguir para realizar unha actividade 
conxunta. 

PLEB2.5. Participa sen dificultade en  conversas informais cunha 
pronuncia comprensible cara a cara, por teléfono ou por outros 
medios técnicos nas que establece contacto social, intercambia 
información e expresa opinión e puntos de vista, fai invitacións e 
ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá indicacións ou 
instrucións, ou discute os pasos que hai que seguir para realizar 
unha actividade conxunta 

PLEB2.5. Participa sempre adecuadamente en  conversas 
informais cunha pronuncia comprensible cara a cara, por teléfono 
ou por outros medios técnicos nas que establece contacto social, 
intercambia información e expresa opinión e puntos de vista, fai 
invitacións e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá 
indicacións ou instrucións, ou discute os pasos que hai que seguir 
para realizar unha actividade conxunta 

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

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

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

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

PLEB2.7. Non toma parte nunha conversa formal ou entrevista moi 
sinxela de carácter educativo ou ocupacional moi habitual e 
traballado previamente, intercambiando información suficiente e 
básica de carácter persoal e sobre hábitos, gustos ou estudos, 
preguntando sobre problemas prácticos e reaccionando de forma 
sinxela ante comentarios, sempre que poida pedir que se lle repitan 
os puntos clave se o necesita, e se o interlocutor coopera, falando 
amodo e con claridade, repetindo ou reformulando. 
 

PLEB2.7. Toma parte nunha conversa formal ou entrevista moi 
sinxela de carácter educativo ou ocupacional moi habitual e 
traballado previamente, intercambiando información suficiente e 
básica de carácter persoal e sobre hábitos, gustos ou estudos, 
preguntando sobre problemas prácticos e reaccionando de forma 
sinxela ante comentarios, sempre que poida pedir que se lle repitan 
os puntos clave se o necesita, e se o interlocutor coopera, falando 
amodo e con claridade, repetindo ou reformulando. 
 

PLEB2.7. Toma parte sen dificultade nunha conversa formal ou 
entrevista moi sinxela de carácter educativo ou ocupacional moi 
habitual e traballado previamente, intercambiando información 
suficiente e básica de carácter persoal e sobre hábitos, gustos ou 
estudos, preguntando sobre problemas prácticos e reaccionando de 
forma sinxela ante comentarios, sempre que poida pedir que se lle 
repitan os puntos clave se o necesita, e se o interlocutor coopera, 
falando amodo e con claridade, repetindo ou reformulando. 
 

PLEB2.7. Toma parte sempre adecuadamente nunha conversa 
formal ou entrevista moi sinxela de carácter educativo ou 
ocupacional moi habitual e traballado previamente, intercambiando 
información suficiente e básica de carácter persoal e sobre hábitos, 
gustos ou estudos, preguntando sobre problemas prácticos e 
reaccionando de forma sinxela ante comentarios, sempre que poida 
pedir que se lle repitan os puntos clave se o necesita, e se o 
interlocutor coopera, falando amodo e con claridade, repetindo ou 
reformulando. 
 

4. Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

PLEB3.1. Non segue, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas 
de funcionamento e manexo de aparellos electrónicos ou de 
máquinas de uso común e coñecidos, así como instrucións 

PLEB3.1. Segue, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas de 
funcionamento e manexo de aparellos electrónicos ou de 
máquinas de uso común e coñecidos, así como instrucións 

PLEB3.1. Segue sen dificultade, con axuda da imaxe, instrucións 
sinxelas de funcionamento e manexo de aparellos electrónicos ou de 
máquinas de uso común e coñecidos, así como instrucións básicas e 

PLEB3.1. Segue sempre adecuadamente, con axuda da imaxe, 
instrucións sinxelas de funcionamento e manexo de aparellos 
electrónicos ou de máquinas de uso común e coñecidos, así 
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NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

básicas e predicibles para a realización de actividades e normas 
de seguridade (por exemplo, manexo dun móbil ou prevención de 
riscos nunha excursión). 

básicas e predicibles para a realización de actividades e normas 
de seguridade (por exemplo, manexo dun móbil ou prevención de 
riscos nunha excursión). 

predicibles para a realización de actividades e normas de seguridade 
(por exemplo, manexo dun móbil ou prevención de riscos nunha 
excursión). 

como instrucións básicas e predicibles para a realización de 
actividades e normas de seguridade (por exemplo, manexo dun 
móbil ou prevención de riscos nunha excursión). 

PLEB3.2. Non entende os puntos principais de anuncios e 
material publicitario de revistas propias da súa idade ou de 
internet, formulados de xeito simple e claro, e relacionados con 
asuntos do seu interese, nos ámbitos persoal e educativo e 
ocupacional moi básico. 

PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material 
publicitario de revistas propias da súa idade ou de internet, 
formulados de xeito simple e claro, e relacionados con asuntos do 
seu interese, nos ámbitos persoal e educativo e ocupacional moi 
básico. 

PLEB3.2. Entende sen dificultade os puntos principais de anuncios e 
material publicitario de revistas propias da súa idade ou de internet, 
formulados de xeito simple e claro, e relacionados con asuntos do seu 
interese, nos ámbitos persoal e educativo e ocupacional moi básico. 

PLEB3.2. Entende sempre adecuadamente os puntos principais 
de anuncios e material publicitario de revistas propias da súa 
idade ou de internet, formulados de xeito simple e claro, e 
relacionados con asuntos do seu interese, nos ámbitos persoal e 
educativo e ocupacional moi básico. 

PLEB3.3. Non entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de referencia ou consulta 
claramente estruturados e nun rexistro estándar e con imaxes 
ilustrativas redundantes sobre temas relativos a materias 
educativas, ou do seu interese (por exemplo, sobre un tema 
curricular, un programa informático, unha cidade, un deporte ou o 
ambiente), sempre que poida reler as seccións difíciles. 

PLEB3.3. Entende información específica esencial en páxinas 
web e outros materiais de referencia ou consulta claramente 
estruturados e nun rexistro estándar e con imaxes ilustrativas 
redundantes sobre temas relativos a materias educativas, ou do 
seu interese (por exemplo, sobre un tema curricular, un programa 
informático, unha cidade, un deporte ou o ambiente), sempre que 
poida reler as seccións difíciles. 

PLEB3.3. Entende sen dificultade información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de referencia ou consulta claramente 
estruturados e nun rexistro estándar e con imaxes ilustrativas 
redundantes sobre temas relativos a materias educativas, ou do seu 
interese (por exemplo, sobre un tema curricular, un programa 
informático, unha cidade, un deporte ou o ambiente), sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

PLEB3.3. Entende sempre adecuadamente información 
específica esencial en páxinas web e outros materiais de 
referencia ou consulta claramente estruturados e nun rexistro 
estándar e con imaxes ilustrativas redundantes sobre temas 
relativos a materias educativas, ou do seu interese (por exemplo, 
sobre un tema curricular, un programa informático, unha cidade, 
un deporte ou o ambiente), sempre que poida reler as seccións 
difíciles. 

PLEB3.4. Non comprende correspondencia persoal en calquera 
formato e en rexistro estándar na que, de xeito sinxelo e básico, 
se fale de si mesmo/a; se describan persoas, obxectos e lugares; 
se narren acontecementos pasados, presentes e futuros, reais ou 
imaxinarios; se expresen sentimentos, desexos e opinións sobre 
temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

PLEB3.4. Comprende correspondencia persoal en calquera 
formato e en rexistro estándar na que, de xeito sinxelo e básico, 
se fale de si mesmo/a; se describan persoas, obxectos e lugares; 
se narren acontecementos pasados, presentes e futuros, reais ou 
imaxinarios; se expresen sentimentos, desexos e opinións sobre 
temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

PLEB3.4. Comprende sen dificultade  correspondencia persoal en 
calquera formato e en rexistro estándar na que, de xeito sinxelo e 
básico, se fale de si mesmo/a; se describan persoas, obxectos e lugares; 
se narren acontecementos pasados, presentes e futuros, reais ou 
imaxinarios; se expresen sentimentos, desexos e opinións sobre temas 
xerais, coñecidos ou do seu interese.dicionarios, catálogos, etc. 

PLEB3.4. Comprende sempre adecuadamente correspondencia 
persoal en calquera formato e en rexistro estándar na que, de 
xeito sinxelo e básico, se fale de si mesmo/a; se describan 
persoas, obxectos e lugares; se narren acontecementos pasados, 
presentes e futuros, reais ou imaxinarios; se expresen 
sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, coñecidos 
ou do seu interese. 

PLEB3.5. Non entende información básica  de correspondencia 
formal na que se informa sobre asuntos do seu interese no 
contexto persoal, educativo ou ocupacional (por exemple, sobre 
un curso de idiomas ou unha compra por internet). 

PLEB3.5. Entende información básica  de correspondencia formal 
na que se informa sobre asuntos do seu interese no contexto 
persoal, educativo ou ocupacional (por exemple, sobre un curso 
de idiomas ou unha compra por internet). 

PLEB3.5. Entende sen dificultade información básica  de 
correspondencia formal na que se informa sobre asuntos do seu interese 
no contexto persoal, educativo ou ocupacional (por exemple, sobre un 
curso de idiomas ou unha compra por internet). 

PLEB3.5. Entende sempre adecuadamente información básica  
de correspondencia formal na que se informa sobre asuntos do 
seu interese no contexto persoal, educativo ou ocupacional (por 
exemple, sobre un curso de idiomas ou unha compra por 
internet). 

PLEB3.6. Non comprende con fluidez textos de historias de 
ficción adaptados para o seu nivel 

PLEB3.6. Comprende con fluidez textos de historias de ficción 
adaptados para o seu nivel. 

PLEB3.6. Comprende sen dificultade con fluidez textos de historias de 
ficción adaptados para o seu nivel 

PLEB3.6. Comprende sempre adecuadamente con fluidez textos 
de historias de ficción adaptados para o seu nivel 

5. Bloque 4.Produción de textos escritos 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

PLEB4.1. Non utiliza estratexias que faciliten o proceso de 
escritura: segue modelos de textos de características 
similares, planifica o texto, elabora un borrador, corrixe tanto a 
ortografía como a orde das ideas e das palabras, etc. 

PLEB4.1. Utiliza estratexias que faciliten o proceso de 
escritura: segue modelos de textos de características 
similares, planifica o texto, elabora un borrador, corrixe tanto a 
ortografía como a orde das ideas e das palabras, etc. 

PLEB4.1. Utiliza sen dificultade estratexias que faciliten o proceso de escritura: 
segue modelos de textos de características similares, planifica o texto, elabora un 
borrador, corrixe tanto a ortografía como a orde das ideas e das palabras, etc. 

PLEB4.1. Utiliza sempre adecuadamente estratexias que 
faciliten o proceso de escritura: segue modelos de textos de 
características similares, planifica o texto, elabora un borrador, 
corrixe tanto a ortografía como a orde das ideas e das 
palabras, etc. 

PLEB4.2. Non escribe textos moi breves en formato 
convencional con información sinxela e relevante sobre feitos 
moi coñecidos e habituais no ámbito educativo, describindo 
de xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e lugares. 

PLEB4.2. Escribe textos moi breves en formato convencional 
con información sinxela e relevante sobre feitos moi coñecidos 
e habituais no ámbito educativo, describindo de xeito sinxelo 
situacións, persoas, obxectos e lugares. 

PLEB4.2. Escribe sen dificultade textos moi breves en formato convencional con 
información sinxela e relevante sobre feitos moi coñecidos e habituais no ámbito 
educativo, describindo de xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e lugares. 

PLEB4.2. Escribe sempre adecuadamente textos moi breves 
en formato convencional con información sinxela e relevante 
sobre feitos moi coñecidos e habituais no ámbito educativo, 
describindo de xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e 
lugares. 

PLEB4.3. Non completa un cuestionario sinxelo con 
información persoal e relativa aos seus datos, aos seus 
intereses ou ás súas afeccións. 

PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información 
persoal e relativa aos seus datos, aos seus intereses ou ás 
súas afeccións. 

PLEB4.3. Completa sen dificultade un cuestionario sinxelo con información persoal 
e relativa aos seus datos, aos seus intereses ou ás súas afeccións. 

PLEB4.3. Completa sempre adecuadamente un cuestionario 
sinxelo con información persoal e relativa aos seus datos, aos 
seus intereses ou ás súas afeccións. 

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

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

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

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

PLEB4.5. Nonescribe correspondencia persoal na que se PLEB4.5. Escribe correspondencia persoal na que se PLEB4.5. Escribe sen dificultadecorrespondencia persoal na que se establece e PLEB4.5. Escribe sempre adecuadamente correspondencia 
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NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

establece e mantén contacto social real ou simulado (por 
exemplo, con amigos/as noutros países), se intercambia 
información básica sobre si mesmo, e a súa vila (por exemplo, 
descrición en termos moisinxelos de sucesos importantes e 
experiencias persoais; instrucións sinxelas, aceptación e 
ofrecemento de suxestións, como cancelar, confirmar ou 
modificar unha invitación ou uns plans), e se expresan 
opinións de xeito sinxelo. 

establece e mantén contacto social real ou simulado (por 
exemplo, con amigos/as noutros países), se intercambia 
información básica sobre si mesmo, e a súa vila (por exemplo, 
descrición en termos moisinxelos de sucesos importantes e 
experiencias persoais; instrucións sinxelas, aceptación e 
ofrecemento de suxestións, como cancelar, confirmar ou 
modificar unha invitación ou uns plans), e se expresan 
opinións de xeito sinxelo. 

mantén contacto social real ou simulado (por exemplo, con amigos/as noutros 
países), se intercambia información básica sobre si mesmo, e a súa cidade (por 
exemplo, descrición en términos moisinxelos de sucesos importantes e experiencias 
persoais; instrucións sinxelas, aceptación e ofrecemento de suxestións, como 
cancelar, confirmar ou modificar unha invitación ou uns plans), e se expresan 
opinións de xeito sinxelo. 

persoal na que se establece e mantén contacto social real ou 
simulado (por exemplo, con amigos/as noutros países), se 
intercambia información básica sobre si mesmo, e a súa 
cidade (por exemplo, descrición en términos moi sinxelos de 
sucesos importantes e experiencias persoais; instrucións 
sinxelas, aceptación e ofrecemento de suxestións, como 
cancelar, confirmar ou modificar unha invitación ou uns plans), 
e se expresan opinións de xeito sinxelo. 

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

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

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

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

6. Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

PLB5.1. Non utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas 
intervencións nas actividades de aula, e na participación en 
simulacións con diversos fins comunicativos, facéndose 
comprender, producindo con suficiencia discriminativa trazos 
fonéticos significativos que distinguen fonemas (nasalización, 
sonorización, etc.), e recoñecendo e producindo 
comprensiblemente patróns básicos de ritmo, entoación e 
acentuación de palabras e frases. 

PLB5.1. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas 
intervencións nas actividades de aula, e na participación en 
simulacións con diversos fins comunicativos, facéndose 
comprender, producindo con suficiencia discriminativa trazos 
fonéticos significativos que distinguen fonemas (nasalización, 
sonorización, etc.), e recoñecendo e producindo 
comprensiblemente patróns básicos de ritmo, entoación e 
acentuación de palabras e frases. 

PLB5.1 Utiliza sen dificultade a lingua estranxeira na maioría das 
súas intervencións nas actividades de aula, e na participación en 
simulacións con diversos fins comunicativos, facéndose 
comprender, producindo con suficiencia discriminativa trazos 
fonéticos significativos que distinguen fonemas (nasalización, 
sonorización, etc.), e recoñecendo e producindo 
comprensiblemente patróns básicos de ritmo, entoación e 
acentuación de palabras e frases. 

PLB5.1. Utiliza sempre adecuadamente a lingua estranxeira na 
maioría das súas intervencións nas actividades de aula, e na 
participación en simulacións con diversos fins comunicativos, 
facéndose comprender, producindo con suficiencia discriminativa 
trazos fonéticos significativos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.), e recoñecendo e producindo 
comprensiblemente patróns básicos de ritmo, entoación e 
acentuación de palabras e frases. 

PLB5.2. Non escribe cun dominio ortográfico suficiente  para facer 
comprensible os textos, sen cometer erros moi básicos sobre as 
regularidades ortográficas máis relevantes. 

PLB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente  para facer 
comprensible os textos, sen cometer erros moi básicos sobre as 
regularidades ortográficas máis relevantes. 

PLB5.2. Escribe sen dificultade cun dominio ortográfico suficiente  
para facer comprensible os textos, sen cometer erros moi básicos 
sobre as regularidades ortográficas máis relevantes. 

PLB5.2. Escribe sempre adecuadamente cun dominio ortográfico 
suficiente  para facer comprensible os textos, sen cometer erros 
moi básicos sobre as regularidades ortográficas máis relevantes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

PLB5.5. Nas actividades de aula non  utiliza,  para a comprensión e 
a elaboración de textos, o coñecemento adquirido noutras linguas 
sobre elementos morfolóxicos,sintácticos e discursivos, así como 
os procesos de realización das actividades lingüísticas de 
comprensión e produción. 

PLB5.5. Nas actividades de aula  utiliza,  para a comprensión e a 
elaboración de textos, o coñecemento adquirido noutras linguas 
sobre elementos morfolóxicos,sintácticos e discursivos, así como 
os procesos de realización das actividades lingüísticas de 
comprensión e produción. 

PLB5.5. Nas actividades de aula  utiliza sen dificultade,  para a 
comprensión e a elaboración de textos, o coñecemento adquirido 
noutras linguas sobre elementos morfolóxicos,sintácticos e 
discursivos, así como os procesos de realización das actividades 
lingüísticas de comprensión e produción. 

PLB5.5. Nas actividades de aula  utiliza sempre adecuadamente,  
para a comprensión e a elaboración de textos, o coñecemento 
adquirido noutras linguas sobre elementos morfolóxicos,sintácticos 
e discursivos, así como os procesos de realización das actividades 
lingüísticas de comprensión e produción. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLEB5.8. Participa sempre adecuadamente en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, reseña de 
libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos elementos transversais, evita 
estereotipos lingüísticos o culturais, e valora as competencias que 
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NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

persoa plurilingüe. posúe como persoa plurilingüe. 

 

 

4.2 Relación de Aspectos Curriculares Para Cada Unidade Didáctica Para 4º ESO 
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UNIDADE 1 : FAME 

          Temporalización     Instrumentos de avaliación   Temas transversais 

Obxectivos Contidos Criterios 

de 

avaliación 

Estándares 

de 

avaliación 

Competencias 

clave 

1ª  

AV 

2ª  

AV 

3ª  

AV 

Grao 

mínimo de 

consecución 

Actividades OB PE PO RU CC Cualificación C

L 

EOE CA TIC EMP EC PV EV 

                                                

Bloque 1. 

Comprensión 

de textos  orais 

                                              

 a 

c 

d 

i 

B1.1.  

Estratexias de 

comprensión: 

–Mobilización de 

información previa 

sobre o tipo de 

tarefa e o tema. 

–Identificación 

do tipo de escoita 

necesario para 

realizar a tarefa 

(global, selectiva e 

detallada). 

–Identificación 

do tipo textual, 

adaptando a 

comprensión a el. 

–Distinción de 

tipos de 

comprensión 

(sentido xeral, 

información 

esencial, puntos 

principais e detalles 

relevantes). 

–Formulación de 

hipóteses sobre 

contido e contexto. 

–Inferencia e 

formulación de 

hipóteses sobre 

significados a partir 

da comprensión de 

elementos 

significativos, 

lingüísticos e 

paralingüísticos. 

–Reformulación de 

hipóteses a partir da 

comprensión de 

novos elementos 

B1.1. 

Coñecer e saber 

aplicar as 

estratexias 

adecuadas para a 

comprensión do 

sentido xeral, a 

información 

esencial, os 

puntos e as ideas 

principais, ou os 

detalles relevantes 

do texto. 

B1.3. 

Comprender os 

detalles de 

información 

relativa a datos 

persoais, horarios, 

prezos e números, 

así como 

comprender 

preguntas e 

instrucións básicas 

e seguir 

indicacións breves 

relativas a 

necesidades cotiás 

ou ocupacionais 

relativas a 

situacións de 

comunicación 

básicas dos 

ámbitos persoal e 

profesional. 

B1.4. 

Comprender textos 

orais sinxelos nos 

que soliciten ou 

dean información 

de carácter básico 

e sinxelo, 

identificando 

funcións de 

comunicación 

variadas e 

captando tanto as 

liñas xerais como 

os aspectos 

secundarios de 

relevancia, sempre 

que se fale 

PLEB1.1. 

Reflexiona sobre o 

seu proceso de 

comprensión, 

axustándoo ás 

necesidades da 

tarefa (de 

comprensión 

global, selectiva 

ou detallada), 

mellorándoo se é 

o caso (sacando 

conclusións sobre 

a actitude do 

falante e sobre o 

contido, 

baseándose na 

entoación e na 

velocidade da 

fala), deducindo 

intencións a partir 

do volume da voz 

do falante, 

facendo 

anticipacións do 

que segue 

(palabra, frase, 

resposta, etc.), e 

intuíndo o que non 

se comprende e o 

que non se 

coñece mediante 

os propios 

coñecementos e 

as propias 

experiencias. 

PLEB1.2. 

Distingue, con 

apoio visual ou 

escrito, as ideas 

principais e 

información 

relevante en 

presentacións ou 

charlas ben 

estruturadas e de 

exposición clara 

sobre temas 

coñecidos ou do 

seu interese 

relacionados co 

ámbito educativo 

ou ocupacional 

(por exemplo, 

CCL 

CD 

CSC 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

x     Escoitar e entender 

unha conversa sobre 

unha viaxe, sobre 

comidas, menús.. 

 

Escoitar e entender un 

noticiario ou un 

concurso de radio ou 

TV 

 

- Relacionar 

conversacións con programas de 

televisión. 

- Escoitar unha conversa 

e destinguir a quén lle gusta un 

famoso e a quén non. 

- Saber cales son os 

lugares mencionados nun texto. 
 

X    X    X 1.25%  x   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

x   x     
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lentamente e 

nunha linguaxe 

estándar e poida 

pedir confirmación 

do entendido. 

B1.5. Comprender 

as ideas principais e 

outros aspectos 

relevantes para o 

propósito 

comunicativo de 

textos orais de 

carácter informal que 

relaten experiencias 

persoais (viaxes, 

estudos, 

experiencias 

laborais, relacións 

persoais, etc.), e 

expresen opinións 

ou puntos de vista, 

cunha fala lenta e 

nunha linguaxe 

estándar, 

identificando 

aspectos como a 

secuencia temporal 

das experiencias 

(por exemplo, dunha 

película), e os sen-

timentos que 

suscitan. 

sobre un tema 

educativo ou de 

divulgación 

científica, ou unha 

charla sobre a 

formación 

profesional 

noutros países). 

PLEB1.3. 

Identifica a idea 

principal e 

aspectos 

significativos de 

noticias de 

televisión 

claramente 

articuladas cando 

hai apoio visual 

que complementa 

o discurso, así 

como o esencial 

de anuncios 

publicitarios, 

series e películas 

ben estruturados e 

articulados con 

claridade, nunha 

variedade 

estándar da 

lingua, e cando as 

imaxes facilitan a 

comprensión. 

 

 

                                                

Bloque 2. Produción de 

textos orais: expresión e 

interacción 

                                              

a 

c 

d 

     i 

B2.1. Estratexias de 

produción: 

–Planificación: 

–Identificación do 

contexto, o 

destinatario e a 

finalidade da 

produción ou da 

interacción. 

–Concepción da 

mensaxe con 

claridade, 

distinguindo a súa 

idea ou ideas 

principais e a súa 

estrutura básica. 

–Adecuación do texto 

ao destinatario, ao 

contexto e á canle, 

aplicando o rexistro e 

a estrutura de 

discurso adecuados a 

cada caso, escollendo 

os expoñentes 

lingüísticos 

necesarios para 

lograr a intención 

B2.1. Coñecer e saber 

aplicar as estratexias 

máis adecuadas para 

producir textos orais 

breves ou de 

lonxitude media, e de 

estrutura simple e 

clara, explotando os 

recursos dos que se 

dispón e limitando a 

expresión a estes; 

recorrendo, entre 

outros, a 

procedementos como 

a definición simple de 

elementos para os 

que non se teñen as 

palabras precisas, ou 

comezando de novo 

cunha nova estratexia 

cando falla a 

comunicación. 

 

 B2.2. Pronunciar e 

entoar os enunciados 

de maneira clara e 

comprensible, aínda 

que as persoas 

interlocutoras poidan 

necesitar repeticións 

se se trata de 

palabras e estruturas 

PLEB2.1. Utiliza 

recursos lingüísticos 

para entender e 

facerse entender, 

como a utilización de 

expresións 

memorizadas ou fixas 

(para pedir que lle 

falen máis a modo, 

que lle repitan ou que 

lle aclaren) e o uso de 

exemplos e 

definicións, ou de 

aspectos 

paralingüísticos como 

os acenos, a 

entoación, etc. 

PLEB2.2. Nas 

actividades de aula, a 

maioría das veces 

interactúa ou intervén 

na lingua estranxeira 

de xeito claro e 

comprensible, e 

persevera no seu uso 

cunha actitude 

positiva, aínda que 

cometa erros e teña 

que pedir axuda ou 

aclaracións, 

manifestando interese 

* CD 

* CMCCT 

* 

x     Utilizar o 

vocabulario de aula en 

Inglés. 

 

Describir con claridade 

e pronuncia correcta 

os espazos: a casa, a 

cidade, o entorno, os 

accidentes 

xeográficos. 

 

Facer presentacións 

breves   e ensaiadas 

sobre xente famosa, 

exploradores, artistas, 

etc. utilizando o 

vocabulario específico 

necesario e os tempos 

verbais de presente, 

pasado e futuro. 

Dialogar cos 

compañeiros sobre 

experiencias pasadas  

utilizando conectores 

de  causa, finalidade, 

condición  e os 

- Facer un cuestionario 

para saber quén é o maior fan na clase. 

- Falar sobre o porqué da 

fama de algúns famosos e se teñen 

talento. 

- Intercambiar opinións 

sobre a televisión e os famosos 

X    X    X 1.25%  x   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

x   x     
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comunicativa. 

–Activación dos 

coñecementos 

previos sobre 

modelos e secuencias 

de interacción, e 

elementos 

lingüísticos 

previamente 

asimilados e 

memorizados. 

–Execución: 

–Expresión da 

mensaxe con 

claridade, coherencia, 

estruturándoa 

adecuadamente e 

axustándose, de ser o 

caso, aos modelos e 

ás fórmulas de cada 

tipo de texto. 

–Reaxuste da tarefa 

(emprender unha 

versión máis modesta 

desta) ou da mensaxe 

(facer concesións no 

que realmente lle 

gustaría expresar), 

tras valorar as 

dificultades e os 

recursos lingüísticos 

dispoñibles. 

–Apoio e 

aproveitamento ao 

máximo dos 

coñecementos 

previos (utilizar 

linguaxe 

"prefabricada", etc.). 

–Cooperación na 

interacción con 

outras persoas, 

verificando a 

comprensión propia e 

das demais persoas, e 

cooperando 

activamente na 

realización das 

tarefas de 

comunicación. 

–Compensación 

dascarencias 

lingüísticas mediante 

procedementos 

lingüísticos e 

paralingüísticos. 

–Lingüísticos: 

–Modificación de 

palabras de 

significado parecido. 

–Definición ou 

reformulación dun 

termo ou expresión. 

pouco frecuentes, en 

cuxa articulación 

poden cometerse 

erros que non 

interrompan a 

comunicación. 
 

B2.5. Interactuar de 

maneira sinxela pero 

efectiva en 

intercambios 

claramente 

estruturados, 

utilizando estratexias 

de cooperación na 

interacción e fórmulas 

ou indicacións 

habituais para tomar 

ou ceder a quenda de 

palabra, aínda que se 

poida necesitar a 

axuda da persoa 

interlocutora. 
B2.6. Comprender 

preguntas e dar 

información básica 

sobre si mesmo e 

relativas aos ámbitos 

educativo e persoal 

(datos persoais, 

formación, opinións, 

plans, intereses), 

aínda que teña que 

solicitar aclaracións 

ou repetir as súas 

respostas para 

facerse comprender. 

e respecto polas 

achegas dos seus 

compañeiros e das 

súas compañeiras. 

PLEB2.3. Fai 

presentacións breves, 

ben estruturadas, 

ensaiadas 

previamente e con 

apoio visual (por 

exemplo, PowerPoint), 

sobre aspectos 

concretos de temas 

educativos ou 

ocupacionais do seu 

interese, organizando 

a información básica 

de maneira coherente, 

explicando as ideas 

principais brevemente 

e con claridade, e 

respondendo a 

preguntas sinxelas de 

oíntes articuladas de 

maneira clara e a 

velocidade media. 

 

PLEB2.5. Participa 

adecuadamente en 

conversas informais 

cara a cara ou por 

teléfono, ou por 

outros medios 

técnicos, sobre 

asuntos cotiáns ou 

menos habituais, nas 

que intercambia 

información e se 

expresa e xustifica 

brevemente opinións 

e puntos de vista; 

narra e describe de 

forma coherente 

feitos ocorridos no 

pasado ou plans de 

futuro reais ou 

inventados; formula 

hipóteses; fai 

suxestións; pide e dá 

indicacións ou 

instrucións con certo 

detalle; expresa e 

xustifica sentimentos, 

e describe aspectos 

concretos e abstractos 

de temas como, por 

exemplo, a música, o 

cine, a literatura ou os 

temas de actualidade. 

 

distintos tempos de 

pasado(past simple, 

past continuous, 

present perfect and 

past perfect) 
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–Petición de axuda. 

–Paralingüísticos: 

–Sinalación de 

obxectos, uso de 

deícticos ou 

realización de accións 

que aclaran o 

significado. 

–Uso da linguaxe 

corporal 

culturalmente 

pertinente (xestos, 

expresións faciais, 

posturas, contacto 

visual ou corporal, 

proxémica, etc.). 

–Uso de sons 

cuasilingüísticos e 

calidades prosódicas 

convencionais 

 

 

 

 

 

                                                

Bloque 3. Comprensión de 

textos escritos 
                                             

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ i 

 

B3.1.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, 

▪ B3.1. Coñecer 

e saber aplicar as 

estratexias máis 

adecuadas para a 

comprensión do 

sentido xeral, a 

información esencial, 

os puntos e as ideas 

principais, ou os 

detalles relevantes do 

texto. 

▪ B3.2. Coñecer 

e saber aplicar as 

estratexias máis 

adecuadas (identificar 

os conceptos 

principais e palabras 

clave do tema, 

coñecer sinónimos 

destas e procurar 

termos relacionados 

en internet; e 

localizar recursos da 

biblioteca do seu 

centro docente), para 

a procura de 

información en 

diferentes fontes, e 

analizar a súa 

credibilidade 

seguindo criterios 

como a autoría, a 

data de publicación, 

                     

PLEB3.1. Nas 

actividades de 

lectura da aula, 

explica como sabe 

inferir significados a 

partir do seu 

coñecemento do 

mundo, do 

coñecemento 

doutros idiomas, do 

contexto lingüístico, 

dos apoios visuais 

(imaxes, tipografía, 

deseño, etc.), así 

como das 

características do 

medio en que 

aparece impresa a 

información (carteis, 

folletos, revistas, 

xornais, páxinas web, 

etc.). 

PLEB3.2. Procura e 

entende información 

específica de 

carácter concreto en 

páxinas web e outros 

materiais de 

referencia ou 

CCL 

CD 

CSC 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

x     Captar as ideas 

principais de textos 

xornalísticos breves ou 

revistas especializadas 

de tecnoloxía, ciencia, 

nutrición, sempre que 

serva para traballar o 

vocabulario estudado 

previamente no libro 

de texto. . 

 

Deducir o significado 

de novos términos polo 

contexto no que se 

utiliza. 

 

Recoñecer o  

vocabulario axeitado 

para a expresión de 

sentimentos, logros, 

actividades, relaciones, 

personalidade, lugares, 

viaxes, alimentos e 

menús, crimes, 

deportes, tecnoloxía ou 

- Artigo sobre un programa 

de televisión e a reacción dos seus fans. 

The X-Factor secret house- now not so 

secret. 
- Noticias sobre programas 

de televisión. Reality TV 
- Un texto cultural basado 

en contidos do National Geographic: 

New Zealand on Film. 
- Un texto informativo para 

traballar outras materias do currículo, 

CLIL- Social Science and English: Media 

Students 

  X      X 1.25% x x  
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normas de cortesía e 

rexistros; costumes, 

valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non 

verbal. 

Funcións 

comunicativas: 

- 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 do interese, 

a aprobación, o aprecio, 

a simpatía, a 

satisfacción, a 

esperanza, a confianza, 

a sorpresa, e os seus 

contrarios. 

 

Estruturas sintáctico-

discursivas.* 

Léxico escrito de uso 

común (recepción) 

relativo a identificación 

persoal; lingua e 

comunicación; 

ambiente, clima e 

contorno natural; e 

Tecnoloxías da 

información e da 

comunicación. 

Patróns gráficos e 

convencións 

ortográficas. 

ligazóns relevantes, 

funcionalidade e tipo 

de texto (divulgativo, 

educativo, de opinión, 

etc.). 
▪ B3.3. 

Identificar a 

información esencial, 

os puntos máis 

relevantes e detalles 

importantes en 

textos, tanto en 

formato impreso 

como en soporte 

dixital, breves ou de 

lonxitude media e ben 

estruturados, escritos 

nun rexistro formal, 

informal ou neutro, 

que traten asuntos 

cotiáns ou menos 

habituais, de temas 

de interese ou 

salientables para os 

propios estudos, a 

ocupación ou o 

traballo, e que 

conteñan estruturas e 

un léxico de uso 

común, de carácter 

tanto xeral como máis 

específico. 
▪ B3.4. 

Comprender a 

intención de 

comunicación, 

fórmulas de saúdo, 

despedida e outras 

convencións básicas 

de correspondencia 

de carácter persoal e 

formal, sempre que 

non conteña 

expresións 

idiomáticas, e poder 

reaccionar de xeito 

adecuado a tarxetas 

postais, felicitacións, 

invitacións, citas 

médicas, solicitude de 

información, etc. 
 

consulta claramente 

estruturados (por 

exemplo, 

enciclopedias, 

dicionarios, 

monografías, 

presentacións) sobre 

temas relativos a 

materias educativas 

ou asuntos 

ocupacionais 

relacionados coa súa 

especialidade ou cos 

seus intereses, e 

analiza a información 

tendo en conta 

varios criterios 

(autoría, fiabilidade 

da páxina que o 

publica, datas, etc.) 

que axuden a avaliar 

a credibilidade do 

material. 

PLEB3.3. Entende o 

sentido xeral, os 

puntos principais e 

información 

relevante de 

anuncios e 

comunicacións de 

carácter público, 

institucional ou 

corporativo e 

claramente 

estruturados, 

relacionados con 

asuntos do seu 

interese persoal, 

educativo ou 

ocupacional (por 

exemplo, sobre lecer, 

cursos, bolsas e 

ofertas de traballo). 

PLEB3.4. Localiza con 

facilidade 

información 

específica de 

carácter concreto en 

textos xornalísticos 

en calquera soporte, 

ben estruturados e 

de extensión media, 

tales como noticias 

glosadas; recoñece 

ideas significativas 

de artigos 

divulgativos sinxelos, 

e identifica as 

conclusións 

principais en textos 

de carácter 

claramente 

argumentativo, 

sempre que poida 

reler as seccións 

difíciles. 

 

o mundo animal. 

 

Recoñecer as principais 

convencións 

ortográficas, 

tipográficas e de 

puntuación, así como 

abreviaturas e símbolos 

de uso común (p. e. . ¼, 

%, @) e os seus 

significados asociados. 

 

X  X 

                                                

Bloque 4. Produción de 

textos escritos: expresión e 
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interacción 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

i 

B4.1. Estratexias de 

produción: 

–Planificación: 

–Mobilización e 

coordinación das 

propias competencias 

xerais e 

comunicativas, co fin 

de realizar 

eficazmente a tarefa 

(repasar o que se 

sabe sobre o tema, o 

que se pode ou se 

quere dicir, etc.). 

–Localización e 

uso adecuado dos 

recursos lingüísticos 

ou temáticos (uso 

dun dicionario ou 

dunha gramática, 

obtención de axuda, 

etc.). 

–Execución: 

–Elaboración dun 

borrador. 

–Estruturación do 

contido do texto. 

–Organización do 

texto en parágrafos 

abordando en cada 

un unha idea 

principal, 

conformando entre 

todos o seu 

significado ou a idea 

global. 

–Expresión da 

mensaxe con 

claridade 

axustándose aos 

modelos e ás 

fórmulas de cada tipo 

de texto. 

–Reaxuste da 

tarefa (emprender 

unha versión máis 

modesta desta) ou da 

mensaxe (facer 

concesións no que 

realmente lle gustaría 

expresar), tras 

valorar as dificultades 

e os recursos 

dispoñibles. 

–Apoio e 

aproveitamento ao 

máximo dos 

coñecementos 

previos (utilizar 

linguaxe 

B4.1. Coñecer, 

seleccionar e aplicar 

as estratexias máis 

adecuadas para 

elaborar textos 

escritos breves ou 

de media lonxitude 

(por exemplo, 

reformulando 

estruturas a partir 

doutros textos de 

características e 

propósitos 

comunicativos 

similares, ou 

redactando 

borradores previos, 

e revisando contido, 

ortografía e 

presentación do 

texto antes da súa 

escritura definitiva). 

 B4.2. 

Escribir, en papel ou 

en soporte 

electrónico, textos 

breves ou de 

lonxitude media, 

coherentes e de 

estrutura clara, 

sobre temas de 

interese persoal, ou 

asuntos cotiáns ou 

menos habituais, 

nun rexistro formal, 

neutro ou informal, 

utilizando 

adecuadamente os 

recursos de 

cohesión, as 

convencións 

ortográficas e os 

signos de 

puntuación máis 

comúns, e 

amosando un 

control razoable de 

expresións e 

estruturas, e un 

léxico de uso 

frecuente, de 

carácter tanto xeral 

como máis 

específico dentro da 

propia área de 

especialización ou 

de interese. 

 B4.3. 

Saber manexar os 

recursos básicos de 

procesamento de 

textos para corrixir 

os erros ortográficos 

dos textos que se 

producen en 

formato electrónico, 

e adaptarse ás 

convencións comúns 

de escritura de 

textos en internet 

(por exemplo, 

                     

PLEB4.1. Escribe, nun 

formato 

convencional, 

informes breves e 

sinxelos nos que dá 

información esencial 

sobre un tema 

educativo ou 

ocupacional, ou 

menos habitual (por 

exemplo, un 

accidente), 

describindo 

brevemente 

situacións, persoas, 

obxectos e lugares; 

narrando 

acontecementos 

nunha clara 

secuencia lineal, e 

explicando de 

maneira sinxela os 

motivos de certas 

accións. 

PLEB4.3. Escribe 

notas, anuncios, 

mensaxes e 

comentarios breves, 

en calquera soporte, 

nos que solicita e se 

transmite 

información e 

opinións sinxelas e 

nos que resalta os 

aspectos que lle 

resultan importantes 

(por exemplo, nunha 

páxina web ou unha 

revista xuvenís, ou 

dirixidos a un 

profesor ou a unha 

profesora), 

respectando as 

convencións e as 

normas de cortesía. 

PLEB4.4. Escribe 

correspondencia 

persoal e participa 

en foros, blogs e 

chats nos que 

describe 

experiencias, 

impresións e 

sentimentos; narra 

de forma lineal e 

coherente feitos 

relacionados co seu 

ámbito de interese, 

actividades e 

experiencias pasadas 

(por exemplo, sobre 

unha viaxe, as súas 

mellores vacacións, 

un acontecemento 

importante, un libro 

ou unha película), ou 

feitos imaxinarios, e 

intercambia 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

CSC 

x     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 

(viaxes, comidas, 

profesións, relations 

persoais, inventos e 

aparatos, o mundo 

animal, os accidentes 

xeográficos..) 

 

Coñecer e aplicar, 

de modo adecuado  os 

signos de puntuación 

elementais (p. e. punto, 

coma) e as regras 

ortográficas básicas (p. 

e. orde dos adxectivos, 

ou separación de 

palabras ao final de 

liña), así como as 

convencións 

ortográficas máis 

habituais na redacción 

de textos en soporte 

electrónico. 

 

Estructuras 

sintáctico-discursivas 

do inglés incluídas en 

English Explorer4 

Crítica dun programa de televisión: A 

review of a TV show. 

 

   X    X  1.25%  x   

 

 

 

X 

x   

 

 

X 

x     
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"prefabricada", etc.). 

–Revisión: 

–Identificación de 

problemas, erros e 

repeticións. 

–Atención ás 

convencións 

ortográficas e aos 

signos de puntuación. 

–Reescritura 

definitiva. 

–Presentación coidada 

do texto (marxes, 

limpeza, tamaño da 

letra adecuado, uso 

normativo de 

maiúsculas e 

minúsculas, etc.). 

abreviacións ou 

outros en chats). 

 B4.4. 

Seleccionar e 

achegar información 

necesaria e 

pertinente, 

axustando de 

maneira adecuada a 

expresión ao 

destinatario, ao 

propósito 

comunicativo, ao 

tema tratado e ao 

soporte textual, e 

expresando opinións 

e puntos de vista 

coa cortesía 

necesaria. 

 B4.5. 

Tratar a información 

obtida de diversas 

fontes, seguindo os 

patróns discursivos 

habituais, para 

iniciar e concluír o 

texto escrito 

adecuadamente, 

organizar a 

información de xeito 

claro, ampliala con 

exemplos ou 

resumila con 

claridade, 

exactitude, 

coherencia e 

fidelidade ao texto 

orixinal. 

 B4.6. 

Presentar os textos 

escritos de xeito 

coidado (con atención 

a marxes, riscaduras, 

liñas dereitas, letra 

clara, letras maiúsculas 

e minúsculas cando 

corresponda, etc.) en 

soporte impreso e 

dixital, adecuados aos 

fins funcionais e 

valorando importancia 

da presentación nas 

comunicacións escritas 

información e ideas 

sobre temas 

concretos, sinalando 

os aspectos que lle 

parecen 

importantes, e 

xustificando 

brevemente as súas 

opinións sobre eles. 

PLEB4.7. Toma notas, 

mensaxes e 

apuntamentos con 

información sinxela e 

relevante sobre 

asuntos habituais e 

aspectos concretos 

nos ámbitos persoal, 

educativo e 

ocupacional, dentro 

da súa especialidade 

ou área de interese. 

PLEB4.8. Fai unha 

presentación coidada 

dos textos escritos, 

en soporte impreso e 

dixital, utilizando 

correctamente as 

convencións 

ortográficas e os 

signos de 

puntuación. 
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UNIDADE 2: THE MIND 

          Temporalización     Instrumentos de avaliación   Temas transversais 

Obxectivos Contidos 
Criterios de 

avaliación 

Estándares 

de avaliación 

Compet

encias 

clave 

1ª  

AV 

2ª  

AV 

3ª  

AV 

Grao mínimo de 

consecución 
Actividades OB PE PO RU CC Cualificación 

CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

                                                

Bloque 1. 

Comprensión de 

textos  orais 

        

      

                                

 a 

c 

d 

i 

B1.1.  Estratexias 

de comprensión: 

–Mobilización de 

información previa 

sobre o tipo de tarefa 

e o tema. 

–Identificación do 

tipo de escoita 

necesario para 

realizar a tarefa 

(global, selectiva e 

detallada). 

–Identificación do 

tipo textual, 

adaptando a 

comprensión a el. 

–Distinción de 

tipos de comprensión 

(sentido xeral, 

información esencial, 

puntos principais e 

detalles relevantes). 

–Formulación de 

hipóteses sobre 

contido e contexto. 

–Inferencia e 

formulación de 

hipóteses sobre 

significados a partir 

da comprensión de 

elementos 

significativos, 

lingüísticos e 

paralingüísticos. 

–Reformulación de 

hipóteses a partir da 

comprensión de novos 

elementos 

B1.1. Coñecer e 

saber aplicar as 

estratexias 

adecuadas para a 

comprensión do 

sentido xeral, a 

información 

esencial, os puntos e 

as ideas principais, 

ou os detalles 

relevantes do texto. 

B1.3. 

Comprender os 

detalles de 

información relativa 

a datos persoais, 

horarios, prezos e 

números, así como 

comprender 

preguntas e 

instrucións básicas e 

seguir indicacións 

breves relativas a 

necesidades cotiás 

ou ocupacionais 

relativas a situacións 

de comunicación 

básicas dos ámbitos 

persoal e 

profesional. 

B1.4. 

Comprender textos 

orais sinxelos nos 

que soliciten ou 

dean información de 

carácter básico e 

sinxelo, 

identificando 

funcións de 

comunicación 

variadas e captando 

tanto as liñas xerais 

como os aspectos 

secundarios de 

relevancia, sempre 

que se fale 

lentamente e nunha 

linguaxe estándar e 

poida pedir 

confirmación do 

PLEB1.1. 

Reflexiona sobre o 

seu proceso de 

comprensión, 

axustándoo ás 

necesidades da 

tarefa (de 

comprensión global, 

selectiva ou 

detallada), 

mellorándoo se é o 

caso (sacando 

conclusións sobre a 

actitude do falante 

e sobre o contido, 

baseándose na 

entoación e na 

velocidade da fala), 

deducindo 

intencións a partir 

do volume da voz 

do falante, facendo 

anticipacións do que 

segue (palabra, 

frase, resposta, 

etc.), e intuíndo o 

que non se 

comprende e o que 

non se coñece 

mediante os propios 

coñecementos e as 

propias 

experiencias. 

PLEB1.2. 

Distingue, con apoio 

visual ou escrito, as 

ideas principais e 

información 

relevante en 

presentacións ou 

charlas ben 

estruturadas e de 

exposición clara 

sobre temas 

coñecidos ou do seu 

interese 

relacionados co 

ámbito educativo ou 

ocupacional (por 

exemplo, sobre un 

tema educativo ou 

de divulgación 

CCL 

CD 

CSC 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

x     

Comprendela información  e 

seguilos argumentos de textos 

orais  emitidos en diferentes 

contextos. 

- Escoitar un  

texto sobre fobias. 

- Poñer título a distintos 

textos sobre animais intelixentes. 

- Escoitar unha conversa 

entre chicos que deben facer unha 

presentación, comprobando que a 

información que teñen é a correcta. 

- Cumprimentar un 

cuestionario para descubrir  si os 

americanos creen ou non no 

sobrenatural. 
 

x   X    X 1.25%   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
x 

  

x   
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entendido. 

B1.5. Comprender as 

ideas principais e 

outros aspectos 

relevantes para o 

propósito 

comunicativo de textos 

orais de carácter 

informal que relaten 

experiencias persoais 

(viaxes, estudos, 

experiencias laborais, 

relacións persoais, 

etc.), e expresen 

opinións ou puntos de 

vista, cunha fala lenta 

e nunha linguaxe 

estándar, identificando 

aspectos como a 

secuencia temporal 

das experiencias (por 

exemplo, dunha 

película), e os sen-

timentos que suscitan. 

científica, ou unha 

charla sobre a 

formación 

profesional noutros 

países). 

PLEB1.3. 

Identifica a idea 

principal e aspectos 

significativos de 

noticias de 

televisión 

claramente 

articuladas cando 

hai apoio visual que 

complementa o 

discurso, así como o 

esencial de anuncios 

publicitarios, series 

e películas ben 

estruturados e 

articulados con 

claridade, nunha 

variedade estándar 

da lingua, e cando 

as imaxes facilitan a 

comprensión. 

 

 

                                                

Bloque 2. Produción de 

textos orais: expresión e 

interacción 

        

      

                                

a 

c 

d 

     i 

B2.1. Estratexias de 

produción: 

–Planificación: 

–Identificación do 

contexto, o 

destinatario e a 

finalidade da 

produción ou da 

interacción. 

–Concepción da 

mensaxe con 

claridade, 

distinguindo a súa 

idea ou ideas 

principais e a súa 

estrutura básica. 

–Adecuación do texto 

ao destinatario, ao 

contexto e á canle, 

aplicando o rexistro e 

a estrutura de 

discurso adecuados a 

cada caso, escollendo 

os expoñentes 

lingüísticos 

necesarios para 

lograr a intención 

comunicativa. 

–Activación dos 

coñecementos 

B2.1. Coñecer e saber 

aplicar as estratexias 

máis adecuadas para 

producir textos orais 

breves ou de 

lonxitude media, e de 

estrutura simple e 

clara, explotando os 

recursos dos que se 

dispón e limitando a 

expresión a estes; 

recorrendo, entre 

outros, a 

procedementos como 

a definición simple de 

elementos para os 

que non se teñen as 

palabras precisas, ou 

comezando de novo 

cunha nova estratexia 

cando falla a 

comunicación. 

 

 B2.2. Pronunciar e 

entoar os enunciados 

de maneira clara e 

comprensible, aínda 

que as persoas 

interlocutoras poidan 

necesitar repeticións 

se se trata de 

palabras e estruturas 

pouco frecuentes, en 

cuxa articulación 

poden cometerse 

PLEB2.1. Utiliza 

recursos lingüísticos 

para entender e 

facerse entender, 

como a utilización de 

expresións 

memorizadas ou fixas 

(para pedir que lle 

falen máis a modo, 

que lle repitan ou que 

lle aclaren) e o uso de 

exemplos e 

definicións, ou de 

aspectos 

paralingüísticos como 

os acenos, a 

entoación, etc. 

PLEB2.2. Nas 

actividades de aula, a 

maioría das veces 

interactúa ou intervén 

na lingua estranxeira 

de xeito claro e 

comprensible, e 

persevera no seu uso 

cunha actitude 

positiva, aínda que 

cometa erros e teña 

que pedir axuda ou 

aclaracións, 

manifestando interese 

e respecto polas 

achegas dos seus 

compañeiros e das 

* CD 

* CMCCT 

* 

x     

Expresarse e interactuar 

oralmente con fluidez, precisión 

e corrección utilizando os 

recursos e estratexias adecuadas 

ás situacións de comunicación: 

accións acabadas no pasado 

recente. 

 

Mellorar a pronuncia  a través 

da producción de distintos 

patróns de acentuación, ritmo e 

entoación. 

 

Coñecer e utilizar 

correctamente estructuras 

gramaticais complexas e 

funcións necesarias para lograr 

comunicarse con corrección: o 

Presente Perfecto, as oracións de 

relativo e as question tags. 

Falar  sobre a hipnosis 

 

Facer preguntas e respostalas para 

expresar accións acabadas 

recentemente. 

 

Plantexar e respostar preguntas 

seguindo un cuestionario sobre o 

sobrenatural. 

 

 

Entoación das Question tags. 

X    X    X 1.25%  x 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

x 

  

x   
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previos sobre 

modelos e secuencias 

de interacción, e 

elementos 

lingüísticos 

previamente 

asimilados e 

memorizados. 

–Execución: 

–Expresión da 

mensaxe con 

claridade, coherencia, 

estruturándoa 

adecuadamente e 

axustándose, de ser o 

caso, aos modelos e 

ás fórmulas de cada 

tipo de texto. 

–Reaxuste da tarefa 

(emprender unha 

versión máis modesta 

desta) ou da mensaxe 

(facer concesións no 

que realmente lle 

gustaría expresar), 

tras valorar as 

dificultades e os 

recursos lingüísticos 

dispoñibles. 

–Apoio e 

aproveitamento ao 

máximo dos 

coñecementos 

previos (utilizar 

linguaxe 

"prefabricada", etc.). 

–Cooperación na 

interacción con 

outras persoas, 

verificando a 

comprensión propia e 

das demais persoas, e 

cooperando 

activamente na 

realización das 

tarefas de 

comunicación. 

–Compensación das 

carencias lingüísticas 

mediante 

procedementos 

lingüísticos e 

paralingüísticos. 

–Lingüísticos: 

–Modificación de 

palabras de 

significado parecido. 

–Definición ou 

reformulación dun 

termo ou expresión. 

–Petición de axuda. 

erros que non 

interrompan a 

comunicación. 
 

B2.5. Interactuar de 

maneira sinxela pero 

efectiva en 

intercambios 

claramente 

estruturados, 

utilizando estratexias 

de cooperación na 

interacción e fórmulas 

ou indicacións 

habituais para tomar 

ou ceder a quenda de 

palabra, aínda que se 

poida necesitar a 

axuda da persoa 

interlocutora. 
B2.6. Comprender 

preguntas e dar 

información básica 

sobre si mesmo e 

relativas aos ámbitos 

educativo e persoal 

(datos persoais, 

formación, opinións, 

plans, intereses), 

aínda que teña que 

solicitar aclaracións 

ou repetir as súas 

respostas para 

facerse comprender. 

súas compañeiras. 

PLEB2.3. Fai 

presentacións breves, 

ben estruturadas, 

ensaiadas 

previamente e con 

apoio visual (por 

exemplo, PowerPoint), 

sobre aspectos 

concretos de temas 

educativos ou 

ocupacionais do seu 

interese, organizando 

a información básica 

de maneira coherente, 

explicando as ideas 

principais brevemente 

e con claridade, e 

respondendo a 

preguntas sinxelas de 

oíntes articuladas de 

maneira clara e a 

velocidade media. 

 

PLEB2.5. Participa 

adecuadamente en 

conversas informais 

cara a cara ou por 

teléfono, ou por 

outros medios 

técnicos, sobre 

asuntos cotiáns ou 

menos habituais, nas 

que intercambia 

información e se 

expresa e xustifica 

brevemente opinións 

e puntos de vista; 

narra e describe de 

forma coherente 

feitos ocorridos no 

pasado ou plans de 

futuro reais ou 

inventados; formula 

hipóteses; fai 

suxestións; pide e dá 

indicacións ou 

instrucións con certo 

detalle; expresa e 

xustifica sentimentos, 

e describe aspectos 

concretos e abstractos 

de temas como, por 

exemplo, a música, o 

cine, a literatura ou os 

temas de actualidade. 
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–Paralingüísticos: 

–Sinalación de 

obxectos, uso de 

deícticos ou 

realización de accións 

que aclaran o 

significado. 

–Uso da linguaxe 

corporal 

culturalmente 

pertinente (xestos, 

expresións faciais, 

posturas, contacto 

visual ou corporal, 

proxémica, etc.). 

–Uso de sons 

cuasilingüísticos e 

calidades prosódicas 

convencionais 

 

 

 

 

 

                                                

Bloque 3. Comprensión de 

textos escritos 
       

      
                                

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ i 

 

B3.1.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 

▪ B3.1. Coñecer 

e saber aplicar as 

estratexias máis 

adecuadas para a 

comprensión do 

sentido xeral, a 

información esencial, 

os puntos e as ideas 

principais, ou os 

detalles relevantes do 

texto. 

▪ B3.2. Coñecer 

e saber aplicar as 

estratexias máis 

adecuadas (identificar 

os conceptos 

principais e palabras 

clave do tema, 

coñecer sinónimos 

destas e procurar 

termos relacionados 

en internet; e 

localizar recursos da 

biblioteca do seu 

centro docente), para 

a procura de 

información en 

diferentes fontes, e 

analizar a súa 

credibilidade 

seguindo criterios 

como a autoría, a 

data de publicación, 

ligazóns relevantes, 

 

PLEB3.1. Nas 

actividades de 

lectura da aula, 

explica como sabe 

inferir significados a 

partir do seu 

coñecemento do 

mundo, do 

coñecemento 

doutros idiomas, do 

contexto lingüístico, 

dos apoios visuais 

(imaxes, tipografía, 

deseño, etc.), así 

como das 

características do 

medio en que 

aparece impresa a 

información (carteis, 

folletos, revistas, 

xornais, páxinas web, 

etc.). 

PLEB3.2. Procura e 

entende información 

específica de 

carácter concreto en 

páxinas web e outros 

materiais de 

referencia ou 

consulta claramente 

estruturados (por 

CCL 

CD 

CSC 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

x     

 

Comprender información xeral, 

específica e detallada en textos 

de diferente natureza.. 

 

 

 

 

Ler un texto informativo 

sobre a mente dos 

animais. “Meet the 

cleverestanimals known 

to science..” 

 

Ler un texto sobre fobias 

e a hipnose. “Controlling 

the Mind” 

 

Un texto cultural 

baseado nos contidos do 

National Geographic : 

Irish Traditions 

 

Un texto informativo 

para traballar as distintas 

materias do currículo. 

CLIC: Biology and English: 

Animals and People. 

 x X      X 1.25% x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  

x 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

x   
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rexistros; costumes, 

valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non 

verbal. 

Funcións 

comunicativas: 

- 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 do interese, 

a aprobación, o aprecio, 

a simpatía, a 

satisfacción, a 

esperanza, a confianza, 

a sorpresa, e os seus 

contrarios. 

 

Estruturas sintáctico-

discursivas.* 

Léxico escrito de uso 

común (recepción) 

relativo a identificación 

persoal; lingua e 

comunicación; 

ambiente, clima e 

contorno natural; e 

Tecnoloxías da 

información e da 

comunicación. 

Patróns gráficos e 

convencións 

ortográficas. 

funcionalidade e tipo 

de texto (divulgativo, 

educativo, de opinión, 

etc.). 
▪ B3.3. 

Identificar a 

información esencial, 

os puntos máis 

relevantes e detalles 

importantes en 

textos, tanto en 

formato impreso 

como en soporte 

dixital, breves o 

de lonxitude media e 

ben estruturados, 

escritos nun rexistro 

formal, informal ou 

neutro, que traten 

asuntos cotiáns ou 

menos habituais, de 

temas de interese ou 

salientables para os 

propios estudos, a 

ocupación ou o 

traballo, e que 

conteñan estruturas e 

un léxico de uso 

común, de carácter 

tanto xeral como máis 

específico. 

▪ B3.4. 

Comprender a 

intención de 

comunicación, 

fórmulas de saúdo, 

despedida e outras 

convencións básicas 

de correspondencia 

de carácter persoal e 

formal, sempre que 

non conteña 

expresións 

idiomáticas, e poder 

reaccionar de xeito 

adecuado a tarxetas 

postais, felicitacións, 

invitacións, citas 

médicas, solicitude de 

información, etc. 
 

exemplo, 

enciclopedias, 

dicionarios, 

monografías, 

presentacións) sobre 

temas relativos a 

materias educativas 

ou asuntos 

ocupacionais 

relacionados coa súa 

especialidade ou cos 

seus intereses, e 

analiza a información 

tendo en conta 

varios criterios 

(autoría, fiabilidade 

da páxina que o 

publica, datas, etc.) 

que axuden a avaliar 

a credibilidade do 

material. 

PLEB3.3. Entende o 

sentido xeral, os 

puntos principais e 

información 

relevante de 

anuncios e 

comunicacións de 

carácter público, 

institucional ou 

corporativo e 

claramente 

estruturados, 

relacionados con 

asuntos do seu 

interese persoal, 

educativo ou 

ocupacional (por 

exemplo, sobre lecer, 

cursos, bolsas e 

ofertas de traballo). 

PLEB3.4. Localiza con 

facilidade 

información 

específica de 

carácter concreto en 

textos xornalísticos 

en calquera soporte, 

ben estruturados e 

de extensión media, 

tales como noticias 

glosadas; recoñece 

ideas significativas 

de artigos 

divulgativos sinxelos, 

e identifica as 

conclusións 

principais en textos 

de carácter 

claramente 

argumentativo, 

sempre que poida 

reler as seccións 

difíciles. 

 

                                                

Bloque 4. Produción de 

textos escritos: expresión e 
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interacción 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

i 

B4.1. Estratexias de 

produción: 

–Planificación: 

–Mobilización e 

coordinación das 

propias competencias 

xerais e 

comunicativas, co fin 

de realizar 

eficazmente a tarefa 

(repasar o que se 

sabe sobre o tema, o 

que se pode ou se 

quere dicir, etc.). 

–Localización e 

uso adecuado dos 

recursos lingüísticos 

ou temáticos (uso 

dun dicionario ou 

dunha gramática, 

obtención de axuda, 

etc.). 

–Execución: 

–Elaboración dun 

borrador. 

–Estruturación do 

contido do texto. 

–Organización do 

texto en parágrafos 

abordando en cada 

un unha idea 

principal, 

conformando entre 

todos o seu 

significado ou a idea 

global. 

–Expresión da 

mensaxe con 

claridade 

axustándose aos 

modelos e ás 

fórmulas de cada tipo 

de texto. 

–Reaxuste da 

tarefa (emprender 

unha versión máis 

modesta desta) ou da 

mensaxe (facer 

concesións no que 

realmente lle gustaría 

expresar), tras 

valorar as dificultades 

e os recursos 

dispoñibles. 

–Apoio e 

aproveitamento ao 

máximo dos 

coñecementos 

previos (utilizar 

linguaxe 

B4.1. Coñecer, 

seleccionar e aplicar 

as estratexias máis 

adecuadas para 

elaborar textos 

escritos breves ou 

de media lonxitude 

(por exemplo, 

reformulando 

estruturas a partir 

doutros textos de 

características e 

propósitos 

comunicativos 

similares, ou 

redactando 

borradores previos, 

e revisando contido, 

ortografía e 

presentación do 

texto antes da súa 

escritura definitiva). 

 B4.2. 

Escribir, en papel ou 

en soporte 

electrónico, textos 

breves ou de 

lonxitude media, 

coherentes e de 

estrutura clara, 

sobre temas de 

interese persoal, ou 

asuntos cotiáns ou 

menos habituais, 

nun rexistro formal, 

neutro ou informal, 

utilizando 

adecuadamente os 

recursos de 

cohesión, as 

convencións 

ortográficas e os 

signos de 

puntuación máis 

comúns, e 

amosando un 

control razoable de 

expresións e 

estruturas, e un 

léxico de uso 

frecuente, de 

carácter tanto xeral 

como máis 

específico dentro da 

propia área de 

especialización ou 

de interese. 

B4.4. Seleccionar 

e achegar 

información 

necesaria e 

pertinente, 

axustando de 

maneira adecuada a 

expresión ao 

destinatario, ao 

propósito 

comunicativo, ao 

tema tratado e ao 

soporte textual, e 

 

PLEB4.1. Escribe, nun 

formato 

convencional, 

informes breves e 

sinxelos nos que dá 

información esencial 

sobre un tema 

educativo ou 

ocupacional, ou 

menos habitual (por 

exemplo, un 

accidente), 

describindo 

brevemente 

situacións, persoas, 

obxectos e lugares; 

narrando 

acontecementos 

nunha clara 

secuencia lineal, e 

explicando de 

maneira sinxela os 

motivos de certas 

accións. 

PLEB4.3. Escribe 

notas, anuncios, 

mensaxes e 

comentarios breves, 

en calquera soporte, 

nos que solicita e se 

transmite 

información e 

opinións sinxelas e 

nos que resalta os 

aspectos que lle 

resultan importantes 

(por exemplo, nunha 

páxina web ou unha 

revista xuvenís, ou 

dirixidos a un 

profesor ou a unha 

profesora), 

respectando as 

convencións e as 

normas de cortesía. 

PLEB4.8. Fai unha 

presentación coidada 

dos textos escritos, 

en soporte impreso e 

dixital, utilizando 

correctamente as 

convencións 

ortográficas e os 

signos de 

puntuación. 

 

 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

CSC 

x     

Redactar textos de distinta 

complexidade e temática, usando 

rexistros apropiados ó lector e os 

distintos soportes ço seu alcance e 

usando as estratexias máis 

elementais no proceso de 

composición escrita.. 

 

Utilizar adecuadamente 

mecanismos de  organización, 

articulación  e cohesión dun texto: 

os pronomes de relativo. 

 

Coñecer e utilizar 

correctamente estructuras 

gramaticais complexas e funcións 

necesarias para lograr 

comunicarse con corrección: o 

Presente Perfecto, as oracións de 

relativo e as question tags. 

 

Ampliar e utilizar adecuadamente 

o vocabulario relativo á mente e 

os adxectivos para describir a 

personalidade. 

 

 

Describir á familia: A description of 

your family. 

x   X    X  1.25%  x 

  

 

 

 

X 

x 

  

 

 

X 

x   
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"prefabricada", etc.). 

–Revisión: 

–Identificación de 

problemas, erros e 

repeticións. 

–Atención ás 

convencións 

ortográficas e aos 

signos de puntuación. 

–Reescritura 

definitiva. 

–Presentación coidada 

do texto (marxes, 

limpeza, tamaño da 

letra adecuado, uso 

normativo de 

maiúsculas e 

minúsculas, etc.). 

expresando opinións 

e puntos de vista 

coa cortesía 

necesaria. 

B4.5. Tratar a 

información obtida 

de diversas fontes, 

seguindo os patróns 

discursivos 

habituais, para 

iniciar e concluír o 

texto escrito 

adecuadamente, 

organizar a 

información de xeito 

claro, ampliala con 

exemplos ou 

resumila con 

claridade, 

exactitude, 

coherencia e 

fidelidade ao texto 

orixinal. 

B4.6. Presentar os 

textos escritos de xeito 

coidado (con atención 

a marxes, riscaduras, 

liñas dereitas, letra 

clara, letras maiúsculas 

e minúsculas cando 

corresponda, etc.) en 

soporte impreso e 

dixital, adecuados aos 

fins funcionais e 

valorando importancia 

da presentación nas 

comunicacións escritas 
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UNIDADE 3 : IN THE PAST 

          Temporalización     Instrumentos de avaliación   Temas transversais 

Obxectivos Contidos 
Criterios de 

avaliación 

Estándares 

de avaliación 

Competencias 

clave 

1ª  

AV 

2ª  

AV 

3ª  

AV 

Grao mínimo 

de 

consecución 

Actividades OB PE PO RU CC Cualificación 

CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

                                                

Bloque 1. 

Comprensión de 

textos  orais 

        

      

                                

 a 

c 

d 

i 

B1.1.  Estratexias 

de comprensión: 

–Mobilización de 

información previa 

sobre o tipo de tarefa 

e o tema. 

–Identificación do 

tipo de escoita 

necesario para 

realizar a tarefa 

(global, selectiva e 

detallada). 

–Identificación do 

tipo textual, 

adaptando a 

comprensión a el. 

–Distinción de 

tipos de comprensión 

(sentido xeral, 

información esencial, 

puntos principais e 

detalles relevantes). 

–Formulación de 

hipóteses sobre 

contido e contexto. 

–Inferencia e 

formulación de 

hipóteses sobre 

significados a partir 

da comprensión de 

elementos 

significativos, 

lingüísticos e 

paralingüísticos. 

–Reformulación de 

hipóteses a partir da 

comprensión de novos 

elementos 

B1.1. Coñecer e 

saber aplicar as 

estratexias 

adecuadas para a 

comprensión do 

sentido xeral, a 

información 

esencial, os puntos e 

as ideas principais, 

ou os detalles 

relevantes do texto. 

B1.3. 

Comprender os 

detalles de 

información relativa 

a datos persoais, 

horarios, prezos e 

números, así como 

comprender 

preguntas e 

instruccións básicas 

e seguir indicacións 

breves relativas a 

necesidades cotiás 

ou ocupacionais 

relativas a situacións 

de comunicación 

básicas dos ámbitos 

persoal e 

profesional. 

B1.4. 

Comprender textos 

orais sinxelos nos 

que soliciten ou 

dean información de 

carácter básico e 

sinxelo, 

identificando 

funcións de 

comunicación 

variadas e captando 

tanto as liñas xerais 

como os aspectos 

secundarios de 

relevancia, sempre 

que se fale 

lentamente e nunha 

linguaxe estándar e 

poida pedir 

confirmación do 

PLEB1.1. 

Reflexiona sobre o 

seu proceso de 

comprensión, 

axustándoo ás 

necesidades da 

tarefa (de 

comprensión global, 

selectiva ou 

detallada), 

mellorándoo se é o 

caso (sacando 

conclusións sobre a 

actitude do falante 

e sobre o contido, 

baseándose na 

entoación e na 

velocidade da fala), 

deducindo 

intencións a partir 

do volume da voz 

do falante, facendo 

anticipacións do que 

segue (palabra, 

frase, resposta, 

etc.), e intuíndo o 

que non se 

comprende e o que 

non se coñece 

mediante os propios 

coñecementos e as 

propias 

experiencias. 

PLEB1.2. 

Distingue, con apoio 

visual ou escrito, as 

ideas principais e 

información 

relevante en 

presentacións ou 

charlas ben 

estruturadas e de 

exposición clara 

sobre temas 

coñecidos ou do seu 

interese 

relacionados co 

ámbito educativo ou 

ocupacional (por 

exemplo, sobre un 

tema educativo ou 

CCL 

CD 

CSC 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

 x    

Comprender a 

información e seguilos 

argumentos de textos 

orais emitidos en 

diferentes contextos 

comunicativos:. 

Unha historia sobre un pequeño mamut 

conxelado. 

 

 

Unha receita de cociña 

 

Un diálogo falando de cantidades. 

 

Conversas sobre a comida en diferentes 

lugares e ocasións. 

X    X    X 1.25%  x 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

x 

  

x   
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entendido. 

B1.5. Comprender as 

ideas principais e 

outros aspectos 

relevantes para o 

propósito 

comunicativo de textos 

orais de carácter 

informal que relaten 

experiencias persoais 

(viaxes, estudos, 

experiencias laborais, 

relacións persoais, 

etc.), e expresen 

opinións ou puntos de 

vista, cunha fala lenta 

e nunha linguaxe 

estándar, identificando 

aspectos como a 

secuencia temporal 

das experiencias (por 

exemplo, dunha 

película), e os sen-

timentos que suscitan. 

de divulgación 

científica, ou unha 

charla sobre a 

formación 

profesional noutros 

países). 

PLEB1.3. 

Identifica a idea 

principal e aspectos 

significativos de 

noticias de 

televisión 

claramente 

articuladas cando 

hai apoio visual que 

complementa o 

discurso, así como o 

esencial de anuncios 

publicitarios, series 

e películas ben 

estruturados e 

articulados con 

claridade, nunha 

variedade estándar 

da lingua, e cando 

as imaxes facilitan a 

comprensión. 

 

 

                                                

Bloque 2. Produción de 

textos orais: expresión e 

interacción 

        

      

                                

a 

c 

d 

     i 

B2.1. Estratexias de 

produción: 

–Planificación: 

–Identificación do 

contexto, o 

destinatario e a 

finalidade da 

produción ou da 

interacción. 

–Concepción da 

mensaxe con 

claridade, 

distinguindo a súa 

idea ou ideas 

principais e a súa 

estrutura básica. 

–Adecuación do texto 

ao destinatario, ao 

contexto e á canle, 

aplicando o rexistro e 

a estrutura de 

discurso adecuados a 

cada caso, escollendo 

os expoñentes 

lingüísticos 

necesarios para 

lograr a intención 

comunicativa. 

B2.1. Coñecer e saber 

aplicar as estratexias 

máis adecuadas para 

producir textos orais 

breves ou de 

lonxitude media, e de 

estrutura simple e 

clara, explotando os 

recursos dos que se 

dispón e limitando a 

expresión a estes; 

recorrendo, entre 

outros, a 

procedementos como 

a definición simple de 

elementos para os 

que non se teñen as 

palabras precisas, ou 

comezando de novo 

cunha nova estratexia 

cando falla a 

comunicación. 

 

 B2.2. Pronunciar e 

entoar os enunciados 

de maneira clara e 

comprensible, aínda 

que as persoas 

interlocutoras poidan 

necesitar repeticións 

se se trata de 

palabras e estruturas 

pouco frecuentes, en 

PLEB2.1. Utiliza 

recursos lingüísticos 

para entender e 

facerse entender, 

como a utilización de 

expresións 

memorizadas ou fixas 

(para pedir que lle 

falen máis a modo, 

que lle repitan ou que 

lle aclaren) e o uso de 

exemplos e 

definicións, ou de 

aspectos 

paralingüísticos como 

os acenos, a 

entoación, etc. 

PLEB2.2. Nas 

actividades de aula, a 

maioría das veces 

interactúa ou intervén 

na lingua estranxeira 

de xeito claro e 

comprensible, e 

persevera no seu uso 

cunha actitude 

positiva, aínda que 

cometa erros e teña 

que pedir axuda ou 

aclaracións, 

manifestando interese 

e respecto polas 

achegas dos seus 

* CD 

* CMCCT 

* 

 x    

Expresarse e 

interactuar oralmente 

con fluidez,precisión e 

corrección usando 

recursos e estratexias 

adecuadas as 

situacións de 

comunicación:  falar 

do pasado, clasificar 

as comdas que lles 

gustan os seus amigos 

e as que non, despois 

de terlles preguntado 

sobre comidas, 

cantidades e 

distancias. 

 

Coñecer e utilizar o 

pasado perfecto e  a 

forma de expresión de 

hábito no pasado, 

used to. 

 

Ampliar o seu 

léxico mediante o uso 

axeitado de 

vocabulario relativo ó 

tempo, a arqueoloxía 

 

- Falar do pasado 

- Falar de comidas que lles 

gustan. 

- Facer preguntas sobre 

comidas, cantidades e distancias. 

- Clasificar distintas 

palabras pola pronuncia do grupo 

vocálico ui. 

X    X    X 1.25%  x 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

x 

  

x   
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–Activación dos 

coñecementos 

previos sobre 

modelos e secuencias 

de interacción, e 

elementos 

lingüísticos 

previamente 

asimilados e 

memorizados. 

–Execución: 

–Expresión da 

mensaxe con 

claridade, coherencia, 

estruturándoa 

adecuadamente e 

axustándose, de ser o 

caso, aos modelos e 

ás fórmulas de cada 

tipo de texto. 

–Reaxuste da tarefa 

(emprender unha 

versión máis modesta 

desta) ou da mensaxe 

(facer concesións no 

que realmente lle 

gustaría expresar), 

tras valorar as 

dificultades e os 

recursos lingüísticos 

dispoñibles. 

–Apoio e 

aproveitamento ao 

máximo dos 

coñecementos 

previos (utilizar 

linguaxe 

"prefabricada", etc.). 

Compensación 

dascarencias 

lingüísticas mediante 

procedementos 

lingüísticos e 

paralingüísticos. 

–Lingüísticos: 

–Modificación de 

palabras de 

significado parecido. 

–Definición ou 

reformulación dun 

termo ou expresión. 

–Petición de axuda. 

 

cuxa articulación 

poden cometerse 

erros que non 

interrompan a 

comunicación. 
 

B2.5. Interactuar de 

maneira sinxela pero 

efectiva en 

intercambios 

claramente 

estruturados, 

utilizando estratexias 

de cooperación na 

interacción e fórmulas 

ou indicacións 

habituais para tomar 

ou ceder a quenda de 

palabra, aínda que se 

poida necesitar a 

axuda da persoa 

interlocutora. 
B2.6. Comprender 

preguntas e dar 

información básica 

sobre si mesmo e 

relativas aos ámbitos 

educativo e persoal 

(datos persoais, 

formación, opinións, 

plans, intereses), 

aínda que teña que 

solicitar aclaracións 

ou repetir as súas 

respostas para 

facerse comprender. 

compañeiros e das 

súas compañeiras. 

PLEB2.3. Fai 

presentacións breves, 

ben estruturadas, 

ensaiadas 

previamente e con 

apoio visual (por 

exemplo, PowerPoint), 

sobre aspectos 

concretos de temas 

educativos ou 

ocupacionais do seu 

interese, organizando 

a información básica 

de maneira coherente, 

explicando as ideas 

principais brevemente 

e con claridade, e 

respondendo a 

preguntas sinxelas de 

oíntes articuladas de 

maneira clara e a 

velocidade media. 

 

PLEB2.5. Participa 

adecuadamente en 

conversas informais 

cara a cara ou por 

teléfono, ou por 

outros medios 

técnicos, sobre 

asuntos cotiáns ou 

menos habituais, nas 

que intercambia 

información e se 

expresa e xustifica 

brevemente opinións 

e puntos de vista; 

narra e describe de 

forma coherente 

feitos ocorridos no 

pasado ou plans de 

futuro reais ou 

inventados; formula 

hipóteses; fai 

suxestións; pide e dá 

indicacións ou 

instrucións con certo 

detalle; expresa e 

xustifica sentimentos, 

e describe aspectos 

concretos e abstractos 

de temas como, por 

exemplo, a música, o 

cine, a literatura ou os 

temas de actualidade. 

 

e a cociña. 

 

Mellorar a 

pronuncia de palabras 

que conteñan  ui 

                                                

Bloque 3. Comprensión de 

textos escritos 
       

      
                                

▪ a 
B3.1.Estratexias de 

comprensión: 
▪ B3.1. Coñecer 
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▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ i 

 

- 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: 

- 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 do interese, 

a aprobación, o aprecio, 

a simpatía, a 

satisfacción, a 

esperanza, a confianza, 

a sorpresa, e os seus 

contrarios. 

 

Estruturas sintáctico-

discursivas.* 

Léxico escrito de uso 

común (recepción) 

relativo a identificación 

persoal; lingua e 

comunicación; 

ambiente, clima e 

contorno natural; e 

e saber aplicar as 

estratexias máis 

adecuadas para a 

comprensión do 

sentido xeral, a 

información esencial, 

os puntos e as ideas 

principais, ou os 

detalles relevantes do 

texto. 

▪ B3.2. Coñecer 

e saber aplicar as 

estratexias máis 

adecuadas (identificar 

os conceptos 

principais e palabras 

clave do tema, 

coñecer sinónimos 

destas e procurar 

termos relacionados 

en internet; e 

localizar recursos da 

biblioteca do seu 

centro docente), para 

a procura de 

información en 

diferentes fontes, e 

analizar a súa 

credibilidade 

seguindo criterios 

como a autoría, a 

data de publicación, 

ligazóns relevantes, 

funcionalidade e tipo 

de texto (divulgativo, 

educativo, de opinión, 

etc.). 
▪ B3.3. 

Identificar a 

información esencial, 

os puntos máis 

relevantes e detalles 

importantes en 

textos, tanto en 

formato impreso 

como en soporte 

dixital, breves ou de 

lonxitude media e ben 

estruturados, escritos 

nun rexistro formal, 

informal ou neutro, 

que traten asuntos 

cotiáns ou menos 

habituais, de temas 

de interese ou 

salientables para os 

propios estudos, a 

ocupación ou o 

traballo, e que 

conteñan estruturas e 

un léxico de uso 

común, de carácter 

tanto xeral como máis 

específico. 

▪ B3.4. 

Comprender a 

intención de 

comunicación, 

fórmulas de saúdo, 

despedida e outras 

convencións básicas 

de correspondencia 

de carácter persoal e 

PLEB3.1. Nas 

actividades de 

lectura da aula, 

explica como sabe 

inferir significados a 

partir do seu 

coñecemento do 

mundo, do 

coñecemento 

doutros idiomas, do 

contexto lingüístico, 

dos apoios visuais 

(imaxes, tipografía, 

deseño, etc.), así 

como das 

características do 

medio en que 

aparece impresa a 

información (carteis, 

folletos, revistas, 

xornais, páxinas web, 

etc.). 

PLEB3.2. Procura e 

entende información 

específica de 

carácter concreto en 

páxinas web e outros 

materiais de 

referencia ou 

consulta claramente 

estruturados (por 

exemplo, 

enciclopedias, 

dicionarios, 

monografías, 

presentacións) sobre 

temas relativos a 

materias educativas 

ou asuntos 

ocupacionais 

relacionados coa súa 

especialidade ou cos 

seus intereses, e 

analiza a información 

tendo en conta 

varios criterios 

(autoría, fiabilidade 

da páxina que o 

publica, datas, etc.) 

que axuden a avaliar 

a credibilidade do 

material. 

PLEB3.3. Entende o 

sentido xeral, os 

puntos principais e 

información 

relevante de 

anuncios e 

comunicacións de 

carácter público, 

institucional ou 

corporativo e 

claramente 

estruturados, 

relacionados con 

asuntos do seu 

interese persoal, 

educativo ou 

ocupacional (por 

exemplo, sobre lecer, 

cursos, bolsas e 

CCL 

CD 

CSC 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

  x   

Comprender 

información xeral , 

específica e detallada 

en textos de diferente 

natureza: atopas 

arqueolóxicas, comida 

e cultura americana e 

sistemas numéricos. 

- Un texto .sobre   

encontros arqueolóxicos. Ice Baby 

- Un texto cultural baseado 

nos contidos do National Geographic 

sobre a comida e a culttura americana: 

American Food. 

- Un texto informativo para 

traballar otras materias do currículo. 

CLIL- Maths and English: The History of 

Numbers, sobre a historia dos números e 

os diferentes sistemas numéricos. 

  X      X 1.25% x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  

x 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Tecnoloxías da 

información e da 

comunicación. 

Patróns gráficos e 

convencións 

ortográficas. 

formal, sempre que 

non conteña 

expresións 

idiomáticas, e poder 

reaccionar de xeito 

adecuado a tarxetas 

postais, felicitacións, 

invitacións, citas 

médicas, solicitude de 

información, etc. 
 

ofertas de traballo). 

PLEB3.4. Localiza con 

facilidade 

información 

específica de 

carácter concreto en 

textos xornalísticos 

en calquera soporte, 

ben estruturados e 

de extensión media, 

tales como noticias 

glosadas; recoñece 

ideas significativas 

de artigos 

divulgativos sinxelos, 

e identifica as 

conclusións 

principais en textos 

de carácter 

claramente 

argumentativo, 

sempre que poida 

reler as seccións 

difíciles. 

 

                                                

Bloque 4. Produción de 

textos escritos: expresión e 

interacción 

       

      

                                

▪ a 

▪ c 

▪ d 

i 

B4.1. Estratexias de 

produción: 

–Planificación: 

–Mobilización e 

coordinación das 

propias competencias 

xerais e 

comunicativas, co fin 

de realizar 

eficazmente a tarefa 

(repasar o que se 

sabe sobre o tema, o 

que se pode ou se 

quere dicir, etc.). 

–Localización e 

uso adecuado dos 

recursos lingüísticos 

ou temáticos (uso 

dun dicionario ou 

dunha gramática, 

obtención de axuda, 

etc.). 

–Execución: 

–Elaboración dun 

borrador. 

–Estruturación do 

contido do texto. 

–Organización do 

texto en parágrafos 

abordando en cada 

B4.1. Coñecer, 

seleccionar e aplicar 

as estratexias máis 

adecuadas para 

elaborar textos 

escritos breves ou 

de media lonxitude 

(por exemplo, 

reformulando 

estruturas a partir 

doutros textos de 

características e 

propósitos 

comunicativos 

similares, ou 

redactando 

borradores previos, 

e revisando contido, 

ortografía e 

presentación do 

texto antes da súa 

escritura definitiva). 

 B4.2. 

Escribir, en papel ou 

en soporte 

electrónico, textos 

breves ou de 

lonxitude media, 

coherentes e de 

estrutura clara, 

sobre temas de 

interese persoal, ou 

asuntos cotiáns ou 

menos habituais, 

nun rexistro formal, 

neutro ou informal, 

utilizando 

adecuadamente os 

 

PLEB4.1. Escribe, nun 

formato 

convencional, 

informes breves e 

sinxelos nos que dá 

información esencial 

sobre un tema 

educativo ou 

ocupacional, ou 

menos habitual (por 

exemplo, un 

accidente), 

describindo 

brevemente 

situacións, persoas, 

obxectos e lugares; 

narrando 

acontecementos 

nunha clara 

secuencia lineal, e 

explicando de 

maneira sinxela os 

motivos de certas 

accións. 

PLEB4.3. Escribe 

notas, anuncios, 

mensaxes e 

comentarios breves, 

en calquera soporte, 

nos que solicita e se 

transmite 

información e 

opinións sinxelas e 

nos que resalta os 

aspectos que lle 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

CSC 

 x    

Redactar textos de 

diferente complexidade 

e temática utilizando 

rexistros axeitados ó 

lector e os soportes 

usados para 

recomendar un lugar 

visitado por eles. 

 

Utilizar 

adecuadamente 

mecanismos de 

organización, 

articulación e cohesión 

do texto utilizando os 

conectores so e such. 

Escribir unha recomendación sobre un 

lugar visitado por eles: a 

Recommendation 

 

Redactar unha composición sobre os 

adolescentes e a alimentación 

utilizando os conectores so e such. 

   X    X  1.25%  x 

  

 

 

 

X 

x 

  

 

 

X 

x   
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un unha idea 

principal, 

conformando entre 

todos o seu 

significado ou a idea 

global. 

–Expresión da 

mensaxe con 

claridade 

axustándose aos 

modelos e ás 

fórmulas de cada tipo 

de texto. 

–Reaxuste da 

tarefa (emprender 

unha versión máis 

modesta desta) ou da 

mensaxe (facer 

concesións no que 

realmente lle gustaría 

expresar), tras 

valorar as dificultades 

e os recursos 

dispoñibles. 

–Apoio e 

aproveitamento ao 

máximo dos 

coñecementos 

previos (utilizar 

linguaxe 

"prefabricada", etc.). 

–Revisión: 

–Identificación de 

problemas, erros e 

repeticións. 

–Atención ás 

convencións 

ortográficas e aos 

signos de puntuación. 

–Reescritura 

definitiva. 

–Presentación coidada 

do texto (marxes, 

limpeza, tamaño da 

letra adecuado, uso 

normativo de 

maiúsculas e 

minúsculas, etc.). 

recursos de 

cohesión, as 

convencións 

ortográficas e os 

signos de 

puntuación máis 

comúns, e 

amosando un 

control razoable de 

expresións e 

estruturas, e un 

léxico de uso 

frecuente, de 

carácter tanto xeral 

como máis 

específico dentro da 

propia área de 

especialización ou 

de interese. 

 B4.3. 

Saber manexar os 

recursos básicos de 

procesamento de 

textos para corrixir 

os erros ortográficos 

dos textos que se 

producen en 

formato electrónico, 

e adaptarse ás 

convencións comúns 

de escritura de 

textos en internet 

(por exemplo, 

abreviacións ou 

outros en chats). 

 B4.4. 

Seleccionar e 

achegar información 

necesaria e 

pertinente, 

axustando de 

maneira adecuada a 

expresión ao 

destinatario, ao 

propósito 

comunicativo, ao 

tema tratado e ao 

soporte textual, e 

expresando opinións 

e puntos de vista 

coa cortesía 

necesaria. 

 B4.5. 

Tratar a información 

obtida de diversas 

fontes, seguindo os 

patróns discursivos 

habituais, para 

iniciar e concluír o 

texto escrito 

adecuadamente, 

organizar a 

información de xeito 

claro, ampliala con 

exemplos ou 

resumila con 

claridade, 

exactitude, 

coherencia e 

fidelidade ao texto 

resultan importantes 

(por exemplo, nunha 

páxina web ou unha 

revista xuvenís, ou 

dirixidos a un 

profesor ou a unha 

profesora), 

respectando as 

convencións e as 

normas de cortesía. 

PLEB4.4. Escribe 

correspondencia 

persoal e participa 

en foros, blogs e 

chats nos que 

describe 

experiencias, 

impresións e 

sentimentos; narra 

de forma lineal e 

coherente feitos 

relacionados co seu 

ámbito de interese, 

actividades e 

experiencias pasadas 

(por exemplo, sobre 

unha viaxe, as súas 

mellores vacacións, 

un acontecemento 

importante, un libro 

ou unha película), ou 

feitos imaxinarios, e 

intercambia 

información e ideas 

sobre temas 

concretos, sinalando 

os aspectos que lle 

parecen 

importantes, e 

xustificando 

brevemente as súas 

opinións sobre eles. 

PLEB4.7. Toma notas, 

mensaxes e 

apuntamentos con 

información sinxela e 

relevante sobre 

asuntos habituais e 

aspectos concretos 

nos ámbitos persoal, 

educativo e 

ocupacional, dentro 

da súa especialidade 

ou área de interese. 

PLEB4.8. Fai unha 

presentación coidada 

dos textos escritos, 

en soporte impreso e 

dixital, utilizando 

correctamente as 

convencións 

ortográficas e os 

signos de 

puntuación. 
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orixinal. 

 B4.6. 

Presentar os textos 

escritos de xeito 

coidado (con atención 

a marxes, riscaduras, 

liñas dereitas, letra 

clara, letras maiúsculas 

e minúsculas cando 

corresponda, etc.) en 

soporte impreso e 

dixital, adecuados aos 

fins funcionais e 

valorando importancia 

da presentación nas 

comunicacións escritas 
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UNIDADE 4: CAREERS 

          Temporalización     Instrumentos de avaliación   Temas transversais 

Obxectivos Contidos 
Criterios de 

avaliación 

Estándares 

de avaliación 

Competencias 

clave 

1ª  

AV 

2ª  

AV 

3ª  

AV 

Grao mínimo 

de 

consecución 

Actividades OB PE PO RU CC Cualificación 

CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

                                                

Bloque 1. 

Comprensión de 

textos  orais 

        

      

                                

 a 

c 

d 

i 

B1.1.  Estratexias 

de comprensión: 

–Mobilización de 

información previa 

sobre o tipo de tarefa 

e o tema. 

–Identificación do 

tipo de escoita 

necesario para 

realizar a tarefa 

(global, selectiva e 

detallada). 

–Identificación do 

tipo textual, 

adaptando a 

comprensión a el. 

–Distinción de 

tipos de comprensión 

(sentido xeral, 

información esencial, 

puntos principais e 

detalles relevantes). 

–Formulación de 

hipóteses sobre 

contido e contexto. 

–Inferencia e 

formulación de 

hipóteses sobre 

significados a partir 

da comprensión de 

elementos 

significativos, 

lingüísticos e 

paralingüísticos. 

–Reformulación de 

hipóteses a partir da 

comprensión de novos 

elementos 

B1.1. Coñecer e 

saber aplicar as 

estratexias 

adecuadas para a 

comprensión do 

sentido xeral, a 

información 

esencial, os puntos e 

as ideas principais, 

ou os detalles 

relevantes do texto. 

B1.3. 

Comprender os 

detalles de 

información relativa 

a datos persoais, 

horarios, prezos e 

números, así como 

comprender 

preguntas e 

instruccións básicas 

e seguir indicacións 

breves relativas a 

necesidades cotiás 

ou ocupacionais 

relativas a situacións 

de comunicación 

básicas dos ámbitos 

persoal e 

profesional. 

B1.4. 

Comprender textos 

orais sinxelos nos 

que soliciten ou 

dean información de 

carácter básico e 

sinxelo, 

identificando 

funcións de 

comunicación 

variadas e captando 

tanto as liñas xerais 

como os aspectos 

secundarios de 

relevancia, sempre 

que se fale 

lentamente e nunha 

linguaxe estándar e 

poida pedir 

confirmación do 

PLEB1.1. 

Reflexiona sobre o 

seu proceso de 

comprensión, 

axustándoo ás 

necesidades da 

tarefa (de 

comprensión global, 

selectiva ou 

detallada), 

mellorándoo se é o 

caso (sacando 

conclusións sobre a 

actitude do falante 

e sobre o contido, 

baseándose na 

entoación e na 

velocidade da fala), 

deducindo 

intencións a partir 

do volume da voz 

do falante, facendo 

anticipacións do que 

segue (palabra, 

frase, resposta, 

etc.), e intuíndo o 

que non se 

comprende e o que 

non se coñece 

mediante os propios 

coñecementos e as 

propias 

experiencias. 

PLEB1.2. 

Distingue, con apoio 

visual ou escrito, as 

ideas principais e 

información 

relevante en 

presentacións ou 

charlas ben 

estruturadas e de 

exposición clara 

sobre temas 

coñecidos ou do seu 

interese 

relacionados co 

ámbito educativo ou 

ocupacional (por 

exemplo, sobre un 

tema educativo ou 

CCL 

CD 

CSC 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

 x    

Comprender a 

información  e seguir os 

argumentos orais 

emitidos nos seguintes 

contextos 

comunicativos: un 

diálogo sobre 

prefencias, noticias 

deportivas dúas persoas 

falando de roupa. 

- Escoita dun comentarista 

falando sobre un programa de deportes 

na televisión. 

- Dúas persoas falando de 

roupa. 

- Un diálogo sobre as 

preferencias cara ó futuro duns xóvenes. 

- Noticias deportivas. 

X    X    X 1.25%  x 
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entendido. 

B1.5. Comprender as 

ideas principais e 

outros aspectos 

relevantes para o 

propósito 

comunicativo de textos 

orais de carácter 

informal que relaten 

experiencias persoais 

(viaxes, estudos, 

experiencias laborais, 

relacións persoais, 

etc.), e expresen 

opinións ou puntos de 

vista, cunha fala lenta 

e nunha linguaxe 

estándar, identificando 

aspectos como a 

secuencia temporal 

das experiencias (por 

exemplo, dunha 

película), e os sen-

timentos que suscitan. 

de divulgación 

científica, ou unha 

charla sobre a 

formación 

profesional noutros 

países). 

PLEB1.3. 

Identifica a idea 

principal e aspectos 

significativos de 

noticias de 

televisión 

claramente 

articuladas cando 

hai apoio visual que 

complementa o 

discurso, así como o 

esencial de anuncios 

publicitarios, series 

e películas ben 

estruturados e 

articulados con 

claridade, nunha 

variedade estándar 

da lingua, e cando 

as imaxes facilitan a 

comprensión. 

 

 

                                                

Bloque 2. Produción de 

textos orais: expresión e 

interacción 

        

      

                                

a 

c 

d 

     i 

B2.1. Estratexias de 

produción: 

–Planificación: 

–Identificación do 

contexto, o 

destinatario e a 

finalidade da 

produción ou da 

interacción. 

–Concepción da 

mensaxe con 

claridade, 

distinguindo a súa 

idea ou ideas 

principais e a súa 

estrutura básica. 

–Adecuación do texto 

ao destinatario, ao 

contexto e á canle, 

aplicando o rexistro e 

a estrutura de 

discurso adecuados a 

cada caso, escollendo 

os expoñentes 

lingüísticos 

necesarios para 

lograr a intención 

comunicativa. 

B2.1. Coñecer e saber 

aplicar as estratexias 

máis adecuadas para 

producir textos orais 

breves ou de 

lonxitude media, e de 

estrutura simple e 

clara, explotando os 

recursos dos que se 

dispón e limitando a 

expresión a estes; 

recorrendo, entre 

outros, a 

procedementos como 

a definición simple de 

elementos para os 

que non se teñen as 

palabras precisas, ou 

comezando de novo 

cunha nova estratexia 

cando falla a 

comunicación. 

 

 B2.2. Pronunciar e 

entoar os enunciados 

de maneira clara e 

comprensible, aínda 

que as persoas 

interlocutoras poidan 

necesitar repeticións 

se se trata de 

palabras e estruturas 

pouco frecuentes, en 

PLEB2.1. Utiliza 

recursos lingüísticos 

para entender e 

facerse entender, 

como a utilización de 

expresións 

memorizadas ou fixas 

(para pedir que lle 

falen máis a modo, 

que lle repitan ou que 

lle aclaren) e o uso de 

exemplos e 

definicións, ou de 

aspectos 

paralingüísticos como 

os acenos, a 

entoación, etc. 

PLEB2.2. Nas 

actividades de aula, a 

maioría das veces 

interactúa ou intervén 

na lingua estranxeira 

de xeito claro e 

comprensible, e 

persevera no seu uso 

cunha actitude 

positiva, aínda que 

cometa erros e teña 

que pedir axuda ou 

aclaracións, 

manifestando interese 

e respecto polas 

achegas dos seus 

* CD 

* CMCCT 

* 

 x    

Expresarse e 

interctuar oralmente 

con fluidez, precisión 

e corrección usando 

os seus recursos e 

esratexias adecuadas 

á falar sobre o futuro, 

a expresión de 

preferencias en 

relación con temas 

cotiás e falar sobre o 

deporte profesional. 

 

Coñecer e usar 

estructuras 

gramaticais complexas 

e funcións par 

acomunicarse mallor : 

will, going to, Presente 

Contínuo par a a 

expresión do fututro, 

e o Futuro Contínuo. 

Ampliar o léxico 

relativo a traballos, 

roupa, xente e lugares 

e deportistas e usalo 

correctamente. 

Mellorar a 

pronuncia   de palabras 

- Falar das vantaxes e 

desvantaxes do deporte profesional. 

- Falar do futuro 

- Expresar preferncias en 

relación a deportes, roupa, comida e 

asignaturas. 

 

X    X    X 1.25%  x 
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–Activación dos 

coñecementos 

previos sobre 

modelos e secuencias 

de interacción, e 

elementos 

lingüísticos 

previamente 

asimilados e 

memorizados. 

–Execución: 

–Expresión da 

mensaxe con 

claridade, coherencia, 

estruturándoa 

adecuadamente e 

axustándose, de ser o 

caso, aos modelos e 

ás fórmulas de cada 

tipo de texto. 

–Reaxuste da tarefa 

(emprender unha 

versión máis modesta 

desta) ou da mensaxe 

(facer concesións no 

que realmente lle 

gustaría expresar), 

tras valorar as 

dificultades e os 

recursos lingüísticos 

dispoñibles. 

–Apoio e 

aproveitamento ao 

máximo dos 

coñecementos 

previos (utilizar 

linguaxe 

"prefabricada", etc.). 

–Cooperación na 

interacción con 

outras persoas, 

verificando a 

comprensión propia e 

das demais persoas, e 

cooperando 

activamente na 

realización das 

tarefas de 

comunicación. 

–Compensación 

dascarencias 

lingüísticas mediante 

procedementos 

lingüísticos e 

paralingüísticos. 

–Lingüísticos: 

–Modificación de 

palabras de 

significado parecido. 

–Definición ou 

reformulación dun 

termo ou expresión. 

cuxa articulación 

poden cometerse 

erros que non 

interrompan a 

comunicación. 
 

B2.5. Interactuar de 

maneira sinxela pero 

efectiva en 

intercambios 

claramente 

estruturados, 

utilizando estratexias 

de cooperación na 

interacción e fórmulas 

ou indicacións 

habituais para tomar 

ou ceder a quenda de 

palabra, aínda que se 

poida necesitar a 

axuda da persoa 

interlocutora. 
B2.6. Comprender 

preguntas e dar 

información básica 

sobre si mesmo e 

relativas aos ámbitos 

educativo e persoal 

(datos persoais, 

formación, opinións, 

plans, intereses), 

aínda que teña que 

solicitar aclaracións 

ou repetir as súas 

respostas para 

facerse comprender. 

compañeiros e das 

súas compañeiras. 

PLEB2.3. Fai 

presentacións breves, 

ben estruturadas, 

ensaiadas 

previamente e con 

apoio visual (por 

exemplo, PowerPoint), 

sobre aspectos 

concretos de temas 

educativos ou 

ocupacionais do seu 

interese, organizando 

a información básica 

de maneira coherente, 

explicando as ideas 

principais brevemente 

e con claridade, e 

respondendo a 

preguntas sinxelas de 

oíntes articuladas de 

maneira clara e a 

velocidade media. 

 

PLEB2.5. Participa 

adecuadamente en 

conversas informais 

cara a cara ou por 

teléfono, ou por 

outros medios 

técnicos, sobre 

asuntos cotiáns ou 

menos habituais, nas 

que intercambia 

información e se 

expresa e xustifica 

brevemente opinións 

e puntos de vista; 

narra e describe de 

forma coherente 

feitos ocorridos no 

pasado ou plans de 

futuro reais ou 

inventados; formula 

hipóteses; fai 

suxestións; pide e dá 

indicacións ou 

instrucións con certo 

detalle; expresa e 

xustifica sentimentos, 

e describe aspectos 

concretos e abstractos 

de temas como, por 

exemplo, a música, o 

cine, a literatura ou os 

temas de actualidade. 

 

cos sons /s / e  / z / 
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–Petición de axuda. 

–Paralingüísticos: 

–Sinalación de 

obxectos, uso de 

deícticos ou 

realización de accións 

que aclaran o 

significado. 

–Uso da linguaxe 

corporal 

culturalmente 

pertinente (xestos, 

expresións faciais, 

posturas, contacto 

visual ou corporal, 

proxémica, etc.). 

–Uso de sons 

cuasilingüísticos e 

calidades prosódicas 

convencionais 

 

 

 

 

 

                                                

Bloque 3. Comprensión de 

textos escritos 
       

      
                                

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ i 

 

B3.1.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 

▪ B3.1. Coñecer 

e saber aplicar as 

estratexias máis 

adecuadas para a 

comprensión do 

sentido xeral, a 

información esencial, 

os puntos e as ideas 

principais, ou os 

detalles relevantes do 

texto. 

▪ B3.2. Coñecer 

e saber aplicar as 

estratexias máis 

adecuadas (identificar 

os conceptos 

principais e palabras 

clave do tema, 

coñecer sinónimos 

destas e procurar 

termos relacionados 

en internet; e 

localizar recursos da 

biblioteca do seu 

centro docente), para 

a procura de 

información en 

diferentes fontes, e 

analizar a súa 

credibilidade 

seguindo criterios 

 

PLEB3.1. Nas 

actividades de 

lectura da aula, 

explica como sabe 

inferir significados a 

partir do seu 

coñecemento do 

mundo, do 

coñecemento 

doutros idiomas, do 

contexto lingüístico, 

dos apoios visuais 

(imaxes, tipografía, 

deseño, etc.), así 

como das 

características do 

medio en que 

aparece impresa a 

información (carteis, 

folletos, revistas, 

xornais, páxinas web, 

etc.). 

PLEB3.2. Procura e 

entende información 

específica de 

carácter concreto en 

páxinas web e outros 

materiais de 

CCL 

CD 

CSC 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

  x   

Comprender 

información xeral, 

específica e detallada 

en textos de  naturaeza 

variada : o deporte, 

consellos oara elexir 

unha carreira,  e 

materias. 

Lectura dun texto sobre a vida dun 

deportista: Sporting Success. 

 

Un artículo sobre consellos para facer 

unha carreira: Careers advice Service. 

 

Un texto cultural baseado no National 

Geographic: Sport in Australia. 

 

Un texto informativo para traballar 

outras materias do currículo.CLIL 

Physics and English: Newton’s Laws of 

Motion. 

 

  X      X 1.25% x x 
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e sociolingüísticos: 

convencións sociais, 

normas de cortesía e 

rexistros; costumes, 

valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non 

verbal. 

Funcións 

comunicativas: 

- 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 do interese, 

a aprobación, o aprecio, 

a simpatía, a 

satisfacción, a 

esperanza, a confianza, 

a sorpresa, e os seus 

contrarios. 

 

Estruturas sintáctico-

discursivas.* 

Léxico escrito de uso 

común (recepción) 

relativo a identificación 

persoal; lingua e 

comunicación; 

ambiente, clima e 

contorno natural; e 

Tecnoloxías da 

información e da 

comunicación. 

Patróns gráficos e 

convencións 

ortográficas. 

como a autoría, a 

data de publicación, 

ligazóns relevantes, 

funcionalidade e tipo 

de texto (divulgativo, 

educativo, de opinión, 

etc.). 
▪ B3.3. 

Identificar a 

información esencial, 

os puntos máis 

relevantes e detalles 

importantes en 

textos, tanto en 

formato impreso 

como en soporte 

dixital, breves ou de 

lonxitude media e ben 

estruturados, escritos 

nun rexistro formal, 

informal ou neutro, 

que traten asuntos 

cotiáns ou menos 

habituais, de temas 

de interese ou 

salientables para os 

propios estudos, a 

ocupación ou o 

traballo, e que 

conteñan estruturas e 

un léxico de uso 

común, de carácter 

tanto xeral como máis 

específico. 
▪ B3.4. 

Comprender a 

intención de 

comunicación, 

fórmulas de saúdo, 

despedida e outras 

convencións básicas 

de correspondencia 

de carácter persoal e 

formal, sempre que 

non conteña 

expresións 

idiomáticas, e poder 

reaccionar de xeito 

adecuado a tarxetas 

postais, felicitacións, 

invitacións, citas 

médicas, solicitude de 

información, etc. 
 

referencia ou 

consulta claramente 

estruturados (por 

exemplo, 

enciclopedias, 

dicionarios, 

monografías, 

presentacións) sobre 

temas relativos a 

materias educativas 

ou asuntos 

ocupacionais 

relacionados coa súa 

especialidade ou cos 

seus intereses, e 

analiza a información 

tendo en conta 

varios criterios 

(autoría, fiabilidade 

da páxina que o 

publica, datas, etc.) 

que axuden a avaliar 

a credibilidade do 

material. 

PLEB3.3. Entende o 

sentido xeral, os 

puntos principais e 

información 

relevante de 

anuncios e 

comunicacións de 

carácter público, 

institucional ou 

corporativo e 

claramente 

estruturados, 

relacionados con 

asuntos do seu 

interese persoal, 

educativo ou 

ocupacional (por 

exemplo, sobre lecer, 

cursos, bolsas e 

ofertas de traballo). 

PLEB3.4. Localiza con 

facilidade 

información 

específica de 

carácter concreto en 

textos xornalísticos 

en calquera soporte, 

ben estruturados e 

de extensión media, 

tales como noticias 

glosadas; recoñece 

ideas significativas 

de artigos 

divulgativos sinxelos, 

e identifica as 

conclusións 

principais en textos 

de carácter 

claramente 

argumentativo, 

sempre que poida 

reler as seccións 

difíciles. 
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Bloque 4. Produción de 

textos escritos: expresión e 

interacción 

       

      

                                

▪ a 

▪ c 

▪ d 

i 

B4.1. Estratexias de 

produción: 

–Planificación: 

–Mobilización e 

coordinación das 

propias competencias 

xerais e 

comunicativas, co fin 

de realizar 

eficazmente a tarefa 

(repasar o que se 

sabe sobre o tema, o 

que se pode ou se 

quere dicir, etc.). 

–Localización e 

uso adecuado dos 

recursos lingüísticos 

ou temáticos (uso 

dun dicionario ou 

dunha gramática, 

obtención de axuda, 

etc.). 

–Execución: 

–Elaboración dun 

borrador. 

–Estruturación do 

contido do texto. 

–Organización do 

texto en parágrafos 

abordando en cada 

un unha idea 

principal, 

conformando entre 

todos o seu 

significado ou a idea 

global. 

–Expresión da 

mensaxe con 

claridade 

axustándose aos 

modelos e ás 

fórmulas de cada tipo 

de texto. 

–Reaxuste da 

tarefa (emprender 

unha versión máis 

modesta desta) ou da 

mensaxe (facer 

concesións no que 

realmente lle gustaría 

expresar), tras 

valorar as dificultades 

e os recursos 

dispoñibles. 

–Apoio e 

B4.1. Coñecer, 

seleccionar e aplicar 

as estratexias máis 

adecuadas para 

elaborar textos 

escritos breves ou 

de media lonxitude 

(por exemplo, 

reformulando 

estruturas a partir 

doutros textos de 

características e 

propósitos 

comunicativos 

similares, ou 

redactando 

borradores previos, 

e revisando contido, 

ortografía e 

presentación do 

texto antes da súa 

escritura definitiva). 

 B4.2. 

Escribir, en papel ou 

en soporte 

electrónico, textos 

breves ou de 

lonxitude media, 

coherentes e de 

estrutura clara, 

sobre temas de 

interese persoal, ou 

asuntos cotiáns ou 

menos habituais, 

nun rexistro formal, 

neutro ou informal, 

utilizando 

adecuadamente os 

recursos de 

cohesión, as 

convencións 

ortográficas e os 

signos de 

puntuación máis 

comúns, e 

amosando un 

control razoable de 

expresións e 

estruturas, e un 

léxico de uso 

frecuente, de 

carácter tanto xeral 

como máis 

específico dentro da 

propia área de 

especialización ou 

de interese. 

 B4.3. 

Saber manexar os 

recursos básicos de 

procesamento de 

textos para corrixir 

os erros ortográficos 

dos textos que se 

producen en 

 

PLEB4.1. Escribe, nun 

formato 

convencional, 

informes breves e 

sinxelos nos que dá 

información esencial 

sobre un tema 

educativo ou 

ocupacional, ou 

menos habitual (por 

exemplo, un 

accidente), 

describindo 

brevemente 

situacións, persoas, 

obxectos e lugares; 

narrando 

acontecementos 

nunha clara 

secuencia lineal, e 

explicando de 

maneira sinxela os 

motivos de certas 

accións. 

PLEB4.3. Escribe 

notas, anuncios, 

mensaxes e 

comentarios breves, 

en calquera soporte, 

nos que solicita e se 

transmite 

información e 

opinións sinxelas e 

nos que resalta os 

aspectos que lle 

resultan importantes 

(por exemplo, nunha 

páxina web ou unha 

revista xuvenís, ou 

dirixidos a un 

profesor ou a unha 

profesora), 

respectando as 

convencións e as 

normas de cortesía. 

PLEB4.4. Escribe 

correspondencia 

persoal e participa 

en foros, blogs e 

chats nos que 

describe 

experiencias, 

impresións e 

sentimentos; narra 

de forma lineal e 

coherente feitos 

relacionados co seu 

ámbito de interese, 

actividades e 

experiencias pasadas 

(por exemplo, sobre 

unha viaxe, as súas 

mellores vacacións, 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

CSC 

 x    

Redactar textos de 

diferente complexidade 

e temática, usando os 

rexistros  apropiados ó 

lector e os distintos 

soportes usando 

estratexias elementais 

no procesp de 

composición escrita 

para organizar citas e 

acordos: 

Arrangements. 

 

Utilizar 

axeitadamente os 

mecanismos de 

organización, 

articulación e cohesión 

dun texto cos 

conectores: by the 

time, as soon as, until, 

when. 

Coñecer e usar 

estructuras gramaticais 

complexas e funcións 

par acomunicarse 

mallor : will, going to, 

Presente Contínuo par 

a a expresión do 

fututro, e o Futuro 

Contínuo. 

 

Ampliar o léxico 

relativo a traballos, 

roupa, xente e lugares 

e deportistas e usalo 

correctamente. 

 

Redactar a convocatoria a unha  cita 

despois de porse de acordo: 

Arrangements. Usando os conectores 

by the time, as soon as, until, when. 

   X    X  1.25%  x 

  

 

 

 

X 

x 

  

 

 

X 

x   
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aproveitamento ao 

máximo dos 

coñecementos 

previos (utilizar 

linguaxe 

"prefabricada", etc.). 

–Revisión: 

–Identificación de 

problemas, erros e 

repeticións. 

–Atención ás 

convencións 

ortográficas e aos 

signos de puntuación. 

–Reescritura 

definitiva. 

–Presentación coidada 

do texto (marxes, 

limpeza, tamaño da 

letra adecuado, uso 

normativo de 

maiúsculas e 

minúsculas, etc.). 

formato electrónico, 

e adaptarse ás 

convencións comúns 

de escritura de 

textos en internet 

(por exemplo, 

abreviacións ou 

outros en chats). 

 B4.4. 

Seleccionar e 

achegar información 

necesaria e 

pertinente, 

axustando de 

maneira adecuada a 

expresión ao 

destinatario, ao 

propósito 

comunicativo, ao 

tema tratado e ao 

soporte textual, e 

expresando opinións 

e puntos de vista 

coa cortesía 

necesaria. 

 B4.5. 

Tratar a información 

obtida de diversas 

fontes, seguindo os 

patróns discursivos 

habituais, para 

iniciar e concluír o 

texto escrito 

adecuadamente, 

organizar a 

información de xeito 

claro, ampliala con 

exemplos ou 

resumila con 

claridade, 

exactitude, 

coherencia e 

fidelidade ao texto 

orixinal. 

 B4.6. 

Presentar os textos 

escritos de xeito 

coidado (con atención 

a marxes, riscaduras, 

liñas dereitas, letra 

clara, letras maiúsculas 

e minúsculas cando 

corresponda, etc.) en 

soporte impreso e 

dixital, adecuados aos 

fins funcionais e 

valorando importancia 

da presentación nas 

comunicacións escritas 

un acontecemento 

importante, un libro 

ou unha película), ou 

feitos imaxinarios, e 

intercambia 

información e ideas 

sobre temas 

concretos, sinalando 

os aspectos que lle 

parecen 

importantes, e 

xustificando 

brevemente as súas 

opinións sobre eles. 

PLEB4.7. Toma notas, 

mensaxes e 

apuntamentos con 

información sinxela e 

relevante sobre 

asuntos habituais e 

aspectos concretos 

nos ámbitos persoal, 

educativo e 

ocupacional, dentro 

da súa especialidade 

ou área de interese. 

PLEB4.8. Fai unha 

presentación coidada 

dos textos escritos, 

en soporte impreso e 

dixital, utilizando 

correctamente as 

convencións 

ortográficas e os 

signos de 

puntuación. 
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UNIDADE 5: SPECIAL THINGS 

          Temporalización     Instrumentos de avaliación   Temas transversais 

Obxectivos Contidos 
Criterios de 

avaliación 

Estándares 

de avaliación 

Competencias 

clave 

1ª  

AV 

2ª  

AV 

3ª  

AV 

Grao mínimo 

de 

consecución 

Actividades OB PE PO RU CC Cualificación C

L EOE CA TIC EMP EC PV EV 

                                                

Bloque 1. 

Comprensión de 

textos  orais 

        

      

                                

 a 

c 

d 

i 

B1.1.  Estratexias 

de comprensión: 

–Mobilización de 

información previa 

sobre o tipo de tarefa 

e o tema. 

–Identificación do 

tipo de escoita 

necesario para 

realizar a tarefa 

(global, selectiva e 

detallada). 

–Identificación do 

tipo textual, 

adaptando a 

comprensión a el. 

–Distinción de 

tipos de comprensión 

(sentido xeral, 

información esencial, 

puntos principais e 

detalles relevantes). 

–Formulación de 

hipóteses sobre 

contido e contexto. 

–Inferencia e 

formulación de 

hipóteses sobre 

significados a partir 

da comprensión de 

elementos 

significativos, 

lingüísticos e 

paralingüísticos. 

–Reformulación de 

hipóteses a partir da 

comprensión de novos 

elementos 

B1.1. Coñecer e 

saber aplicar as 

estratexias 

adecuadas para a 

comprensión do 

sentido xeral, a 

información 

esencial, os puntos e 

as ideas principais, 

ou os detalles 

relevantes do texto. 

B1.3. 

Comprender os 

detalles de 

información relativa 

a datos persoais, 

horarios, prezos e 

números, así como 

comprender 

preguntas e 

instruccións básicas 

e seguir indicacións 

breves relativas a 

necesidades cotiás 

ou ocupacionais 

relativas a situacións 

de comunicación 

básicas dos ámbitos 

persoal e 

profesional. 

B1.4. 

Comprender textos 

orais sinxelos nos 

que soliciten ou 

dean información de 

carácter básico e 

sinxelo, 

identificando 

funcións de 

comunicación 

variadas e captando 

tanto as liñas xerais 

como os aspectos 

secundarios de 

relevancia, sempre 

que se fale 

lentamente e nunha 

linguaxe estándar e 

poida pedir 

confirmación do 

PLEB1.1. 

Reflexiona sobre o 

seu proceso de 

comprensión, 

axustándoo ás 

necesidades da 

tarefa (de 

comprensión global, 

selectiva ou 

detallada), 

mellorándoo se é o 

caso (sacando 

conclusións sobre a 

actitude do falante 

e sobre o contido, 

baseándose na 

entoación e na 

velocidade da fala), 

deducindo 

intencións a partir 

do volume da voz 

do falante, facendo 

anticipacións do que 

segue (palabra, 

frase, resposta, 

etc.), e intuíndo o 

que non se 

comprende e o que 

non se coñece 

mediante os propios 

coñecementos e as 

propias 

experiencias. 

PLEB1.2. 

Distingue, con apoio 

visual ou escrito, as 

ideas principais e 

información 

relevante en 

presentacións ou 

charlas ben 

estruturadas e de 

exposición clara 

sobre temas 

coñecidos ou do seu 

interese 

relacionados co 

ámbito educativo ou 

ocupacional (por 

exemplo, sobre un 

tema educativo ou 

CCL 

CD 

CSC 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

 x   

Comprendela 

información  e seguir os 

argumentos de textos 

orais emitidos en 

distintos contextos: as 

sete maravillas do 

Mundo, a mitoloxía 

grega, expresión de 

motivos nun diálogo, 

unha escoita sobre as 

reservas naturais en 

Canadá. 

- Escoita dun 

texto sobre as Setes 

Maravillas do Mundo. 

- Unha historia sobre a 

Mitoloxía Grega 

- Un diálogo expresando 

motivos e razoando sobre eles. 

- Un texto sobre reservas 

naturais en Canadá. 

- Visionado dun video 

sobre Silk Weavers of Vietnam. E as 

follas de comprensión 

   X    X 1.25%  x 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

x 

  

x   
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entendido. 

B1.5. Comprender as 

ideas principais e 

outros aspectos 

relevantes para o 

propósito 

comunicativo de textos 

orais de carácter 

informal que relaten 

experiencias persoais 

(viaxes, estudos, 

experiencias laborais, 

relacións persoais, 

etc.), e expresen 

opinións ou puntos de 

vista, cunha fala lenta 

e nunha linguaxe 

estándar, identificando 

aspectos como a 

secuencia temporal 

das experiencias (por 

exemplo, dunha 

película), e os sen-

timentos que suscitan. 

de divulgación 

científica, ou unha 

charla sobre a 

formación 

profesional noutros 

países). 

PLEB1.3. 

Identifica a idea 

principal e aspectos 

significativos de 

noticias de 

televisión 

claramente 

articuladas cando 

hai apoio visual que 

complementa o 

discurso, así como o 

esencial de anuncios 

publicitarios, series 

e películas ben 

estruturados e 

articulados con 

claridade, nunha 

variedade estándar 

da lingua, e cando 

as imaxes facilitan a 

comprensión. 

 

 

                                                

Bloque 2. Produción de 

textos orais: expresión e 

interacción 

        

      

                                

a 

c 

d 

     i 

B2.1. Estratexias de 

produción: 

–Planificación: 

–Identificación do 

contexto, o 

destinatario e a 

finalidade da 

produción ou da 

interacción. 

–Concepción da 

mensaxe con 

claridade, 

distinguindo a súa 

idea ou ideas 

principais e a súa 

estrutura básica. 

–Adecuación do texto 

ao destinatario, ao 

contexto e á canle, 

aplicando o rexistro e 

a estrutura de 

discurso adecuados a 

cada caso, escollendo 

os expoñentes 

lingüísticos 

necesarios para 

lograr a intención 

comunicativa. 

B2.1. Coñecer e saber 

aplicar as estratexias 

máis adecuadas para 

producir textos orais 

breves ou de 

lonxitude media, e de 

estrutura simple e 

clara, explotando os 

recursos dos que se 

dispón e limitando a 

expresión a estes; 

recorrendo, entre 

outros, a 

procedementos como 

a definición simple de 

elementos para os 

que non se teñen as 

palabras precisas, ou 

comezando de novo 

cunha nova estratexia 

cando falla a 

comunicación. 

 

 B2.2. Pronunciar e 

entoar os enunciados 

de maneira clara e 

comprensible, aínda 

que as persoas 

interlocutoras poidan 

necesitar repeticións 

se se trata de 

palabras e estruturas 

pouco frecuentes, en 

PLEB2.1. Utiliza 

recursos lingüísticos 

para entender e 

facerse entender, 

como a utilización de 

expresións 

memorizadas ou fixas 

(para pedir que lle 

falen máis a modo, 

que lle repitan ou que 

lle aclaren) e o uso de 

exemplos e 

definicións, ou de 

aspectos 

paralingüísticos como 

os acenos, a 

entoación, etc. 

PLEB2.2. Nas 

actividades de aula, a 

maioría das veces 

interactúa ou intervén 

na lingua estranxeira 

de xeito claro e 

comprensible, e 

persevera no seu uso 

cunha actitude 

positiva, aínda que 

cometa erros e teña 

que pedir axuda ou 

aclaracións, 

manifestando interese 

e respecto polas 

achegas dos seus 

* CD 

* CMCCT 

* 

 x    

Expresarse e 

interactuar 

oralmennte con 

fluidez, precisión e 

corrección para 

expresar tamaños e 

formas, falar sobre 

mitos coa axuda dun 

guión, e opinar sobre 

eles, expresar de 

manera razoada 

motivos e intencións. 

 

Ampliar o léxico 

relativo ós materiais e 

adxectivos relativos á 

apariencia, o tamaño e 

a forma. 

 

Mellorar a 

pronuncia de palabras  

cos sonidos / eu / e / v 

/  e a pronuncia da 

letra “o”. 

- Describir un obxecto en 

base a tamaño e forma da clase e do 

libro de texto. 

- Falar sobre mitos gregos 

ben coñecidos. 

- Expresar motivos e 

intencións e razoalo 

usandocombinacións con nomes e 

vebros. 

 

X    X    X 1.25%  x 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

x 

  

x   
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–Activación dos 

coñecementos 

previos sobre 

modelos e secuencias 

de interacción, e 

elementos 

lingüísticos 

previamente 

asimilados e 

memorizados. 

–Execución: 

–Expresión da 

mensaxe con 

claridade, coherencia, 

estruturándoa 

adecuadamente e 

axustándose, de ser o 

caso, aos modelos e 

ás fórmulas de cada 

tipo de texto. 

–Reaxuste da tarefa 

(emprender unha 

versión máis modesta 

desta) ou da mensaxe 

(facer concesións no 

que realmente lle 

gustaría expresar), 

tras valorar as 

dificultades e os 

recursos lingüísticos 

dispoñibles. 

–Apoio e 

aproveitamento ao 

máximo dos 

coñecementos 

previos (utilizar 

linguaxe 

"prefabricada", etc.). 

–Cooperación na 

interacción con 

outras persoas, 

verificando a 

comprensión propia e 

das demais persoas, e 

cooperando 

activamente na 

realización das 

tarefas de 

comunicación. 

–Compensación 

dascarencias 

lingüísticas mediante 

procedementos 

lingüísticos e 

paralingüísticos. 

–Lingüísticos: 

–Modificación de 

palabras de 

significado parecido. 

–Definición ou 

reformulación dun 

termo ou expresión. 

cuxa articulación 

poden cometerse 

erros que non 

interrompan a 

comunicación. 
 

B2.5. Interactuar de 

maneira sinxela pero 

efectiva en 

intercambios 

claramente 

estruturados, 

utilizando estratexias 

de cooperación na 

interacción e fórmulas 

ou indicacións 

habituais para tomar 

ou ceder a quenda de 

palabra, aínda que se 

poida necesitar a 

axuda da persoa 

interlocutora. 
B2.6. Comprender 

preguntas e dar 

información básica 

sobre si mesmo e 

relativas aos ámbitos 

educativo e persoal 

(datos persoais, 

formación, opinións, 

plans, intereses), 

aínda que teña que 

solicitar aclaracións 

ou repetir as súas 

respostas para 

facerse comprender. 

compañeiros e das 

súas compañeiras. 

PLEB2.3. Fai 

presentacións breves, 

ben estruturadas, 

ensaiadas 

previamente e con 

apoio visual (por 

exemplo, PowerPoint), 

sobre aspectos 

concretos de temas 

educativos ou 

ocupacionais do seu 

interese, organizando 

a información básica 

de maneira coherente, 

explicando as ideas 

principais brevemente 

e con claridade, e 

respondendo a 

preguntas sinxelas de 

oíntes articuladas de 

maneira clara e a 

velocidade media. 

 

PLEB2.5. Participa 

adecuadamente en 

conversas informais 

cara a cara ou por 

teléfono, ou por 

outros medios 

técnicos, sobre 

asuntos cotiáns ou 

menos habituais, nas 

que intercambia 

información e se 

expresa e xustifica 

brevemente opinións 

e puntos de vista; 

narra e describe de 

forma coherente 

feitos ocorridos no 

pasado ou plans de 

futuro reais ou 

inventados; formula 

hipóteses; fai 

suxestións; pide e dá 

indicacións ou 

instrucións con certo 

detalle; expresa e 

xustifica sentimentos, 

e describe aspectos 

concretos e abstractos 

de temas como, por 

exemplo, a música, o 

cine, a literatura ou os 

temas de actualidade. 
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–Petición de axuda. 

–Paralingüísticos: 

–Sinalación de 

obxectos, uso de 

deícticos ou 

realización de accións 

que aclaran o 

significado. 

–Uso da linguaxe 

corporal 

culturalmente 

pertinente (xestos, 

expresións faciais, 

posturas, contacto 

visual ou corporal, 

proxémica, etc.). 

–Uso de sons 

cuasilingüísticos e 

calidades prosódicas 

convencionais 

 

 

 

 

 

                                                

Bloque 3. Comprensión de 

textos escritos 
       

      
                                

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ i 

 

B3.1.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 

▪ B3.1. Coñecer 

e saber aplicar as 

estratexias máis 

adecuadas para a 

comprensión do 

sentido xeral, a 

información esencial, 

os puntos e as ideas 

principais, ou os 

detalles relevantes do 

texto. 

▪ B3.2. Coñecer 

e saber aplicar as 

estratexias máis 

adecuadas (identificar 

os conceptos 

principais e palabras 

clave do tema, 

coñecer sinónimos 

destas e procurar 

termos relacionados 

en internet; e 

localizar recursos da 

biblioteca do seu 

centro docente), para 

a procura de 

información en 

diferentes fontes, e 

analizar a súa 

credibilidade 

seguindo criterios 

 

PLEB3.1. Nas 

actividades de 

lectura da aula, 

explica como sabe 

inferir significados a 

partir do seu 

coñecemento do 

mundo, do 

coñecemento 

doutros idiomas, do 

contexto lingüístico, 

dos apoios visuais 

(imaxes, tipografía, 

deseño, etc.), así 

como das 

características do 

medio en que 

aparece impresa a 

información (carteis, 

folletos, revistas, 

xornais, páxinas web, 

etc.). 

PLEB3.2. Procura e 

entende información 

específica de 

carácter concreto en 

páxinas web e outros 

materiais de 

CCL 

CD 

CSC 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

  x   

Comprender 

información xeral, 

detallada e específica 

sobre as novas Sete 

Maravillas do Mundo, a 

expansión de Canadá  e 

A Febre do ouro. 

 

Ampliar o léxico 

relativo ós materiais e 

adxectivos relativos á 

apariencia, o tamaño e 

a forma. 

 

Coñecer estructuras 

garmaticais como o 

presente simple, 

presente contínuo, 

pasado contínuo, 

presente perfecto 

pasivo.. La voz pasiva 

con verbos modais: can 

must and will. 

- Lectura do texto sobre as 

novas Sete Maravillas do Mundo: Win a 

Wonderful Holiday for Two! 

- Un artigo sobre o ouro: 

Gold 

- Un texto cultural baseado 

nos materiais do National Geographic 

Sobre a expansión de Canadá e as súas 

reservas naturais: Boom-town Canada 

- Un texto informativo CLIL 

Chemistry and English: Elements. 

-  
  X      X 1.25% x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x   
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e sociolingüísticos: 

convencións sociais, 

normas de cortesía e 

rexistros; costumes, 

valores, crenzas e 

actitudes; linguaxe non 

verbal. 

Funcións 

comunicativas: 

- 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 do interese, 

a aprobación, o aprecio, 

a simpatía, a 

satisfacción, a 

esperanza, a confianza, 

a sorpresa, e os seus 

contrarios. 

 

Estruturas sintáctico-

discursivas.* 

Léxico escrito de uso 

común (recepción) 

relativo a identificación 

persoal; lingua e 

comunicación; 

ambiente, clima e 

contorno natural; e 

Tecnoloxías da 

información e da 

comunicación. 

Patróns gráficos e 

convencións 

ortográficas. 

como a autoría, a 

data de publicación, 

ligazóns relevantes, 

funcionalidade e tipo 

de texto (divulgativo, 

educativo, de opinión, 

etc.). 
▪ B3.3. 

Identificar a 

información esencial, 

os puntos máis 

relevantes e detalles 

importantes en 

textos, tanto en 

formato impreso 

como en soporte 

dixital, breves ou de 

lonxitude media e ben 

estruturados, escritos 

nun rexistro formal, 

informal ou neutro, 

que traten asuntos 

cotiáns ou menos 

habituais, de temas 

de interese ou 

salientables para os 

propios estudos, a 

ocupación ou o 

traballo, e que 

conteñan estruturas e 

un léxico de uso 

común, de carácter 

tanto xeral como máis 

específico. 
▪ B3.4. 

Comprender a 

intención de 

comunicación, 

fórmulas de saúdo, 

despedida e outras 

convencións básicas 

de correspondencia 

de carácter persoal e 

formal, sempre que 

non conteña 

expresións 

idiomáticas, e poder 

reaccionar de xeito 

adecuado a tarxetas 

postais, felicitacións, 

invitacións, citas 

médicas, solicitude de 

información, etc. 
 

referencia ou 

consulta claramente 

estruturados (por 

exemplo, 

enciclopedias, 

dicionarios, 

monografías, 

presentacións) sobre 

temas relativos a 

materias educativas 

ou asuntos 

ocupacionais 

relacionados coa súa 

especialidade ou cos 

seus intereses, e 

analiza a información 

tendo en conta 

varios criterios 

(autoría, fiabilidade 

da páxina que o 

publica, datas, etc.) 

que axuden a avaliar 

a credibilidade do 

material. 

PLEB3.3. Entende o 

sentido xeral, os 

puntos principais e 

información 

relevante de 

anuncios e 

comunicacións de 

carácter público, 

institucional ou 

corporativo e 

claramente 

estruturados, 

relacionados con 

asuntos do seu 

interese persoal, 

educativo ou 

ocupacional (por 

exemplo, sobre lecer, 

cursos, bolsas e 

ofertas de traballo). 

PLEB3.4. Localiza con 

facilidade 

información 

específica de 

carácter concreto en 

textos xornalísticos 

en calquera soporte, 

ben estruturados e 

de extensión media, 

tales como noticias 

glosadas; recoñece 

ideas significativas 

de artigos 

divulgativos sinxelos, 

e identifica as 

conclusións 

principais en textos 

de carácter 

claramente 

argumentativo, 

sempre que poida 

reler as seccións 

difíciles. 

 

X  X 
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Bloque 4. Produción de 

textos escritos: expresión e 

interacción 

       

      

                                

▪ a 

▪ c 

▪ d 

i 

B4.1. Estratexias de 

produción: 

–Planificación: 

–Mobilización e 

coordinación das 

propias competencias 

xerais e 

comunicativas, co fin 

de realizar 

eficazmente a tarefa 

(repasar o que se 

sabe sobre o tema, o 

que se pode ou se 

quere dicir, etc.). 

–Localización e 

uso adecuado dos 

recursos lingüísticos 

ou temáticos (uso 

dun dicionario ou 

dunha gramática, 

obtención de axuda, 

etc.). 

–Execución: 

–Elaboración dun 

borrador. 

–Estruturación do 

contido do texto. 

–Organización do 

texto en parágrafos 

abordando en cada 

un unha idea 

principal, 

conformando entre 

todos o seu 

significado ou a idea 

global. 

–Expresión da 

mensaxe con 

claridade 

axustándose aos 

modelos e ás 

fórmulas de cada tipo 

de texto. 

–Reaxuste da 

tarefa (emprender 

unha versión máis 

modesta desta) ou da 

mensaxe (facer 

concesións no que 

realmente lle gustaría 

expresar), tras 

valorar as dificultades 

e os recursos 

dispoñibles. 

–Apoio e 

B4.1. Coñecer, 

seleccionar e aplicar 

as estratexias máis 

adecuadas para 

elaborar textos 

escritos breves ou 

de media lonxitude 

(por exemplo, 

reformulando 

estruturas a partir 

doutros textos de 

características e 

propósitos 

comunicativos 

similares, ou 

redactando 

borradores previos, 

e revisando contido, 

ortografía e 

presentación do 

texto antes da súa 

escritura definitiva). 

 B4.2. 

Escribir, en papel ou 

en soporte 

electrónico, textos 

breves ou de 

lonxitude media, 

coherentes e de 

estrutura clara, 

sobre temas de 

interese persoal, ou 

asuntos cotiáns ou 

menos habituais, 

nun rexistro formal, 

neutro ou informal, 

utilizando 

adecuadamente os 

recursos de 

cohesión, as 

convencións 

ortográficas e os 

signos de 

puntuación máis 

comúns, e 

amosando un 

control razoable de 

expresións e 

estruturas, e un 

léxico de uso 

frecuente, de 

carácter tanto xeral 

como máis 

específico dentro da 

propia área de 

especialización ou 

de interese. 

 B4.3. 

Saber manexar os 

recursos básicos de 

procesamento de 

textos para corrixir 

os erros ortográficos 

dos textos que se 

producen en 

  
   

  
        

 
 

 
  

 

PLEB4.1. Escribe, nun 

formato 

convencional, 

informes breves e 

sinxelos nos que dá 

información esencial 

sobre un tema 

educativo ou 

ocupacional, ou 

menos habitual (por 

exemplo, un 

accidente), 

describindo 

brevemente 

situacións, persoas, 

obxectos e lugares; 

narrando 

acontecementos 

nunha clara 

secuencia lineal, e 

explicando de 

maneira sinxela os 

motivos de certas 

accións. 

PLEB4.3. Escribe 

notas, anuncios, 

mensaxes e 

comentarios breves, 

en calquera soporte, 

nos que solicita e se 

transmite 

información e 

opinións sinxelas e 

nos que resalta os 

aspectos que lle 

resultan importantes 

(por exemplo, nunha 

páxina web ou unha 

revista xuvenís, ou 

dirixidos a un 

profesor ou a unha 

profesora), 

respectando as 

convencións e as 

normas de cortesía. 

PLEB4.4. Escribe 

correspondencia 

persoal e participa 

en foros, blogs e 

chats nos que 

describe 

experiencias, 

impresións e 

sentimentos; narra 

de forma lineal e 

coherente feitos 

relacionados co seu 

ámbito de interese, 

actividades e 

experiencias pasadas 

(por exemplo, sobre 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

CSC 

  x   

Ampliar o léxico 

relativo ós materiais e 

adxectivos relativos á 

apariencia, o tamaño e 

a forma. 

Coñecer e usar 

axeitadamente 

estructuras garmaticais 

como o presente 

simple, presente 

contínuo, pasado 

contínuo, presente 

perfecto pasivo.. La voz 

pasiva con verbos 

modais: can must and 

will. 

Redactar a 

descripción dun 

obxecto. 

Utilizar  alementos 

de cohesión tales como 

Because, for, so that, 

to, as, since. 

Escribir A Description of an Object. 

   X    X  1.25%  x 

  

 

 

 

X 

x 

  

 

 

X 

x   
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aproveitamento ao 

máximo dos 

coñecementos 

previos (utilizar 

linguaxe 

"prefabricada", etc.). 

–Revisión: 

–Identificación de 

problemas, erros e 

repeticións. 

–Atención ás 

convencións 

ortográficas e aos 

signos de puntuación. 

–Reescritura 

definitiva. 

–Presentación coidada 

do texto (marxes, 

limpeza, tamaño da 

letra adecuado, uso 

normativo de 

maiúsculas e 

minúsculas, etc.). 

formato electrónico, 

e adaptarse ás 

convencións comúns 

de escritura de 

textos en internet 

(por exemplo, 

abreviacións ou 

outros en chats). 

 B4.4. 

Seleccionar e 

achegar información 

necesaria e 

pertinente, 

axustando de 

maneira adecuada a 

expresión ao 

destinatario, ao 

propósito 

comunicativo, ao 

tema tratado e ao 

soporte textual, e 

expresando opinións 

e puntos de vista 

coa cortesía 

necesaria. 

 B4.5. 

Tratar a información 

obtida de diversas 

fontes, seguindo os 

patróns discursivos 

habituais, para 

iniciar e concluír o 

texto escrito 

adecuadamente, 

organizar a 

información de xeito 

claro, ampliala con 

exemplos ou 

resumila con 

claridade, 

exactitude, 

coherencia e 

fidelidade ao texto 

orixinal. 

 B4.6. 

Presentar os textos 

escritos de xeito 

coidado (con atención 

a marxes, riscaduras, 

liñas dereitas, letra 

clara, letras maiúsculas 

e minúsculas cando 

corresponda, etc.) en 

soporte impreso e 

dixital, adecuados aos 

fins funcionais e 

valorando importancia 

da presentación nas 

comunicacións escritas 

unha viaxe, as súas 

mellores vacacións, 

un acontecemento 

importante, un libro 

ou unha película), ou 

feitos imaxinarios, e 

intercambia 

información e ideas 

sobre temas 

concretos, sinalando 

os aspectos que lle 

parecen 

importantes, e 

xustificando 

brevemente as súas 

opinións sobre eles. 

PLEB4.7. Toma notas, 

mensaxes e 

apuntamentos con 

información sinxela e 

relevante sobre 

asuntos habituais e 

aspectos concretos 

nos ámbitos persoal, 

educativo e 

ocupacional, dentro 

da súa especialidade 

ou área de interese. 

PLEB4.8. Fai unha 

presentación coidada 

dos textos escritos, 

en soporte impreso e 

dixital, utilizando 

correctamente as 

convencións 

ortográficas e os 

signos de 

puntuación. 
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UNIDADE 6 : MYSTERIES 

          Temporalización     Instrumentos de avaliación   Temas transversais 

Obxectivos Contidos 
Criterios de 

avaliación 

Estándares 

de avaliación 

Competencias 

clave 

1ª  

AV 

2ª  

AV 

3ª  

AV 

Grao mínimo 

de 

consecución 

Actividades OB PE PO RU CC Cualificación 

CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

                                                

Bloque 1. 

Comprensión de 

textos  orais 

        

      

                                

 a 

c 

d 

i 

B1.1.  Estratexias 

de comprensión: 

–Mobilización de 

información previa 

sobre o tipo de tarefa 

e o tema. 

–Identificación do 

tipo de escoita 

necesario para 

realizar a tarefa 

(global, selectiva e 

detallada). 

–Identificación do 

tipo textual, 

adaptando a 

comprensión a el. 

–Distinción de 

tipos de comprensión 

(sentido xeral, 

información esencial, 

puntos principais e 

detalles relevantes). 

–Formulación de 

hipóteses sobre 

contido e contexto. 

–Inferencia e 

formulación de 

hipóteses sobre 

significados a partir 

da comprensión de 

elementos 

significativos, 

lingüísticos e 

paralingüísticos. 

–Reformulación de 

hipóteses a partir da 

comprensión de novos 

elementos 

B1.1. Coñecer e 

saber aplicar as 

estratexias 

adecuadas para a 

comprensión do 

sentido xeral, a 

información 

esencial, os puntos e 

as ideas principais, 

ou os detalles 

relevantes do texto. 

B1.3. 

Comprender os 

detalles de 

información relativa 

a datos persoais, 

horarios, prezos e 

números, así como 

comprender 

preguntas e 

instruccións básicas 

e seguir indicacións 

breves relativas a 

necesidades cotiás 

ou ocupacionais 

relativas a situacións 

de comunicación 

básicas dos ámbitos 

persoal e 

profesional. 

B1.4. 

Comprender textos 

orais sinxelos nos 

que soliciten ou 

dean información de 

carácter básico e 

sinxelo, 

identificando 

funcións de 

comunicación 

variadas e captando 

tanto as liñas xerais 

como os aspectos 

secundarios de 

relevancia, sempre 

que se fale 

lentamente e nunha 

linguaxe estándar e 

poida pedir 

confirmación do 

PLEB1.1. Reflexiona 

sobre o seu proceso 

de comprensión, 

axustándoo ás 

necesidades da 

tarefa (de 

comprensión global, 

selectiva ou 

detallada), 

mellorándoo se é o 

caso (sacando 

conclusións sobre a 

actitude do falante 

e sobre o contido, 

baseándose na 

entoación e na 

velocidade da fala), 

deducindo 

intencións a partir 

do volume da voz 

do falante, facendo 

anticipacións do que 

segue (palabra, 

frase, resposta, 

etc.), e intuíndo o 

que non se 

comprende e o que 

non se coñece 

mediante os propios 

coñecementos e as 

propias 

experiencias. 

PLEB1.2. 

Distingue, con apoio 

visual ou escrito, as 

ideas principais e 

información 

relevante en 

presentacións ou 

charlas ben 

estruturadas e de 

exposición clara 

sobre temas 

coñecidos ou do seu 

interese 

relacionados co 

ámbito educativo ou 

ocupacional (por 

exemplo, sobre un 

tema educativo ou 

de divulgación 

CCL 

CD 

CSC 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

    x 

 

Comprendela 

información e seguir o 

argumento de textos 

orais emitidos en 

diferentes contextos 

comunicativos e valorar 

coma verdadeira ou 

falsa a información., e 

escoller a resposta 

correcta. 

- Escoita dun 

diálogo entre dous chicos 

sobre un libro de Agatha 

Christie. 

- Un programa de radio no 

que falan de misterios de arte. 

- Un diálogo no que se fan 

peticións e solicitudes. 

- Unha conversa sobre 

best-sellers no Reino Unido. 

- Un programa de radio 

sobre literatura e mulleres escritoras. 

 

X    X    X 1.25%  x 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

x 

  

x   
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entendido. 

 

científica, ou unha 

charla sobre a 

formación 

profesional noutros 

países). 

 

 

                                                

Bloque 2. Produción de 

textos orais: expresión e 

interacción 

        

      

                                

a 

c 

d 

     i 

B2.1. Estratexias de 

produción: 

–Planificación: 

–Identificación do 

contexto, o 

destinatario e a 

finalidade da 

produción ou da 

interacción. 

–Concepción da 

mensaxe con 

claridade, 

distinguindo a súa 

idea ou ideas 

principais e a súa 

estrutura básica. 

–Adecuación do texto 

ao destinatario, ao 

contexto e á canle, 

aplicando o rexistro e 

a estrutura de 

discurso adecuados a 

cada caso, escollendo 

os expoñentes 

lingüísticos 

necesarios para 

lograr a intención 

comunicativa. 

–Activación dos 

coñecementos 

previos sobre 

modelos e secuencias 

de interacción, e 

elementos 

lingüísticos 

previamente 

asimilados e 

memorizados. 

–Execución: 

–Expresión da 

mensaxe con 

claridade, coherencia, 

estruturándoa 

adecuadamente e 

axustándose, de ser o 

caso, aos modelos e 

ás fórmulas de cada 

B2.1. Coñecer e saber 

aplicar as estratexias 

máis adecuadas para 

producir textos orais 

breves ou de 

lonxitude media, e de 

estrutura simple e 

clara, explotando os 

recursos dos que se 

dispón e limitando a 

expresión a estes; 

recorrendo, entre 

outros, a 

procedementos como 

a definición simple de 

elementos para os 

que non se teñen as 

palabras precisas, ou 

comezando de novo 

cunha nova estratexia 

cando falla a 

comunicación. 

 

 B2.2. Pronunciar e 

entoar os enunciados 

de maneira clara e 

comprensible, aínda 

que as persoas 

interlocutoras poidan 

necesitar repeticións 

se se trata de 

palabras e estruturas 

pouco frecuentes, en 

cuxa articulación 

poden cometerse 

erros que non 

interrompan a 

comunicación. 
 

B2.5. Interactuar de 

maneira sinxela pero 

efectiva en 

intercambios 

claramente 

estruturados, 

utilizando estratexias 

de cooperación na 

interacción e fórmulas 

ou indicacións 

habituais para tomar 

ou ceder a quenda de 

palabra, aínda que se 

poida necesitar a 

axuda da persoa 

interlocutora. 

B2.6. Comprender 

PLEB2.1. Utiliza 

recursos lingüísticos 

para entender e 

facerse entender, 

como a utilización de 

expresións 

memorizadas ou fixas 

(para pedir que lle 

falen máis a modo, 

que lle repitan ou que 

lle aclaren) e o uso de 

exemplos e 

definicións, ou de 

aspectos 

paralingüísticos como 

os acenos, a 

entoación, etc. 

PLEB2.2. Nas 

actividades de aula, a 

maioría das veces 

interactúa ou intervén 

na lingua estranxeira 

de xeito claro e 

comprensible, e 

persevera no seu uso 

cunha actitude 

positiva, aínda que 

cometa erros e teña 

que pedir axuda ou 

aclaracións, 

manifestando interese 

e respecto polas 

achegas dos seus 

compañeiros e das 

súas compañeiras. 

PLEB2.3. Fai 

presentacións breves, 

ben estruturadas, 

ensaiadas 

previamente e con 

apoio visual (por 

exemplo, PowerPoint), 

sobre aspectos 

concretos de temas 

educativos ou 

ocupacionais do seu 

interese, organizando 

a información básica 

de maneira coherente, 

explicando as ideas 

principais brevemente 

e con claridade, e 

respondendo a 

preguntas sinxelas de 

oíntes articuladas de 

* CD 

* CMCCT 

*CCL 

CAA 

CCEC 

 

   x  

Expresarse e 

interactuar oralmente 

con fluidez, precisión 

e corrección usando 

todalas estratexias e 

recursos cos que 

conta para expresar a 

súa opinión sobre 

libros e arte. Facer 

preguntas e 

respondelas e 

especular sobre cómo 

acabar unha conversa. 

 

Coñecer e utilizar 

correctamente  os 

verbos modais para 

especular: can’t be, 

must be, could be e o 

segundo  condicional. 

 

Ampliar o 

vocabulario relativo á 

arte e a literatura. 

 

Mellorar a 

pronuncia de palabras 

que conteñen o grupo 

vocálico  au 

- En parellas expresar as 

súas predileccións literarias e artísticas. 

- En parella facer 

especulacións sobre un debuxo. 

- Completar unhas 

situacións  mediante a especulación, 

adiviñando que sucerería de cumprirse 

unha condición hipotética. 

- Aprender a facer peticións 

do que un quere. 

 

 X    X    X 1.25%  x 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

x 

  

x   
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tipo de texto. 

–Reaxuste da tarefa 

(emprender unha 

versión máis modesta 

desta) ou da mensaxe 

(facer concesións no 

que realmente lle 

gustaría expresar), 

tras valorar as 

dificultades e os 

recursos lingüísticos 

dispoñibles. 

–Apoio e 

aproveitamento ao 

máximo dos 

coñecementos 

previos (utilizar 

linguaxe 

"prefabricada", etc.). 

–Cooperación na 

interacción con 

outras persoas, 

verificando a 

comprensión propia e 

das demais persoas, e 

cooperando 

activamente na 

realización das 

tarefas de 

comunicación. 

–Compensación 

dascarencias 

lingüísticas mediante 

procedementos 

lingüísticos e 

paralingüísticos. 

–Lingüísticos: 

–Modificación de 

palabras de 

significado parecido. 

–Definición ou 

reformulación dun 

termo ou expresión. 

–Petición de axuda. 

–Paralingüísticos: 

–Sinalación de 

obxectos, uso de 

deícticos ou 

realización de accións 

que aclaran o 

significado. 

–Uso da linguaxe 

corporal 

culturalmente 

pertinente (xestos, 

expresións faciais, 

posturas, contacto 

visual ou corporal, 

proxémica, etc.). 

–Uso de sons 

preguntas e dar 

información básica 

sobre si mesmo e 

relativas aos ámbitos 

educativo e persoal 

(datos persoais, 

formación, opinións, 

plans, intereses), 

aínda que teña que 

solicitar aclaracións 

ou repetir as súas 

respostas para 

facerse comprender. 

maneira clara e a 

velocidade media. 

 

PLEB2.5. Participa 

adecuadamente en 

conversas informais 

cara a cara ou por 

teléfono, ou por 

outros medios 

técnicos, sobre 

asuntos cotiáns ou 

menos habituais, nas 

que intercambia 

información e se 

expresa e xustifica 

brevemente opinións 

e puntos de vista; 

narra e describe de 

forma coherente 

feitos ocorridos no 

pasado ou plans de 

futuro reais ou 

inventados; formula 

hipóteses; fai 

suxestións; pide e dá 

indicacións ou 

instrucións con certo 

detalle; expresa e 

xustifica sentimentos, 

e describe aspectos 

concretos e abstractos 

de temas como, por 

exemplo, a música, o 

cine, a literatura ou os 

temas de actualidade. 
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cuasilingüísticos e 

calidades prosódicas 

convencionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

Bloque 3. Comprensión de 

textos escritos 
       

      
                                

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ i 

 

B3.1.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: 

- Narración de 

acontecementos 

pasados puntuais e 

habituais, descrición de 

▪ B3.1. Coñecer 

e saber aplicar as 

estratexias máis 

adecuadas para a 

comprensión do 

sentido xeral, a 

información esencial, 

os puntos e as ideas 

principais, ou os 

detalles relevantes do 

texto. 

▪ B3.2. Coñecer 

e saber aplicar as 

estratexias máis 

adecuadas (identificar 

os conceptos 

principais e palabras 

clave do tema, 

coñecer sinónimos 

destas e procurar 

termos relacionados 

en internet; e 

localizar recursos da 

biblioteca do seu 

centro docente), para 

a procura de 

información en 

diferentes fontes, e 

analizar a súa 

credibilidade 

seguindo criterios 

como a autoría, a 

data de publicación, 

ligazóns relevantes, 

funcionalidade e tipo 

de texto (divulgativo, 

educativo, de opinión, 

etc.). 
 

▪ B3.4. 

Comprender a 

intención de 

comunicación, 

 

PLEB3.1. Nas 

actividades de 

lectura da aula, 

explica como sabe 

inferir significados a 

partir do seu 

coñecemento do 

mundo, do 

coñecemento 

doutros idiomas, do 

contexto lingüístico, 

dos apoios visuais 

(imaxes, tipografía, 

deseño, etc.), así 

como das 

características do 

medio en que 

aparece impresa a 

información (carteis, 

folletos, revistas, 

xornais, páxinas web, 

etc.). 

PLEB3.2. Procura e 

entende información 

específica de 

carácter concreto en 

páxinas web e outros 

materiais de 

referencia ou 

consulta claramente 

estruturados (por 

exemplo, 

enciclopedias, 

dicionarios, 

monografías, 

presentacións) sobre 

temas relativos a 

materias educativas 

ou asuntos 

ocupacionais 

relacionados coa súa 

CCL 

CD 

CSC 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

   x  

Comprender 

información xeral, 

específica e detallada 

sobre  a literatura e a 

expresión artística, a 

obra de Agatha Christie 

e a figura de Leonardo 

da Vinci . 

- Unha 

conversa sobre Agatha 

Christie: A Literary 

Mystery. 

- Un texto sobre Crop 

Circles: Crop Circles Alien Art? 

- Un texto cultural baseado 

nos contidos do National Geographic 

sobre a literatura británica: British Best-

sellers. 

- Un texto informativo 

transversal: CLIL Art and English: 

Leonardo da VInci 

  X      X 1.25% x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  

x 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

x   
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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 do interese, 

a aprobación, o aprecio, 

a simpatía, a 

satisfacción, a 

esperanza, a confianza, 

a sorpresa, e os seus 

contrarios. 

 

Estruturas sintáctico-

discursivas.* 

Léxico escrito de uso 

común (recepción) 

relativo a identificación 

persoal; lingua e 

comunicación; 

ambiente, clima e 

contorno natural; e 

Tecnoloxías da 

información e da 

comunicación. 

Patróns gráficos e 

convencións 

ortográficas. 

fórmulas de saúdo, 

despedida e outras 

convencións básicas 

de correspondencia 

de carácter persoal e 

formal, sempre que 

non conteña 

expresións 

idiomáticas, e poder 

reaccionar de xeito 

adecuado a tarxetas 

postais, felicitacións, 

invitacións, citas 

médicas, solicitude de 

información, etc. 
 

especialidade ou cos 

seus intereses, e 

analiza a información 

tendo en conta 

varios criterios 

(autoría, fiabilidade 

da páxina que o 

publica, datas, etc.) 

que axuden a avaliar 

a credibilidade do 

material. 

 

 

                                                

Bloque 4. Produción de 

textos escritos: expresión e 

interacción 

       

      

                                

▪ a 

▪ c 

▪ d 

i 

B4.1. Estratexias de 

produción: 

–Planificación: 

–Mobilización e 

coordinación das 

propias competencias 

xerais e 

comunicativas, co fin 

de realizar 

eficazmente a tarefa 

(repasar o que se 

sabe sobre o tema, o 

que se pode ou se 

quere dicir, etc.). 

–Localización e 

uso adecuado dos 

recursos lingüísticos 

ou temáticos (uso 

dun dicionario ou 

dunha gramática, 

obtención de axuda, 

etc.). 

–Execución: 

B4.1. Coñecer, 

seleccionar e aplicar 

as estratexias máis 

adecuadas para 

elaborar textos 

escritos breves ou 

de media lonxitude 

(por exemplo, 

reformulando 

estruturas a partir 

doutros textos de 

características e 

propósitos 

comunicativos 

similares, ou 

redactando 

borradores previos, 

e revisando contido, 

ortografía e 

presentación do 

texto antes da súa 

escritura definitiva). 

 B4.2. 

Escribir, en papel ou 

en soporte 

electrónico, textos 

breves ou de 

lonxitude media, 

 

PLEB4.1. Escribe, nun 

formato 

convencional, 

informes breves e 

sinxelos nos que dá 

información esencial 

sobre un tema 

educativo ou 

ocupacional, ou 

menos habitual (por 

exemplo, un 

accidente), 

describindo 

brevemente 

situacións, persoas, 

obxectos e lugares; 

narrando 

acontecementos 

nunha clara 

secuencia lineal, e 

explicando de 

maneira sinxela os 

motivos de certas 

accións. 

PLEB4.3. Escribe 

notas, anuncios, 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

CSC 

    x 

Redactar unha 

disculpa.. 

Usar axeitadamente 

mecanismos de 

organización, 

articulación e cohesión 

dun texto  mediante o 

uso das expresións due 

to e as a resulta para 

explicar unha situación. 

 

Coñecer e utilizar 

correctamente  os 

verbos modais para 

especular: can’t be, 

must be, could be e o 

segundo  condicional. 

 

Ampliar o 

vocabulario relativo á 

Redacción dunha disculpa utilizando os 

conectores due to e as a result: an 

apology. 

 

Proxecto: Escrita dun breve texto sobre 

unha novela españole coñecida. 

   X    X  1.25%  x 

  

 

 

 

X 

x 

  

 

 

X 

x   
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–Elaboración dun 

borrador. 

–Estruturación do 

contido do texto. 

–Organización do 

texto en parágrafos 

abordando en cada 

un unha idea 

principal, 

conformando entre 

todos o seu 

significado ou a idea 

global. 

–Expresión da 

mensaxe con 

claridade 

axustándose aos 

modelos e ás 

fórmulas de cada tipo 

de texto. 

–Reaxuste da 

tarefa (emprender 

unha versión máis 

modesta desta) ou da 

mensaxe (facer 

concesións no que 

realmente lle gustaría 

expresar), tras 

valorar as dificultades 

e os recursos 

dispoñibles. 

–Apoio e 

aproveitamento ao 

máximo dos 

coñecementos 

previos (utilizar 

linguaxe 

"prefabricada", etc.). 

–Revisión: 

–Identificación de 

problemas, erros e 

repeticións. 

–Atención ás 

convencións 

ortográficas e aos 

signos de puntuación. 

–Reescritura 

definitiva. 

–Presentación coidada 

do texto (marxes, 

limpeza, tamaño da 

letra adecuado, uso 

normativo de 

maiúsculas e 

minúsculas, etc.). 

coherentes e de 

estrutura clara, 

sobre temas de 

interese persoal, ou 

asuntos cotiáns ou 

menos habituais, 

nun rexistro formal, 

neutro ou informal, 

utilizando 

adecuadamente os 

recursos de 

cohesión, as 

convencións 

ortográficas e os 

signos de 

puntuación máis 

comúns, e 

amosando un 

control razoable de 

expresións e 

estruturas, e un 

léxico de uso 

frecuente, de 

carácter tanto xeral 

como máis 

específico dentro da 

propia área de 

especialización ou 

de interese. 

 B4.3. 

Saber manexar os 

recursos básicos de 

procesamento de 

textos para corrixir 

os erros ortográficos 

dos textos que se 

producen en 

formato electrónico, 

e adaptarse ás 

convencións comúns 

de escritura de 

textos en internet 

(por exemplo, 

abreviacións ou 

outros en chats). 

 B4.4. 

Seleccionar e 

achegar información 

necesaria e 

pertinente, 

axustando de 

maneira adecuada a 

expresión ao 

destinatario, ao 

propósito 

comunicativo, ao 

tema tratado e ao 

soporte textual, e 

expresando opinións 

e puntos de vista 

coa cortesía 

necesaria. 

 B4.5. 

Tratar a información 

obtida de diversas 

fontes, seguindo os 

patróns discursivos 

habituais, para 

iniciar e concluír o 

texto escrito 

adecuadamente, 

mensaxes e 

comentarios breves, 

en calquera soporte, 

nos que solicita e se 

transmite 

información e 

opinións sinxelas e 

nos que resalta os 

aspectos que lle 

resultan importantes 

(por exemplo, nunha 

páxina web ou unha 

revista xuvenís, ou 

dirixidos a un 

profesor ou a unha 

profesora), 

respectando as 

convencións e as 

normas de cortesía. 

PLEB4.4. Escribe 

correspondencia 

persoal e participa 

en foros, blogs e 

chats nos que 

describe 

experiencias, 

impresións e 

sentimentos; narra 

de forma lineal e 

coherente feitos 

relacionados co seu 

ámbito de interese, 

actividades e 

experiencias pasadas 

(por exemplo, sobre 

unha viaxe, as súas 

mellores vacacións, 

un acontecemento 

importante, un libro 

ou unha película), ou 

feitos imaxinarios, e 

intercambia 

información e ideas 

sobre temas 

concretos, sinalando 

os aspectos que lle 

parecen 

importantes, e 

xustificando 

brevemente as súas 

opinións sobre eles. 

PLEB4.7. Toma notas, 

mensaxes e 

apuntamentos con 

información sinxela e 

relevante sobre 

asuntos habituais e 

aspectos concretos 

nos ámbitos persoal, 

educativo e 

ocupacional, dentro 

da súa especialidade 

ou área de interese. 

PLEB4.8. Fai unha 

presentación coidada 

dos textos escritos, 

en soporte impreso e 

dixital, utilizando 

correctamente as 

convencións 

ortográficas e os 

arte e a literatura. 



 
IES CHAN DO MONTE    
Departamento de inglés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Páxina 139 de 328 

organizar a 

información de xeito 

claro, ampliala con 

exemplos ou 

resumila con 

claridade, 

exactitude, 

coherencia e 

fidelidade ao texto 

orixinal. 

 B4.6. 

Presentar os textos 

escritos de xeito 

coidado (con atención 

a marxes, riscaduras, 

liñas dereitas, letra 

clara, letras maiúsculas 

e minúsculas cando 

corresponda, etc.) en 

soporte impreso e 

dixital, adecuados aos 

fins funcionais e 

valorando importancia 

da presentación nas 

comunicacións escritas 

signos de 

puntuación. 
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2nd TERM 

UNIDADE 7 : MOMENTS IN HISTORY 

          Temporalización     Instrumentos de avaliación   Temas transversais 

Obxectivos Contidos 
Criterios de 

avaliación 

Estándares 

de avaliación 

Competencias 

clave 

1ª  

AV 

2ª  

AV 

3ª  

AV 

Grao mínimo 

de 

consecución 

Actividades OB PE PO RU CC Cualificación 

CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

                                                

Bloque 1. 

Comprensión de 

textos  orais 

        

      

                                

 a 

c 

d 

i 

B1.1.  Estratexias 

de comprensión: 

–Mobilización de 

información previa 

sobre o tipo de tarefa 

e o tema. 

–Identificación do 

tipo de escoita 

necesario para 

realizar a tarefa 

(global, selectiva e 

detallada). 

–Identificación do 

tipo textual, 

adaptando a 

comprensión a el. 

–Distinción de 

tipos de comprensión 

(sentido xeral, 

información esencial, 

puntos principais e 

detalles relevantes). 

–Formulación de 

hipóteses sobre 

contido e contexto. 

–Inferencia e 

formulación de 

hipóteses sobre 

significados a partir 

da comprensión de 

elementos 

significativos, 

lingüísticos e 

paralingüísticos. 

–Reformulación de 

hipóteses a partir da 

comprensión de novos 

elementos 

B1.1. Coñecer e 

saber aplicar as 

estratexias 

adecuadas para a 

comprensión do 

sentido xeral, a 

información 

esencial, os puntos e 

as ideas principais, 

ou os detalles 

relevantes do texto. 

B1.3. 

Comprender os 

detalles de 

información relativa 

a datos persoais, 

horarios, prezos e 

números, así como 

comprender 

preguntas e 

instruccións básicas 

e seguir indicacións 

breves relativas a 

necesidades cotiás 

ou ocupacionais 

relativas a situacións 

de comunicación 

básicas dos ámbitos 

persoal e 

profesional. 

B1.4. 

Comprender textos 

orais sinxelos nos 

que soliciten ou 

dean información de 

carácter básico e 

sinxelo, 

identificando 

funcións de 

comunicación 

variadas e captando 

tanto as liñas xerais 

como os aspectos 

secundarios de 

relevancia, sempre 

que se fale 

PLEB1.1. 

Reflexiona sobre o 

seu proceso de 

comprensión, 

axustándoo ás 

necesidades da 

tarefa (de 

comprensión global, 

selectiva ou 

detallada), 

mellorándoo se é o 

caso (sacando 

conclusións sobre a 

actitude do falante 

e sobre o contido, 

baseándose na 

entoación e na 

velocidade da fala), 

deducindo 

intencións a partir 

do volume da voz 

do falante, facendo 

anticipacións do que 

segue (palabra, 

frase, resposta, 

etc.), e intuíndo o 

que non se 

comprende e o que 

non se coñece 

mediante os propios 

coñecementos e as 

propias 

experiencias. 

PLEB1.2. 

Distingue, con apoio 

visual ou escrito, as 

ideas principais e 

información 

relevante en 

presentacións ou 

charlas ben 

estruturadas e de 

exposición clara 

sobre temas 

coñecidos ou do seu 

interese 

relacionados co 

CCL 

CD 

CSC 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

   x  

Comprender a 

información e seguilos 

arrgumentos entextos 

orais emitidos en 

diferentes contextos 

comunicativos: un 

diálogo sobre persoaxes 

históricos rebeldes no 

que identificar datos 

verdadeiros ou falsos; 

un diálogo facendo 

comentarios de 

arrepentemento e crítica 

e un texto sobre un tour 

a pé en Cape Town. 

- Escoita de 

catro persoas falando 

sobre persoaxes 

históricos rebeldes: 

Mandela, Emmeline 

Pankhurst, Gandhi, Che 

Guevara e Aung San Suu 

Kyi. 

- Un diálogo facendo 

comenterios de arrepentimento e 

autocrítica: regrets and criticism. 

- Un tour sobre un tour a 

pé por Cape Town. 

 

 

X    X    X 1.25%  x 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

x 

  

x   
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lentamente e nunha 

linguaxe estándar e 

poida pedir 

confirmación do 

entendido. 

B1.5. Comprender as 

ideas principais e 

outros aspectos 

relevantes para o 

propósito 

comunicativo de textos 

orais de carácter 

informal que relaten 

experiencias persoais 

(viaxes, estudos, 

experiencias laborais, 

relacións persoais, 

etc.), e expresen 

opinións ou puntos de 

vista, cunha fala lenta 

e nunha linguaxe 

estándar, identificando 

aspectos como a 

secuencia temporal 

das experiencias (por 

exemplo, dunha 

película), e os sen-

timentos que suscitan. 

ámbito educativo ou 

ocupacional (por 

exemplo, sobre un 

tema educativo ou 

de divulgación 

científica, ou unha 

charla sobre a 

formación 

profesional noutros 

países). 

PLEB1.3. 

Identifica a idea 

principal e aspectos 

significativos de 

noticias de 

televisión 

claramente 

articuladas cando 

hai apoio visual que 

complementa o 

discurso, así como o 

esencial de anuncios 

publicitarios, series 

e películas ben 

estruturados e 

articulados con 

claridade, nunha 

variedade estándar 

da lingua, e cando 

as imaxes facilitan a 

comprensión. 

 

 

                                                

Bloque 2. Produción de 

textos orais: expresión e 

interacción 

        

      

                                

a 

c 

d 

     i 

B2.1. Estratexias de 

produción: 

–Planificación: 

–Identificación do 

contexto, o 

destinatario e a 

finalidade da 

produción ou da 

interacción. 

–Concepción da 

mensaxe con 

claridade, 

distinguindo a súa 

idea ou ideas 

principais e a súa 

estrutura básica. 

–Adecuación do texto 

ao destinatario, ao 

contexto e á canle, 

aplicando o rexistro e 

a estrutura de 

discurso adecuados a 

cada caso, escollendo 

os expoñentes 

lingüísticos 

B2.1. Coñecer e saber 

aplicar as estratexias 

máis adecuadas para 

producir textos orais 

breves ou de 

lonxitude media, e de 

estrutura simple e 

clara, explotando os 

recursos dos que se 

dispón e limitando a 

expresión a estes; 

recorrendo, entre 

outros, a 

procedementos como 

a definición simple de 

elementos para os 

que non se teñen as 

palabras precisas, ou 

comezando de novo 

cunha nova estratexia 

cando falla a 

comunicación. 

 

 B2.2. Pronunciar e 

entoar os enunciados 

de maneira clara e 

comprensible, aínda 

que as persoas 

interlocutoras poidan 

PLEB2.1. Utiliza 

recursos lingüísticos 

para entender e 

facerse entender, 

como a utilización de 

expresións 

memorizadas ou fixas 

(para pedir que lle 

falen máis a modo, 

que lle repitan ou que 

lle aclaren) e o uso de 

exemplos e 

definicións, ou de 

aspectos 

paralingüísticos como 

os acenos, a 

entoación, etc. 

PLEB2.2. Nas 

actividades de aula, a 

maioría das veces 

interactúa ou intervén 

na lingua estranxeira 

de xeito claro e 

comprensible, e 

persevera no seu uso 

cunha actitude 

positiva, aínda que 

cometa erros e teña 

que pedir axuda ou 

* CD 

*CSC 

CAA 

    x 

Expresarse e 

interactuar oralmente 

con fluidez, precisión 

e corrección  usando 

os recursos e 

estratexias adecuadas 

para falar de 

situacións e 

condicións familiares 

duras ou difíciles;. 

 

Expresar 

arrepentemento e 

autocrítica 

contextualizado na 

elaboración dun 

traballo escolar. 

 

Facer unha breve 

presentación . 

Dispoñer e 

manexar habilidades 

sociais para 

relacioarse, cooperar 

 

Expresar posibilidade falando sobre os 

persoaxes históricos rebeldes: Mandela, 

Emmeline Pankhurst, Gandhi, Che 

Guevara e Aung San Suu Kyi. 

 

Expresar arrepentimento sobre catro 

situacións dads, en parellas 

 

Facer unha presentación  sobre un 

persoaxe famoso da ciencia ou a política. 

X    X    X 1.25%  x 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

x 

  

x   
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necesarios para 

lograr a intención 

comunicativa. 

–Activación dos 

coñecementos 

previos sobre 

modelos e secuencias 

de interacción, e 

elementos 

lingüísticos 

previamente 

asimilados e 

memorizados. 

–Execución: 

–Expresión da 

mensaxe con 

claridade, coherencia, 

estruturándoa 

adecuadamente e 

axustándose, de ser o 

caso, aos modelos e 

ás fórmulas de cada 

tipo de texto. 

–Reaxuste da tarefa 

(emprender unha 

versión máis modesta 

desta) ou da mensaxe 

(facer concesións no 

que realmente lle 

gustaría expresar), 

tras valorar as 

dificultades e os 

recursos lingüísticos 

dispoñibles. 

–Apoio e 

aproveitamento ao 

máximo dos 

coñecementos 

previos (utilizar 

linguaxe 

"prefabricada", etc.). 

–Cooperación na 

interacción con 

outras persoas, 

verificando a 

comprensión propia e 

das demais persoas, e 

cooperando 

activamente na 

realización das 

tarefas de 

comunicación. 

–Compensación 

dascarencias 

lingüísticas mediante 

procedementos 

lingüísticos e 

paralingüísticos. 

–Lingüísticos: 

–Modificación de 

palabras de 

significado parecido. 

necesitar repeticións 

se se trata de 

palabras e estruturas 

pouco frecuentes, en 

cuxa articulación 

poden cometerse 

erros que non 

interrompan a 

comunicación. 
 

B2.5. Interactuar de 

maneira sinxela pero 

efectiva en 

intercambios 

claramente 

estruturados, 

utilizando estratexias 

de cooperación na 

interacción e fórmulas 

ou indicacións 

habituais para tomar 

ou ceder a quenda de 

palabra, aínda que se 

poida necesitar a 

axuda da persoa 

interlocutora. 
B2.6. Comprender 

preguntas e dar 

información básica 

sobre si mesmo e 

relativas aos ámbitos 

educativo e persoal 

(datos persoais, 

formación, opinións, 

plans, intereses), 

aínda que teña que 

solicitar aclaracións 

ou repetir as súas 

respostas para 

facerse comprender. 

aclaracións, 

manifestando interese 

e respecto polas 

achegas dos seus 

compañeiros e das 

súas compañeiras. 

PLEB2.3. Fai 

presentacións breves, 

ben estruturadas, 

ensaiadas 

previamente e con 

apoio visual (por 

exemplo, PowerPoint), 

sobre aspectos 

concretos de temas 

educativos ou 

ocupacionais do seu 

interese, organizando 

a información básica 

de maneira coherente, 

explicando as ideas 

principais brevemente 

e con claridade, e 

respondendo a 

preguntas sinxelas de 

oíntes articuladas de 

maneira clara e a 

velocidade media. 

 

PLEB2.5. Participa 

adecuadamente en 

conversas informais 

cara a cara ou por 

teléfono, ou por 

outros medios 

técnicos, sobre 

asuntos cotiáns ou 

menos habituais, nas 

que intercambia 

información e se 

expresa e xustifica 

brevemente opinións 

e puntos de vista; 

narra e describe de 

forma coherente 

feitos ocorridos no 

pasado ou plans de 

futuro reais ou 

inventados; formula 

hipóteses; fai 

suxestións; pide e dá 

indicacións ou 

instrucións con certo 

detalle; expresa e 

xustifica sentimentos, 

e describe aspectos 

concretos e abstractos 

de temas como, por 

exemplo, a música, o 

cine, a literatura ou os 

temas de actualidade. 

 

e traballar en parella e 

en equipo de maneira 

cooperativa e flexible. 

Usar o terceiro 

condicional: 

could/should have 

done 

 

Ampliar e utilizar 

vocabulario relativa á 

ciencia e a tecnoloxía e 

aá política. 

 

Mellorar a 

pronuncia practicando 

as letras mudas. 
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–Definición ou 

reformulación dun 

termo ou expresión. 

–Petición de axuda. 

–Paralingüísticos: 

–Sinalación de 

obxectos, uso de 

deícticos ou 

realización de accións 

que aclaran o 

significado. 

–Uso da linguaxe 

corporal 

culturalmente 

pertinente (xestos, 

expresións faciais, 

posturas, contacto 

visual ou corporal, 

proxémica, etc.). 

–Uso de sons 

cuasilingüísticos e 

calidades prosódicas 

convencionais 

 

 

 

 

 

                                                

Bloque 3. Comprensión de 

textos escritos 
       

      
                                

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ i 

 

B3.1.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 

▪ B3.1. Coñecer 

e saber aplicar as 

estratexias máis 

adecuadas para a 

comprensión do 

sentido xeral, a 

información esencial, 

os puntos e as ideas 

principais, ou os 

detalles relevantes do 

texto. 

▪ B3.2. Coñecer 

e saber aplicar as 

estratexias máis 

adecuadas (identificar 

os conceptos 

principais e palabras 

clave do tema, 

coñecer sinónimos 

destas e procurar 

termos relacionados 

en internet; e 

localizar recursos da 

biblioteca do seu 

centro docente), para 

a procura de 

información en 

 

PLEB3.1. Nas 

actividades de 

lectura da aula, 

explica como sabe 

inferir significados a 

partir do seu 

coñecemento do 

mundo, do 

coñecemento 

doutros idiomas, do 

contexto lingüístico, 

dos apoios visuais 

(imaxes, tipografía, 

deseño, etc.), así 

como das 

características do 

medio en que 

aparece impresa a 

información (carteis, 

folletos, revistas, 

xornais, páxinas web, 

etc.). 

PLEB3.2. Procura e 

entende información 

CCL 

CD 

CSC 

CAA 

CCEC 

CSIEE 
    x 

Comprender 

información xeral, 

específica e detallada 

en textos de diferente 

natureza;: artículo, 

texto cultural e texto 

informativo. 

 

- Lectura 

dun artículo sobre 

Enigma e o ADN: The 

Enigma Story/ The DNA 

Story. 

- Un texto sobre Nelson 

Mandela: Rebels. 

- Un texto cultural: South 

African Life 

- Texto informativo 

transversal CLIL History and English: 

The Human Journey. 
  X      X 1.25% x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x   
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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: 

- 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 do interese, 

a aprobación, o aprecio, 

a simpatía, a 

satisfacción, a 

esperanza, a confianza, 

a sorpresa, e os seus 

contrarios. 

 

Estruturas sintáctico-

discursivas.* 

Léxico escrito de uso 

común (recepción) 

relativo a identificación 

persoal; lingua e 

comunicación; 

ambiente, clima e 

contorno natural; e 

Tecnoloxías da 

información e da 

comunicación. 

Patróns gráficos e 

convencións 

ortográficas. 

diferentes fontes, e 

analizar a súa 

credibilidade 

seguindo criterios 

como a autoría, a 

data de publicación, 

ligazóns relevantes, 

funcionalidade e tipo 

de texto (divulgativo, 

educativo, de opinión, 

etc.). 
▪ B3.3. 

Identificar a 

información esencial, 

os puntos máis 

relevantes e detalles 

importantes en 

textos, tanto en 

formato impreso 

como en soporte 

dixital, breves ou de 

lonxitude media e ben 

estruturados, escritos 

nun rexistro formal, 

informal ou neutro, 

que traten asuntos 

cotiáns ou menos 

habituais, de temas 

de interese ou 

salientables para os 

propios estudos, a 

ocupación ou o 

traballo, e que 

conteñan estruturas e 

un léxico de uso 

común, de carácter 

tanto xeral como máis 

específico. 
▪ B3.4. 

Comprender a 

intención de 

comunicación, 

fórmulas de saúdo, 

despedida e outras 

convencións básicas 

de correspondencia 

de carácter persoal e 

formal, sempre que 

non conteña 

expresións 

idiomáticas, e poder 

reaccionar de xeito 

adecuado a tarxetas 

postais, felicitacións, 

invitacións, citas 

médicas, solicitude de 

información, etc. 
 

específica de 

carácter concreto en 

páxinas web e outros 

materiais de 

referencia ou 

consulta claramente 

estruturados (por 

exemplo, 

enciclopedias, 

dicionarios, 

monografías, 

presentacións) sobre 

temas relativos a 

materias educativas 

ou asuntos 

ocupacionais 

relacionados coa súa 

especialidade ou cos 

seus intereses, e 

analiza a información 

tendo en conta 

varios criterios 

(autoría, fiabilidade 

da páxina que o 

publica, datas, etc.) 

que axuden a avaliar 

a credibilidade do 

material. 

PLEB3.3. Entende o 

sentido xeral, os 

puntos principais e 

información 

relevante de 

anuncios e 

comunicacións de 

carácter público, 

institucional ou 

corporativo e 

claramente 

estruturados, 

relacionados con 

asuntos do seu 

interese persoal, 

educativo ou 

ocupacional (por 

exemplo, sobre lecer, 

cursos, bolsas e 

ofertas de traballo). 

PLEB3.4. Localiza con 

facilidade 

información 

específica de 

carácter concreto en 

textos xornalísticos 

en calquera soporte, 

ben estruturados e 

de extensión media, 

tales como noticias 

glosadas; recoñece 

ideas significativas 

de artigos 

divulgativos sinxelos, 

e identifica as 

conclusións 

principais en textos 

de carácter 

claramente 

argumentativo, 

sempre que poida 

reler as seccións 

difíciles. 

 

 

X  

 

 

X 
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Bloque 4. Produción de 

textos escritos: expresión e 

interacción 
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▪ a 

▪ c 

▪ d 

i 

B4.1. Estratexias de 

produción: 

–Planificación: 

–Mobilización e 

coordinación das 

propias competencias 

xerais e 

comunicativas, co fin 

de realizar 

eficazmente a tarefa 

(repasar o que se 

sabe sobre o tema, o 

que se pode ou se 

quere dicir, etc.). 

–Localización e 

uso adecuado dos 

recursos lingüísticos 

ou temáticos (uso 

dun dicionario ou 

dunha gramática, 

obtención de axuda, 

etc.). 

–Execución: 

–Elaboración dun 

borrador. 

–Estruturación do 

contido do texto. 

–Organización do 

texto en parágrafos 

abordando en cada 

un unha idea 

principal, 

conformando entre 

todos o seu 

significado ou a idea 

global. 

–Expresión da 

mensaxe con 

claridade 

axustándose aos 

modelos e ás 

fórmulas de cada tipo 

de texto. 

–Reaxuste da 

tarefa (emprender 

unha versión máis 

modesta desta) ou da 

mensaxe (facer 

concesións no que 

realmente lle gustaría 

expresar), tras 

valorar as dificultades 

e os recursos 

dispoñibles. 

–Apoio e 

aproveitamento ao 

máximo dos 

coñecementos 

previos (utilizar 

linguaxe 

"prefabricada", etc.). 

B4.1. Coñecer, 

seleccionar e aplicar 

as estratexias máis 

adecuadas para 

elaborar textos 

escritos breves ou 

de media lonxitude 

(por exemplo, 

reformulando 

estruturas a partir 

doutros textos de 

características e 

propósitos 

comunicativos 

similares, ou 

redactando 

borradores previos, 

e revisando contido, 

ortografía e 

presentación do 

texto antes da súa 

escritura definitiva). 

 B4.2. 

Escribir, en papel ou 

en soporte 

electrónico, textos 

breves ou de 

lonxitude media, 

coherentes e de 

estrutura clara, 

sobre temas de 

interese persoal, ou 

asuntos cotiáns ou 

menos habituais, 

nun rexistro formal, 

neutro ou informal, 

utilizando 

adecuadamente os 

recursos de 

cohesión, as 

convencións 

ortográficas e os 

signos de 

puntuación máis 

comúns, e 

amosando un 

control razoable de 

expresións e 

estruturas, e un 

léxico de uso 

frecuente, de 

carácter tanto xeral 

como máis 

específico dentro da 

propia área de 

especialización ou 

de interese. 

 B4.3. 

Saber manexar os 

recursos básicos de 

procesamento de 

textos para corrixir 

os erros ortográficos 

dos textos que se 

producen en 

formato electrónico, 

e adaptarse ás 

convencións comúns 

de escritura de 

textos en internet 

(por exemplo, 

 

PLEB4.1. Escribe, nun 

formato 

convencional, 

informes breves e 

sinxelos nos que dá 

CCL 

CD 
    x 

Redactar textos de 

diferente complexidade 

planificando, 

textualizando e 

revisando a 

Escrita dunha historia narrando un 

problema ou erro e a solución ó mesmo 

utilizando o terceiro condicional e 

preposicións: My IT Disaster Story. 

   X    X    x 

  

 
x 

  

 
x   
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–Revisión: 

–Identificación de 

problemas, erros e 

repeticións. 

–Atención ás 

convencións 

ortográficas e aos 

signos de puntuación. 

–Reescritura 

definitiva. 

–Presentación coidada 

do texto (marxes, 

limpeza, tamaño da 

letra adecuado, uso 

normativo de 

maiúsculas e 

minúsculas, etc.). 

abreviacións ou 

outros en chats). 

 B4.4. 

Seleccionar e 

achegar información 

necesaria e 

pertinente, 

axustando de 

maneira adecuada a 

expresión ao 

destinatario, ao 

propósito 

comunicativo, ao 

tema tratado e ao 

soporte textual, e 

expresando opinións 

e puntos de vista 

coa cortesía 

necesaria. 

 B4.5. 

Tratar a información 

obtida de diversas 

fontes, seguindo os 

patróns discursivos 

habituais, para 

iniciar e concluír o 

texto escrito 

adecuadamente, 

organizar a 

información de xeito 

claro, ampliala con 

exemplos ou 

resumila con 

claridade, 

exactitude, 

coherencia e 

fidelidade ao texto 

orixinal. 

 B4.6. 

Presentar os textos 

escritos de xeito 

coidado (con atención 

a marxes, riscaduras, 

liñas dereitas, letra 

clara, letras maiúsculas 

e minúsculas cando 

corresponda, etc.) en 

soporte impreso e 

dixital, adecuados aos 

fins funcionais e 

valorando importancia 

da presentación nas 

comunicacións escritas 

información esencial 

sobre un tema 

educativo ou 

ocupacional, ou 

menos habitual (por 

exemplo, un 

accidente), 

describindo 

brevemente 

situacións, persoas, 

obxectos e lugares; 

narrando 

acontecementos 

nunha clara 

secuencia lineal, e 

explicando de 

maneira sinxela os 

motivos de certas 

accións. 

PLEB4.3. Escribe 

notas, anuncios, 

mensaxes e 

comentarios breves, 

en calquera soporte, 

nos que solicita e se 

transmite 

información e 

opinións sinxelas e 

nos que resalta os 

aspectos que lle 

resultan importantes 

(por exemplo, nunha 

páxina web ou unha 

revista xuvenís, ou 

dirixidos a un 

profesor ou a unha 

profesora), 

respectando as 

convencións e as 

normas de cortesía. 

PLEB4.4. Escribe 

correspondencia 

persoal e participa 

en foros, blogs e 

chats nos que 

describe 

experiencias, 

impresións e 

sentimentos; narra 

de forma lineal e 

coherente feitos 

relacionados co seu 

ámbito de interese, 

actividades e 

experiencias pasadas 

(por exemplo, sobre 

unha viaxe, as súas 

mellores vacacións, 

un acontecemento 

importante, un libro 

ou unha película), ou 

feitos imaxinarios, e 

intercambia 

información e ideas 

sobre temas 

concretos, sinalando 

os aspectos que lle 

parecen 

importantes, e 

xustificando 

brevemente as súas 

CAA 

CCEC 

CSC 

información. 

 

Utilizar mecanismos 

de organización e 

cohesión tais como as 

preposicións after, 

before, without, by. 

 

Usar o terceiro 

condicional: 

could/should have 

done 

 

Ampliar e utilizar 

vocabulario relativa á 

ciencia e a tecnoloxía e 

aá política. 

 

 

 

 

X 

 

X 
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UNIDADE 8: SHOPPING 

opinións sobre eles. 

PLEB4.7. Toma notas, 

mensaxes e 

apuntamentos con 

información sinxela e 

relevante sobre 

asuntos habituais e 

aspectos concretos 

nos ámbitos persoal, 

educativo e 

ocupacional, dentro 

da súa especialidade 

ou área de interese. 

PLEB4.8. Fai unha 

presentación coidada 

dos textos escritos, 

en soporte impreso e 

dixital, utilizando 

correctamente as 

convencións 

ortográficas e os 

signos de 

puntuación. 
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        Temporalización     Instrumentos de avaliación   Temas transversais 

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares 

de avaliación 

Com

pete

ncias 

clave 

1ª  

AV 

2ª  

AV 

3ª  

AV 

Grao mínimo 

de 

consecución 

Actividades OB PE PO RU CC Cua

lific

aci

ón 

C

L 

E

O

E 

CA TIC E

M

P 

E

C 

P

V 

EV 

                                                

Bloque 1. 

Compre

nsión de 

textos  

orais 

                                              

 a 

c 

d 

i 

B1.1.  Estratexias 

de comprensión: 

–Mobilización de 

información previa 

sobre o tipo de tarefa 

e o tema. 

–Identificación do 

tipo de escoita 

necesario para 

realizar a tarefa 

(global, selectiva e 

detallada). 

–Identificación do 

tipo textual, 

adaptando a 

comprensión a el. 

–Distinción de 

tipos de comprensión 

(sentido xeral, 

información esencial, 

puntos principais e 

detalles relevantes). 

–Formulación de 

hipóteses sobre 

contido e contexto. 

–Inferencia e 

formulación de 

hipóteses sobre 

significados a partir 

da comprensión de 

elementos 

significativos, 

lingüísticos e 

paralingüísticos. 

–Reformulación de 

hipóteses a partir da 

comprensión de novos 

elementos 

B1.1. Coñecer e 

saber aplicar as 

estratexias 

adecuadas para a 

comprensión do 

sentido xeral, a 

información 

esencial, os puntos e 

as ideas principais, 

ou os detalles 

relevantes do texto. 

B1.3. 

Comprender os 

detalles de 

información relativa 

a datos persoais, 

horarios, prezos e 

números, así como 

comprender 

preguntas e 

instruccións básicas 

e seguir indicacións 

breves relativas a 

necesidades cotiás 

ou ocupacionais 

relativas a situacións 

de comunicación 

básicas dos ámbitos 

persoal e 

profesional. 

B1.4. 

Comprender textos 

orais sinxelos nos 

que soliciten ou 

dean información de 

carácter básico e 

sinxelo, 

identificando 

funcións de 

comunicación 

variadas e captando 

tanto as liñas xerais 

como os aspectos 

secundarios de 

relevancia, sempre 

que se fale 

lentamente e nunha 

linguaxe estándar e 

poida pedir 

confirmación do 

entendido. 

B1.5. Comprender as 

ideas principais e 

outros aspectos 

relevantes para o 

propósito 

comunicativo de textos 

orais de carácter 

informal que relaten 

PLEB1.1. 

Reflexiona sobre o 

seu proceso de 

comprensión, 

axustándoo ás 

necesidades da 

tarefa (de 

comprensión global, 

selectiva ou 

detallada), 

mellorándoo se é o 

caso (sacando 

conclusións sobre a 

actitude do falante 

e sobre o contido, 

baseándose na 

entoación e na 

velocidade da fala), 

deducindo 

intencións a partir 

do volume da voz 

do falante, facendo 

anticipacións do que 

segue (palabra, 

frase, resposta, 

etc.), e intuíndo o 

que non se 

comprende e o que 

non se coñece 

mediante os propios 

coñecementos e as 

propias 

experiencias. 

PLEB1.2. 

Distingue, con apoio 

visual ou escrito, as 

ideas principais e 

información 

relevante en 

presentacións ou 

charlas ben 

estruturadas e de 

exposición clara 

sobre temas 

coñecidos ou do seu 

interese 

relacionados co 

ámbito educativo ou 

ocupacional (por 

exemplo, sobre un 

tema educativo ou 

de divulgación 

científica, ou unha 

charla sobre a 

formación 

profesional noutros 

países). 

PLEB1.3. 

Identifica a idea 

principal e aspectos 

CCL 

CD 

CSC 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

   
 x Extraer información 

concreta e seguilos 

argumentos de textos 

orais en distintos 

contextos: cuestionario 

sobre hábitos de 

consumo, entrevista 

sobre dinero, 

cuestionario sobre 

dinero y compras, una 

conversación cliente-

dependiente para 

devolver un producto e 

unha conversa 

telefónica. 

- I

denti

ficar 

uns 

dato

s 

com

a 

verd

adeir

os 

ou 

falso

s na 

lectu

ra 

dun 

artig

o 

perio

dític

o : 

Adve

rtisin

g 

- Com

pletar unha 

entrevista cos 

nomes da xente 

entrevistada: 

Spending money. 

- En 

parellas decidir 

pola escoita a 

mellor definición do 

termo Shopaholic. 

- Com

pletar a 

información 

escoitando unha 

conversa telefónica 

despois dunha 

compra online. 

- Unha 

conversa cliente-

dependente para 

facer unha 

devolución dun 

producto. 

- Visio

nado do video 

Madagascar 

perfume. 

 

X    X    X 1

.

2

5

% 

 x   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

x   x     
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experiencias persoais 

(viaxes, estudos, 

experiencias laborais, 

relacións persoais, 

etc.), e expresen 

opinións ou puntos de 

vista, cunha fala lenta 

e nunha linguaxe 

estándar, identificando 

aspectos como a 

secuencia temporal 

das experiencias (por 

exemplo, dunha 

película), e os sen-

timentos que suscitan. 

significativos de 

noticias de 

televisión 

claramente 

articuladas cando 

hai apoio visual que 

complementa o 

discurso, así como o 

esencial de anuncios 

publicitarios, series 

e películas ben 

estruturados e 

articulados con 

claridade, nunha 

variedade estándar 

da lingua, e cando 

as imaxes facilitan a 

comprensión. 

 

 

                                                

Bloque 2. 

Produción 

de textos 

orais: 

expresión e 

interacción 

                                              

a 

c 

d 

     i 

B2.1. Estratexias de 

produción: 

–Planificación: 

–Identificación do 

contexto, o 

destinatario e a 

finalidade da 

produción ou da 

interacción. 

–Concepción da 

mensaxe con 

claridade, 

distinguindo a súa 

idea ou ideas 

principais e a súa 

estrutura básica. 

–Adecuación do texto 

ao destinatario, ao 

contexto e á canle, 

aplicando o rexistro e 

a estrutura de 

discurso adecuados a 

cada caso, escollendo 

os expoñentes 

lingüísticos 

necesarios para 

lograr a intención 

comunicativa. 

–Activación dos 

coñecementos 

previos sobre 

modelos e secuencias 

de interacción, e 

elementos 

lingüísticos 

previamente 

B2.1. Coñecer e saber 

aplicar as estratexias 

máis adecuadas para 

producir textos orais 

breves ou de 

lonxitude media, e de 

estrutura simple e 

clara, explotando os 

recursos dos que se 

dispón e limitando a 

expresión a estes; 

recorrendo, entre 

outros, a 

procedementos como 

a definición simple de 

elementos para os 

que non se teñen as 

palabras precisas, ou 

comezando de novo 

cunha nova estratexia 

cando falla a 

comunicación. 

 

 B2.2. Pronunciar e 

entoar os enunciados 

de maneira clara e 

comprensible, aínda 

que as persoas 

interlocutoras poidan 

necesitar repeticións 

se se trata de 

palabras e estruturas 

pouco frecuentes, en 

cuxa articulación 

poden cometerse 

erros que non 

interrompan a 

comunicación. 
 

B2.5. Interactuar de 

maneira sinxela pero 

PLEB2.1. Utiliza 

recursos lingüísticos 

para entender e 

facerse entender, 

como a utilización de 

expresións 

memorizadas ou fixas 

(para pedir que lle 

falen máis a modo, 

que lle repitan ou que 

lle aclaren) e o uso de 

exemplos e 

definicións, ou de 

aspectos 

paralingüísticos como 

os acenos, a 

entoación, etc. 

PLEB2.2. Nas 

actividades de aula, a 

maioría das veces 

interactúa ou intervén 

na lingua estranxeira 

de xeito claro e 

comprensible, e 

persevera no seu uso 

cunha actitude 

positiva, aínda que 

cometa erros e teña 

que pedir axuda ou 

aclaracións, 

manifestando interese 

e respecto polas 

achegas dos seus 

compañeiros e das 

súas compañeiras. 

PLEB2.3. Fai 

presentacións breves, 

ben estruturadas, 

ensaiadas 

previamente e con 

* CD 

* CMCCT 

*CAA 

CSC 

 

   x  Exopresarse e 

interactuar 

oralmente con 

fluidez, precisión e 

corrección usando 

recursos dos qque 

dispón para elaborar 

e respostar a un 

cuestionario sobre 

consumo. 

Falar de diñeiro 

usando estilo directo 

e indirecto. 

Representar 

actuando unha 

conversa entre 

dependente e cliente 

para devolver un 

producto. 

-  

Mellorar a 

pronuncia a través 

da producción de 

diferentes patróns 

de acentuación: a 

acentuación de 

sílabas. 

- Utilizar 

adecuadamnete 

mecanismos de 

organización, 

articulación e cohesión 

dun texto: in spite of 

that, because of that, 

despite… 
- Coñecer 

 

- Discu

tir en parellas que 

fai mellor un 

anuncio 

comparando dous. 

- Narr

ar o que ten feito 

un compañeiro en 

grupos de catro o 

día anterior 

facendo uso do 

Estilo Indirecto. 

- Pract

icar a acentuación 

de sílabas: Syllable 

Stress. 

X    X    X 1.25%  x   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

x   x     
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asimilados e 

memorizados. 

–Execución: 

–Expresión da 

mensaxe con 

claridade, coherencia, 

estruturándoa 

adecuadamente e 

axustándose, de ser o 

caso, aos modelos e 

ás fórmulas de cada 

tipo de texto. 

–Reaxuste da tarefa 

(emprender unha 

versión máis modesta 

desta) ou da mensaxe 

(facer concesións no 

que realmente lle 

gustaría expresar), 

tras valorar as 

dificultades e os 

recursos lingüísticos 

dispoñibles. 

–Apoio e 

aproveitamento ao 

máximo dos 

coñecementos 

previos (utilizar 

linguaxe 

"prefabricada", etc.). 

–Cooperación na 

interacción con 

outras persoas, 

verificando a 

comprensión propia e 

das demais persoas, e 

cooperando 

activamente na 

realización das 

tarefas de 

comunicación. 

–Compensación 

dascarencias 

lingüísticas mediante 

procedementos 

lingüísticos e 

paralingüísticos. 

–Lingüísticos: 

–Modificación de 

palabras de 

significado parecido. 

–Definición ou 

reformulación dun 

termo ou expresión. 

–Petición de axuda. 

–Paralingüísticos: 

–Sinalación de 

obxectos, uso de 

deícticos ou 

realización de accións 

que aclaran o 

efectiva en 

intercambios 

claramente 

estruturados, 

utilizando estratexias 

de cooperación na 

interacción e fórmulas 

ou indicacións 

habituais para tomar 

ou ceder a quenda de 

palabra, aínda que se 

poida necesitar a 

axuda da persoa 

interlocutora. 
B2.6. Comprender 

preguntas e dar 

información básica 

sobre si mesmo e 

relativas aos ámbitos 

educativo e persoal 

(datos persoais, 

formación, opinións, 

plans, intereses), 

aínda que teña que 

solicitar aclaracións 

ou repetir as súas 

respostas para 

facerse comprender. 

apoio visual (por 

exemplo, PowerPoint), 

sobre aspectos 

concretos de temas 

educativos ou 

ocupacionais do seu 

interese, organizando 

a información básica 

de maneira coherente, 

explicando as ideas 

principais brevemente 

e con claridade, e 

respondendo a 

preguntas sinxelas de 

oíntes articuladas de 

maneira clara e a 

velocidade media. 

 

PLEB2.5. Participa 

adecuadamente en 

conversas informais 

cara a cara ou por 

teléfono, ou por 

outros medios 

técnicos, sobre 

asuntos cotiáns ou 

menos habituais, nas 

que intercambia 

información e se 

expresa e xustifica 

brevemente opinións 

e puntos de vista; 

narra e describe de 

forma coherente 

feitos ocorridos no 

pasado ou plans de 

futuro reais ou 

inventados; formula 

hipóteses; fai 

suxestións; pide e dá 

indicacións ou 

instrucións con certo 

detalle; expresa e 

xustifica sentimentos, 

e describe aspectos 

concretos e abstractos 

de temas como, por 

exemplo, a música, o 

cine, a literatura ou os 

temas de actualidade. 

 

e usar correctamente 

estructuras gramaticais 

complexas  tais como o 

Estilo Indirecto en 

afirmacións e 

preguntas. 

Ampliar  o léxico 

relativo ás tendas, 

servicios, diñeiro, 

bancos e compras. 
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significado. 

–Uso da linguaxe 

corporal 

culturalmente 

pertinente (xestos, 

expresións faciais, 

posturas, contacto 

visual ou corporal, 

proxémica, etc.). 

–Uso de sons 

cuasilingüísticos e 

calidades prosódicas 

convencionais 

 

 

 

 

 

                                                

Bloque 3. 

Comprensió

n de textos 

escritos 

                                             

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ i 

 

B3.1.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 

▪ B3.1. Coñecer 

e saber aplicar as 

estratexias máis 

adecuadas para a 

comprensión do 

sentido xeral, a 

información esencial, 

os puntos e as ideas 

principais, ou os 

detalles relevantes do 

texto. 

▪ B3.2. Coñecer 

e saber aplicar as 

estratexias máis 

adecuadas (identificar 

os conceptos 

principais e palabras 

clave do tema, 

coñecer sinónimos 

destas e procurar 

termos relacionados 

en internet; e 

localizar recursos da 

biblioteca do seu 

centro docente), para 

a procura de 

información en 

diferentes fontes, e 

analizar a súa 

credibilidade 

seguindo criterios 

como a autoría, a 

data de publicación, 

ligazóns relevantes, 

funcionalidade e tipo 

de texto (divulgativo, 

educativo, de opinión, 

etc.). 
▪ B3.3. 

 

PLEB3.1. Nas 

actividades de 

lectura da aula, 

explica como sabe 

inferir significados a 

partir do seu 

coñecemento do 

mundo, do 

coñecemento 

doutros idiomas, do 

contexto lingüístico, 

dos apoios visuais 

(imaxes, tipografía, 

deseño, etc.), así 

como das 

características do 

medio en que 

aparece impresa a 

información (carteis, 

folletos, revistas, 

xornais, páxinas web, 

etc.). 

PLEB3.2. Procura e 

entende información 

específica de 

carácter concreto en 

páxinas web e outros 

materiais de 

referencia ou 

consulta claramente 

estruturados (por 

exemplo, 

enciclopedias, 

dicionarios, 

monografías, 

presentacións) sobre 

CCL 

CD 

CSC 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

   x  Comprender 

información xeral, 

específica e detallada 

dun texto sobre 

Publicidade e 

Comercio Xusto. 

Un atigo sobre 

hábitos de consumo e 

diñeiro. 

Un texto cultural. 

Un texto 

informativo CLIL. 

Ampliar  o léxico 

relativo ás tendas, 

servicios, diñeiro, 

bancos e compras. 

- L

ectur

a dun 

texto 

sobre 

public

idade 

e 

Come

rcio 

Xusto

: 

Adver

tising 

- Un 

artigo sobre hábitos 

de consumo e 

diñeiro: Spending 

Money. 

- Un 

texto cultural 

baseado nos 

contidos do 

National 

Geographic: 

Shopping online in 

Great Britain. 

- Un 

texto informativo 

CLIL: Maths and 

English: Statistics. 

 

  X      X 1.25% x x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  

x   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

x     
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comunicativas: 

- 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 do interese, 

a aprobación, o aprecio, 

a simpatía, a 

satisfacción, a 

esperanza, a confianza, 

a sorpresa, e os seus 

contrarios. 

 

Estruturas sintáctico-

discursivas.* 

Léxico escrito de uso 

común (recepción) 

relativo a identificación 

persoal; lingua e 

comunicación; 

ambiente, clima e 

contorno natural; e 

Tecnoloxías da 

información e da 

comunicación. 

Patróns gráficos e 

convencións 

ortográficas. 

Identificar a 

información esencial, 

os puntos máis 

relevantes e detalles 

importantes en 

textos, tanto en 

formato impreso 

como en soporte 

dixital, breves ou de 

lonxitude media e ben 

estruturados, escritos 

nun rexistro formal, 

informal ou neutro, 

que traten asuntos 

cotiáns ou menos 

habituais, de temas 

de interese ou 

salientables para os 

propios estudos, a 

ocupación ou o 

traballo, e que 

conteñan estruturas e 

un léxico de uso 

común, de carácter 

tanto xeral como máis 

específico. 
▪ B3.4. 

Comprender a 

intención de 

comunicación, 

fórmulas de saúdo, 

despedida e outras 

convencións básicas 

de correspondencia 

de carácter persoal e 

formal, sempre que 

non conteña 

expresións 

idiomáticas, e poder 

reaccionar de xeito 

adecuado a tarxetas 

postais, felicitacións, 

invitacións, citas 

médicas, solicitude de 

información, etc. 
 

temas relativos a 

materias educativas 

ou asuntos 

ocupacionais 

relacionados coa súa 

especialidade ou cos 

seus intereses, e 

analiza a información 

tendo en conta 

varios criterios 

(autoría, fiabilidade 

da páxina que o 

publica, datas, etc.) 

que axuden a avaliar 

a credibilidade do 

material. 

PLEB3.3. Entende o 

sentido xeral, os 

puntos principais e 

información 

relevante de 

anuncios e 

comunicacións de 

carácter público, 

institucional ou 

corporativo e 

claramente 

estruturados, 

relacionados con 

asuntos do seu 

interese persoal, 

educativo ou 

ocupacional (por 

exemplo, sobre lecer, 

cursos, bolsas e 

ofertas de traballo). 

PLEB3.4. Localiza con 

facilidade 

información 

específica de 

carácter concreto en 

textos xornalísticos 

en calquera soporte, 

ben estruturados e 

de extensión media, 

tales como noticias 

glosadas; recoñece 

ideas significativas 

de artigos 

divulgativos sinxelos, 

e identifica as 

conclusións 

principais en textos 

de carácter 

claramente 

argumentativo, 

sempre que poida 

reler as seccións 

difíciles. 

 

                                                

Bloque 4. 

Produción 

de textos 

escritos: 

expresión e 

interacción 
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▪ a 

▪ c 

▪ d 

i 

B4.1. Estratexias de 

produción: 

–Planificación: 

–Mobilización e 

coordinación das 

propias competencias 

xerais e 

comunicativas, co fin 

de realizar 

eficazmente a tarefa 

(repasar o que se 

sabe sobre o tema, o 

que se pode ou se 

quere dicir, etc.). 

–Localización e 

uso adecuado dos 

recursos lingüísticos 

ou temáticos (uso 

dun dicionario ou 

dunha gramática, 

obtención de axuda, 

etc.). 

–Execución: 

–Elaboración dun 

borrador. 

–Estruturación do 

contido do texto. 

–Organización do 

texto en parágrafos 

abordando en cada 

un unha idea 

principal, 

conformando entre 

todos o seu 

significado ou a idea 

global. 

–Expresión da 

mensaxe con 

claridade 

axustándose aos 

modelos e ás 

fórmulas de cada tipo 

de texto. 

–Reaxuste da 

tarefa (emprender 

unha versión máis 

modesta desta) ou da 

mensaxe (facer 

concesións no que 

realmente lle gustaría 

expresar), tras 

valorar as dificultades 

e os recursos 

dispoñibles. 

–Apoio e 

aproveitamento ao 

máximo dos 

coñecementos 

previos (utilizar 

linguaxe 

"prefabricada", etc.). 

B4.1. Coñecer, 

seleccionar e aplicar 

as estratexias máis 

adecuadas para 

elaborar textos 

escritos breves ou 

de media lonxitude 

(por exemplo, 

reformulando 

estruturas a partir 

doutros textos de 

características e 

propósitos 

comunicativos 

similares, ou 

redactando 

borradores previos, 

e revisando contido, 

ortografía e 

presentación do 

texto antes da súa 

escritura definitiva). 

 B4.2. 

Escribir, en papel ou 

en soporte 

electrónico, textos 

breves ou de 

lonxitude media, 

coherentes e de 

estrutura clara, 

sobre temas de 

interese persoal, ou 

asuntos cotiáns ou 

menos habituais, 

nun rexistro formal, 

neutro ou informal, 

utilizando 

adecuadamente os 

recursos de 

cohesión, as 

convencións 

ortográficas e os 

signos de 

puntuación máis 

comúns, e 

amosando un 

control razoable de 

expresións e 

estruturas, e un 

léxico de uso 

frecuente, de 

carácter tanto xeral 

como máis 

específico dentro da 

propia área de 

especialización ou 

de interese. 

 B4.3. 

Saber manexar os 

recursos básicos de 

procesamento de 

textos para corrixir 

os erros ortográficos 

dos textos que se 

producen en 

formato electrónico, 

e adaptarse ás 

convencións comúns 

de escritura de 

textos en internet 

(por exemplo, 

abreviacións ou 

 

PLEB4.1. Escribe, nun 

formato 

convencional, 

informes breves e 

sinxelos nos que dá 

información esencial 

sobre un tema 

educativo ou 

ocupacional, ou 

menos habitual (por 

exemplo, un 

accidente), 

describindo 

brevemente 

situacións, persoas, 

obxectos e lugares; 

narrando 

acontecementos 

nunha clara 

secuencia lineal, e 

explicando de 

maneira sinxela os 

motivos de certas 

accións. 

 

 

PLEB4.7. Toma notas, 

mensaxes e 

apuntamentos con 

información sinxela e 

relevante sobre 

asuntos habituais e 

aspectos concretos 

nos ámbitos persoal, 

educativo e 

ocupacional, dentro 

da súa especialidade 

ou área de interese. 

PLEB4.8. Fai unha 

presentación coidada 

dos textos escritos, 

en soporte impreso e 

dixital, utilizando 

correctamente as 

convencións 

ortográficas e os 

signos de 

puntuación. 

 

 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

CSC 

   x  Redactar textos de 

diferente 

complexidade e 

temática: carta 

formal. 

 

Utilizar 

adecuadamnete 

mecanismos de 

organización, 

articulación e 

cohesión dun texto: in 

spite of that, because 

of that, despite… 

 

Coñecer e usar 

correctamente 

estructuras 

gramaticais 

complexas  tais como 

o Estilo Indirecto en 

afirmacións e 

preguntas. 

Ampliar  o léxico 

relativo ás tendas, 

servicios, diñeiro, 

bancos e compras. 

Redacción dunha 

carta formal de 

reclamación dun 

producto ou 

servizo.: A Formal 

Letter. 

 

   X    X  1.25%  x   

 

 

 

X 

x   

 

 

X 

x     
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4.1  Planificación de Unidades Didácticas 

 

Unidad Período:  Nº sesiones empleadas 

Starter Unit  3 

Unit 1: Fame  12 

–Revisión: 

–Identificación de 

problemas, erros e 

repeticións. 

–Atención ás 

convencións 

ortográficas e aos 

signos de puntuación. 

–Reescritura 

definitiva. 

–Presentación coidada 

do texto (marxes, 

limpeza, tamaño da 

letra adecuado, uso 

normativo de 

maiúsculas e 

minúsculas, etc.). 

outros en chats). 

 B4.4. 

Seleccionar e 

achegar información 

necesaria e 

pertinente, 

axustando de 

maneira adecuada a 

expresión ao 

destinatario, ao 

propósito 

comunicativo, ao 

tema tratado e ao 

soporte textual, e 

expresando opinións 

e puntos de vista 

coa cortesía 

necesaria. 

 B4.5. 

Tratar a información 

obtida de diversas 

fontes, seguindo os 

patróns discursivos 

habituais, para 

iniciar e concluír o 

texto escrito 

adecuadamente, 

organizar a 

información de xeito 

claro, ampliala con 

exemplos ou 

resumila con 

claridade, 

exactitude, 

coherencia e 

fidelidade ao texto 

orixinal. 

 B4.6. 

Presentar os textos 

escritos de xeito 

coidado (con atención 

a marxes, riscaduras, 

liñas dereitas, letra 

clara, letras maiúsculas 

e minúsculas cando 

corresponda, etc.) en 

soporte impreso e 

dixital, adecuados aos 

fins funcionais e 

valorando importancia 

da presentación nas 

comunicacións escritas 
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Unit 2: The mind  13 

Unit 3: In the past         12 

Unit 4: Careers  14 

Unit 5: Special things     12 

Unit 6: Mysteries  13 

Unit 7: Moments in history  12 

Unit 8: Shopping    16 

   

TOTAL  107 

 

UNIT 1: FAME 

Actividad Descripción 

S
e

s
ió

n
 1

  Actividades  de 

detección de 

conocimientos previos  

Saludar. Revisar el lenguaje de la unidad anterior. 
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Actividad de warm-up 

SB, p. 5 

TB, p. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predicción de los contenidos de la unidad, a partir de una imagen y del título.  

 

Presentación del contexto y objetivos de la unidad tanto a nivel temático (Medios de comunicación y famosos) 

como de uso de la lengua y realización de unos ejercicios para activar el nivel de conocimientos previos en ambos 

aspectos: 

- Observación de una imagen y comunicación oral deduciendo y razonando su contenido. 

- Interacción comunicativa relacionando y clasificando vocabulario sobre medios de comunicación propuesto en 

un recuadro. 

- Audición y comprensión de una encuesta sobre medios de comunicación. 

- Presentación y estructuración de la unidad. 

CO,EO 

 

CE,EE, 

EO,CO 

IO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNIT 1: FAME 

 Actividad Descripción 

 

S
e

s
ió

n
 2

 

Actividad de warm-

up: Fans 

(SB, p. 6) 

(TB, p. 24) 

- Presentación del contenido de la lección 1A.  

- Comentarios/informaciones e intercambios comunicativos relacionados con las imágenes y el tema de la lección 

(Fans y gente famosa). 
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 Reading and 

listening 

Actividades  de 

desarrollo  

(SB, p. 6) 

 

Actividades de 

ampliación 

(TB, p. 24) 

Lectura y audición de un texto sobre un programa de TV y sus fans (The X factor secret house-now not so 

secret) y realización de unos ejercicios propuestos de comprensión.  

 

 

Realización de los ejercicios propuestos en el TB para reforzar lo aprendido (Weaker students, Stronger 

studentes, Extensión, etc). 

 

EE 

 

 

 

 

CE,CO 

 Grammar 

Actividades  de 

desarrollo 

(SB p.s 6 y 7) 

 

 

Actividades de 

refuerzo 

WB (P. 8). 

Comprensión y práctica de la gramática de la lección y realización de los ejercicios propuestos, como acabado de 

tablas, producción de frases, etc:   

Present simple, Continuos, Perfect  

 

Practica complementaria para practicar la gramática de la lección en el WB. 

 

 

 

  

 

 

CE,EE 

 

 Vocabulary 

Working with words: 

Actividades  de 

desarrollo 

(SB p. 7 y 100) 

 

Actividades de 

refuerzo  

(WB, P. 8 y 9) 

- Comprensión y realización de unos ejercicios de práctica para contextualizar el vocabulario y la gramática de la 

unidad:  

  Verbos  + preposición at/to 

 

 

Practica complementaria para practicar el vocabulario de la sección working with words en el WB. 

 

 

 

 

 

CE,EE 

 



 
 

 

IES CHAN DO MONTE 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INGLÉS 

 
CURSO 2022- 2023 

 

 
 

       Páxina 160 de 328 
 

 Speaking 

Actividades de 

desarrollo  

(SB p. 7) 

 

Actividades de 

ampliación 

(SB, p. 7) 

(TB, p. 21) 

Elaboración y realización de un cuestionario para descubrir quien es el fan más grande de  la clase y exposición 

en el aula del mismo. 

 

 

Realización de ejercicios extra propuestos para alumnos que acaben antes las actividades (Fast finishers). 

EE, CE 

 

 

 

CE,EE 

 

UNIT 1: FAME 

Actividad Descripción 

S
e

s
ió

n
 3

 

Actividad de warm-

up: Reality TV 

(SB, p. 8) 

(TB, p. 26) 

- Presentación del contenido de la lección 1B. 

- Comentarios, informaciones e intercambios comunicativos relacionados con las imágenes y el tema de la 

lección (Los reality shows de la TV). 

Vocabulary and 

speaking 

Actividades de 

desarrollo  

(SB p. 8) 

 

 

Actividades de 

refuerzo  

(WB p.10) 

- Realización de un ejercicio para aprender y practicar vocabulario de la lección. 

Actuaciones en la TV 

TV shows 

- Comunicación oral agrupando vocabulario y hablando de un programa favorito. 

 

Practica complementaria para practicar el vocabulario de la lección en el WB  

 

 

 

EO,CO 

 

 

CE,EE 

Listening 

Actividades  de 

desarrollo  

(SB, p.8) 

 

- Audición de unas conversaciones donde gente habla de los programas de la TV y realización de unos ejerci-

cios de comprensión. 
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Reading and 

listening 

Actividades  de 

desarrollo  

(SB, p.8) 

 

 

 

 

 

 

Actividades de 

refuerzo  

(WB p.10) 

- Lectura y audición de cuatro textos con noticias sobre programas de TV (Reality TV) y realización de unos 

ejercicios propuestos de comprensión.  

- Lectura y comprensión de una tabla para practicar diferentes destrezas y técnicas de aprendizaje autónomo 

(Study skills: identificar la idea principal de un texto) y realización de ejercicios de práctica. 

 

Realización de unos ejercicios para reforzar las destrezas lectoras y contextualizar el tema de la lección; 

Famosos que actúan de forma altruista por alguna causa noble o simplemente por publicidad (Charitable 

celebrities?). 

 

 

CE,EE 

 

 

 

 

 

CE,EE 

 

Working with words: 

noun + noun 

Actividades  de 

desarrollo 

(SB p. 9 y 100) 

 

Actividades de 

refuerzo 

WB (p. 11) 

- Realización de unos ejercicios de práctica para contextualizar el vocabulario y la gramática de la unidad: 

sustantivo + sustantivo 

 

 

 

Practica complementaria para practicar el vocabulario de la sección working with words en el WB. 

 

 

 

 

 

CE,EE 

Grammar 

Actividades  de 

desarrollo 

(SB p. 9 y 100) 

 

Actividades de 

refuerzo 

WB (p. 11) 

- Comprensión y práctica de la gramática de la lección y realización de los ejercicios propuestos:   

Yet, still, already, just 

 

- Practica complementaria para practicar el vocabulario de la lección en el WB 

 

 

 

 

 

CE,EE 
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Speaking 

Actividades de 

desarrollo  

(SB p. 9) 

 

- Interacción oral haciendo y respondiendo a preguntas sobre porqué es famosa la gente y si tienen o no talen-

to los famosos.  

 

UNIT 1: FAME 

Actividad Descripción 

S
e

s
ió

n
e
s

 4
 y

 5
 

Actividades de 

refuerzo 

SB p. 116 a 118 

 

WB, p. 16 y 17 

 

 

 

TRB, P. 32 y 33 

 

 

 

 

Unit 1 Worksheet 

TB, P. 150 

 

 

- Aprendizaje y consolidación de las estructuras gramaticales aprendidas en la unidad                    (SB, Gram-

mar Explorer, Unit 1) 

 

- Realización de los ejercicios de refuerzo presentados en el WB (Grammar Practice,   Unit 1). 

 

-  Realización de los ejercicios de refuerzo propuestos  en el Teacher’s Resource Book 

o Unit 1 Focus 

o Unit 1 Revision 

 

Realización de un ejercicio en parejas para practicar todas las destrezas; haciendo y respondiendo a las 

preguntas necesarias para completar unas tablas (Student A y Student B) según la información requerida en 

cada caso.  

 

 

 

CE,EE 

 

 

 

CE,EE 

 

 

 

 

TD 

 

UNIT 1: FAME 

Actividad Descripción 
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S
e

s
ió

n
 6

 

Actividad de warm-

up: exchanging 

opinions 

(SB, p. 10) 

(TB, p. 28) 

- Presentación del contenido de la lección 1C. 

- Comentarios, informaciones e intercambios comunicativos relacionados con las imágenes y el tema de la 

lección (Intercambiar opiniones) 
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Reading and 

listening 

Actividades  de 

desarrollo  

(SB, p.10 y 11) 

 

 

 

Actividades de 

refuerzo (WB p.12) 

- Lectura y audición de un diálogo intercambiando opiniones sobre un personaje famoso y realización de 

unos ejercicios propuestos de comprensión. 

- Lectura, audición e interiorización de una tabla con expresiones útiles para saludar y presentarse (Useful 

expressions). 

 

Realización de unos ejercicios para reforzar las destrezas lectoras y auditivas y contextualizar el tema de la 

lección (Diferentes dialogos para intercambiar opiniones). 

CO 

 

 

CE, EE 

CO, EO 

 

 

CE,EE 

Pronunciation: 

-ght/-ghed 

Actividades de 

desarrollo (SB p. 11) 

 

Actividades de 

refuerzo (WB p.12) 

Realización de unos ejercicios para reconocer y practicar patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación 

de palabras y frases: 

La pronunciación de los finales de participios ght/-ghed  

 

Practica complementaria para practicar la pronunciación trabajada en la lección en el WB. 

 

 

 

 

 

CO,EO 

Writing 

Actividades de 

desarrollo 

A review 

(SB p. 11) 

 

Actividades de 

refuerzo  

(WB p. 13) 

Lectura de un email y realización de unos ejercicios para prácticar y desarrollar la expresión escrita y 

producción de un texto guiado, según un modelo (Una crítica de un programa de TV) 

 

 

Realización de unos ejercicios para reforzar las destrezas de escritura (escribir una crítica de una película) y 

practicar el uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación; utilizar las expresiones because o because 

of. 

 

 

 

 

 

EE,CE 
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UNIT 1: FAME 

Actividad Descripción 

S
e

s
ió

n
 7

 

Actividad de warm-

up: New Zealand on 

film(SB, p. 12) 

(TB, p.. 30) 

- Presentación del contenido de la lección 1D. 

- Comentarios, informaciones e intercambios comunicativos relacionados con las imágenes y el tema de la 

lección (La industria del cine en Nueva Zelanda) 

Reading  

Actividades  de 

desarrollo  

(SB, p. 12)(TB, p. 30) 

 

Listening 

Actividades de 

desarrollo 

(SB p. 13). 

 

Actividades de CLIL 

Social science and 

English: Media 

studies (SB p. 13) 

(TB p. 31) 

- Lectura y audición de un texto cross-cultural, sobre la industria del cine en Nueva Zelanda – Wellywood (New 

Zeland on film) y realización de unos ejercicios propuestos de comprensión. 

 

- Audición de una conversación hablando de un viaje por lugares “de cine” en UK y realización de unos ejerci-

cios de comprensión. 

 

 

Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras y realización de unos ejercicios de práctica para 

aprender sobre la información y los medios de comunicación. 

CO 

 

 

 

CO,CE 

 

 

 

 

CE,EE, 

EO,CO 

 

 

UNIT 1: FAME 

Actividad Descripción 
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S
e

s
ió

n
 8

 

Actividades de 

ampliación 

 

Project: Social 

science and English, 

Media studies 

(SB, p. 13) 

 

 

Explore more 

WB, p. 14 

 

TRB, P. 34 

 

 

Actividades de 

refuerzo 

Wordlist 

(WB p. 15) 

 

 

 

Preparación y exposición en el aula de un proyecto/composición, recogiendo información sobre una noticia a 

nivel internacional y escribiéndola en el estilo de dos diferentes medios de comunicación: periódico e Internet. 

 

Realización de los ejercicios extras propuestos en la lección 1D de la unidad: Reading and listening 

 

Realización de los ejercicios de refuerzo propuestos  en el Teacher’s Resource Book 

o Unit 1 Extension 

 

Utilización y practica de vocabulario a traves de los ejercicios de referencia propuestos: 

Starter Unit and Unit 1 

 

 

TD 

 

 

 

 

 

CE, EE, 

CO 

 

CE,EE 

 

 

 

CE,EE 

 

UNIT 1: FAME 

Actividad Descripción 
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S
e

s
ió

n
  
9
 

Actividad de warm-

up: True Story 

Music explorer 

(SB p. 14). 

 

Reading 

Actividades de 

desarrollo 

(SB, p. 14) 

(TB, p. 28) 

 

Reading Explorer: 

Hollywood 

Actividades de 

ampliación 

(WB p. 96 y 97) 

- Presentación del contenido de la lección. 

- Comentarios, informaciones e intercambios comunicativos relacionados con las imágenes y el tema de la 

lección (Exploradores). 

 

- Lectura de un texto informativo sobre un explorador y músico viajero (Charlie Gillet) y realización de unos 

ejercicios de comprensión. 

 

 

 

Lectura de un texto sobre  Hollywood y la industria del cine y realización de unos ejercicios de comprensión. 

 

 

 

 

CE 

 

 

 

 

 

CE 
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UNIT 1: FAME 

S
e

s
ió

n
e
s

 1
0
 y

 1
1
 

Video English 

Explorer 

Actividades de 

ampliación 

(SB, p. 108). 

(TB, p. 122 y 123) 

 

 

Visualización de los videos del DVD (National Geographic): The adventure capital of the world, para que los 

alumnos aprendan aspectos culturales y sociales de los países donde se habla la lengua extranjera y de otras 

realidades mundiales. Realización de las hojas de trabajo propuestas de comprensión e interiorización de esta 

sección;   

Video Worksheets Unit 1:  

Before you match 

While you watch 

After you watch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 1: FAME 

Actividad Descripción 

S
e

s
ió

n
 1

2
 

Actividades  de 

evaluación 

Unit 1 Test  

TRB, P. 6 y 7 

 

 

- Realización del test de la unidad con ejercicios de: vocabulario, gramática y lectura y escritura. 
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UNIT 2: THE MIND 

Actividad Descripción 

S
e

s
ió

n
 1

  

Actividades  de 

detección de 

conocimientos previos  

Saludar. Revisar el lenguaje de la unidad anterior. 

 

Actividad de warm-up 

(SB, p. 15) y (TB, p. 

33) 

Predicción de los contenidos de la unidad, a partir de una imagen y del título.  

 

Presentación del contexto y objetivos de la unidad tanto a nivel temático (La mente) como de uso de la lengua 

y realización de unos ejercicios para activar el nivel de conocimientos previos en ambos aspectos: 

- Descripción de una imagen, intentando deducir que piensa un orangutan. 

- Audición de un documental e identificación de unas preguntas. 

- Interacción comunicativa discutiendo las respuestas a las preguntas del ejercicio anterior. 

- Presentación y estructuración de la unidad. 

CO,EO 

 

CE,EE, 

EO,CO 

IO 

 

 

UNIT 2: THE MIND 

Actividad Descripción 

S
e

s
ió

n
 2

 

Actividad de warm-

up: Animal minds 

(SB, p. 16) 

(TB, p. 34) 

- Presentación del contenido de la lección 2A.  

- Comentarios/informaciones e intercambios comunicativos relacionados con las imágenes y el tema de la 

lección (La mente animal). 

Reading and 

listening 

Actividades  de 

desarrollo  

(SB, p. 16) 

 

Actividades de 

refuerzo (TB p. 34) 

 

(WB, p. 18) 

- Lectura y audición de un texto informativo sobre la mente de los animales (Meet the cleverest animals) y 

realización de unos ejercicios propuestos de comprensión.  

 

Realización de los ejercicios propuestos en el TB para reforzar lo aprendido (Weaker estudents, Stronger 

students). 

 

Práctica complentaria para practicart vocabulario con la realización de un Quiz: Your mind. 

 

 

 

 

TD 

 

 

 

CE,EE 
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Working with words: 

Abstract noun 

Actividades  de 

desarrollo  

(SB p. 17 y 101) 

 

Actividades de 

refuezo: (WB, p. 18) 

Realización de unos ejercicios de práctica para contextualizar la gramatica y el vocabulario de la unidad: 

Sustantivos abstractos 

 

 

 

Practica complementaria para practicar la sección working with words en el WB. 

 

 

 

 

 

CE, EE 

Grammar 

Actividades  de 

desarrollo 

(SB p. 17). 

 

 

Actividades de 

refuerzo (TB p. 34) 

 

(WB P. 19) 

- Comprensión y práctica de la gramática de la lección y realización de los ejercicios propuestos, como acaba-

do de tablas, producción de frases, etc:   

Presente perfecto continuo 

 

Realización de los ejercicios propuestos en el TB para reforzar lo aprendido (Weaker estudents). 

 

Practica complementaria para practicar la gramática de la lección en el WB. 

 

 

  

 

 

CE,EE 

 

 

CE,EE 

 

Speaking 

Actividades  de 

desarrollo  

(SB p. 17). 

 

Actividades de 

ampliación 

(SB, p. 17) (TB, p. 31) 

Interacción oral haciendo y respondiendo a preguntas para expresar acciones acabadas en el pasado reciente 

(Presente perfecto continuo). 

 

 

Realización de ejercicios extra propuestos para alumnos que acaben antes las actividades (Fast finishers). 

CE,EE 

 

 

  

CE,EE 
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UNIT 2: THE MIND 

Actividad Descripción 

S
e

s
ió

n
 3

 

Actividad de warm-

up: Mind control 

(SB, p. 18) 

(TB, p. 36) 

- Presentación del contenido de la lección 2B. 

- Comentarios, informaciones e intercambios comunicativos relacionados con las imágenes y el tema de la 

lección (El control mental y la hipnósis) 

Speaking 

Actividades de 

desarrollo (SB p.18) 

- Observación de una imagen e interacción oral hablando sobre las cosas que tenemos miedo. 

 
 

 

Listening 

Actividades  de 

desarrollo (SB p.18) 

 

Actividades de 

refuerzo (WB p.20) 

- Audición de un video sobre fobias e identificación de la imagen correspondiente. 

 

 

- Practica complementaria de audición donde un científico habla sobre los efectos de la tecnología en la mente 

humana. 

 

 

 

CO,CE 

Reading and 

listening 

Actividades  de 

desarrollo  

(SB, p.18 y 19) 

 

 

 

 

 

Actividades de 

refuerzo  

(WB p.21) 

- Lectura y audición de un texto sobre las fobias y el control mental mediante la hipnosis (Hypnosis, con-

trolling the mind) y realización de unos ejercicios propuestos de comprensión.  

- Lectura y comprensión de una tabla para practicar diferentes destrezas y técnicas de aprendizaje autónomo 

(Study skills: tomar notas para mejorar la comprensión auditiva) y realización de ejercicios de práctica. 

 

Realización de unos ejercicios para reforzar las destrezas lectoras y contextualizar el tema de la lección; 

trucos de los animales hacia las personas (Animal tricksters). 

CO 

 

 

CE,EE 

 

 

 

 

 

CE,EE 

 



 
 

 

IES CHAN DO MONTE 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INGLÉS 

 
CURSO 2022- 2023 

 

 
 

       Páxina 172 de 328 
 

Working with words: 

verb +-ing 

Actividades  de 

desarrollo (SB p.19 y 

101) 

- Realización de unos ejercicios de práctica para contextualizar el vocabulario y la gramática de la unidad: 

verbos  y la terminación -ing 

 

 

 

 

 

 

Grammar and 

vocabulary 

Actividades  de 

desarrollo 

(SB p. 19 y 119) 

 

Actividades de 

refuerzo 

WB (P.20) 

- Comprensión y práctica de la gramática de la lección y realización de los ejercicios propuestos:   

Oraciones de relativo 

- Escritura de frases utilizando vocabulario (adjetivos para describir personalidad). 

 

- Practica complementaria para practicar el vocabulario de la lección en el WB 

 

 

 

 

EE, CE 

 

 

EE,CE 

Speaking 

Actividades de 

desarrollo (SB p.19) 

- Interacción oral discutiendo unas frases sobre hipnosis.  

 

 

UNIT 2: THE MIND 

Actividad Descripción 
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S
e

s
ió

n
e
s

 4
 y

 5
 

Actividades de 

refuerzo 

SB, p. 118 a 120 

 

WB, p. 26 y 27 

 

 

 

TRB, P. 35 y 36 

 

 

 

 

Unit 2 Worksheet 

TB, P. 151 

 

 

- Aprendizaje y consolidación de las estructuras gramaticales aprendidas en la unidad                    (SB, 

Grammar Explorer, Unit 2) 

 

- Realización de los ejercicios de refuerzo presentados en el WB (Grammar Practice,   Unit 2). 

 

-  Realización de los ejercicios de refuerzo propuestos  en el Teacher’s Resource Book 

o Unit 2 Focus 

o Unit 2 Revision 

 

Realización de un ejercicio en parejas para practicar todas las destrezas; haciendo y respondiendo a las 

preguntas necesarias para completar unas tablas (Student A y Student B) según la información requerida en 

cada caso.  

 

 

 

CE,EE 

 

 

 

CE,EE 

 

 

 

 

TD 

 

UNIT 2: THE MIND 

Actividad Descripción 

S
e

s
ió

n
 6

 

Actividad de warm-

up: Cheking 

information 

(SB, p. 20) 

(TB, p. 38) 

- Presentación del contenido de la lección 2C. 

- Comentarios, informaciones e intercambios comunicativos relacionados con las imágenes y el tema de la 

lección (Comprobar información). 
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Reading and 

listening 

Actividades  de 

desarrollo  

(SB, p.20) 

 

 

 

Actividades de 

refuerzo (WB p. 22) 

- Lectura y audición de un diálogo (comprobando información para hacer una presentación) y realización 

de unos ejercicios propuestos de comprensión. 

- Lectura, audición e interiorización de una tabla con expresiones útiles para este tipo de comunicación 

(Useful expressions). 

 

Realización de unos ejercicios para reforzar las destrezas lectoras y auditivas y contextualizar el tema de la 

lección. 

CO 

 

 

CO,EO, 

IO 

 

 

CE, EE 

CO,EO 

 

Speaking 

Actividades de 

desarrollo 

(SB p. 21) 

 

Practica de las habilidades orales, comprobando información y utilizando las questions tags (coletillas) 

(Checking information) y utilizando las expresiones adecuadas para este contexto comunicativo (Useful 

expressions). 

IO 

Pronunciation: 

question tags 

intonation 

Actividades de 

desarrollo  

(SB p. 21) (WB, p. 23) 

Realización de unos ejercicios para reconocer y practicar patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación 

de palabras y frases: 

- La entonación en las question tags 

 

Writing 

Actividades de 

desarrollo 

A description of 

people 

(SB p. 21) 

 

Actividades de 

refuerzo  

(WB p. 23) 

Lectura de un texto y realización de unos ejercicios para prácticar y desarrollar la expresión escrita y 

producción de un texto guiado, según el modelo anterior (La descripción de un grupo de personas). 

 

Realización de unos ejercicios para reforzar las destrezas de escritura (una descripción personal) y practicar el 

uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación (pronombres de relativo) 

 

 

 

 

 

EE,CE 
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Actividad Descripción 
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Actividad de warm-

up: Irish traditions 

(SB, p. 22) (TB, p.40) 

- Presentación del contenido de la lección 2D. 

- Comentarios, informaciones e intercambios comunicativos relacionados con las imágenes y el tema de la 

lección (Tradición y folclore Irlandes). 

Reading and 

vocabulary 

Actividades  de 

desarrollo (SB, p. 22) 

 

Listening 

Actividades de 

desarrollo 

(SB p. 23) 

 

 

Actividades de CLIL 

Biology and English 

(Animals and people) 

(SB p. 29)(TB p. 41) 

 

 

- Lectura de un texto cross-cultural (Culture) sobre tradiciones y folclore en Irlanda y realización de unos ejer-

cicios propuestos de comprensión. 

 

- Audición de una encuesta para saber si los americanos son superticiosos y creen en una seríe de cosas 

propuestas y realización de unos ejercicios de comprensión general y más específica. 

          

Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras y realización de unos ejercicios de práctica para 

aprender características y curiosidades sobre los animales: 

- Lectura de un texto sobre la relación de los humanos y los animales a través de la historia y realización de 

unos ejercicios de comprensión y clasificación de animales. 

 

 

 

 

CO, 

CE,EE 

 

 

 

 

CE,EE, 

EO,CO 

 

 

 

UNIT 2: THE MIND 

Actividad Descripción 
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Actividades de 

refuerzo 

Project:beliefs and 

legends (SB p. 23) 

 

Actividades de 

ampliación: Explore 

more (WB, p. 24) 

 

TRB, P. 37 

 

 

 

Actividade de refuerzo 

Wordlist, Unit 2 

(WB p. 25) 

Realización y presentación en el aula de un trabajo sobre cosas sobrenaturales, siguiendo el esquema propuesto. 

 

 

Realización de los ejercicios extras propuestos para lección 2D de la unidad. 

 

 

Realización de los ejercicios de refuerzo propuestos  en el Teacher’s Resource Book 

o Unit 2 Extension 

 

Utilización y práctica de vocabulario a traves de los ejercicios de referencia propuestos. 

 

 

 

 

CE, EE 

 

 

 

CE,EE 

 

 

 

EE,CE 
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Actividad de warm-up. 

 

 

 

Reading 

Actividades de 

desarrollo 

(SB, p. 32) 

 

Project: Personality 

test 

 

 

Reading Explorer: 

Sleep Actividades de 

ampliación  

(WB p. 98 y 99) 

- Presentación del contenido de la lección. 

- Comentarios, informaciones e intercambios comunicativos relacionados con las imágenes y el tema de la lección 

(La personalidad) 

 

Lectura de un texto informativo sobre los test de personalidad (Personality test) y realización de unos ejercicios de 

comprensión propuestos. 

 

 

Elaboración de un test de personalidad y realización en clase del mismo a los compañeros, siguiendo el esquema 

propuesto y el modelo anterior. 

 

Lectura de un texto informativo sobre el sueño y realización de unos ejercicios de comprensión. 

 

 

 

 

CE, EE 

 

 

 

 

TD 

 

 

 

 

CE,EE 
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1
 

Video English 

Explorer 

Actividades de 

ampliación 

(SB, p. 109). 

(TB, p. 124 y 125) 

 

 

Visualización de los videos del DVD (National Geographic): Orangutan language, para que los alumnos aprendan 

aspectos culturales y sociales de los países donde se habla la lengua y de otras realidades mundiales. Realización 

de las hojas de trabajo propuestas de comprensión e interiorización de esta sección;   

Video Worksheets Unit 2:  

Before you match 

While you watch 

After you watch  

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 2: THE MIND 

Actividad Descripción 
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Actividades  de 

evaluación (sumativa) 

Unit 2 Test 

(TRB, p 8 y 9) 

 

Test Units 1 y 2 

Part A/Part B 

TB p. 158 y 159 

 

Actividades de 

evaluación (formativa) 

Review Units 1 and 2 

(WB, p. 28 y 29) 

 

Consolidation  Units 

1 and 2 

(SB p. 24 y 25) 

 

 

Actividades de auto 

evaluación 

Review Units 1 and 2 

SB, p. 26 y 27 

- Realización del test de la unidad con ejercicios de: vocabulario, gramática y lectura y escritura. 

 

 

 

Realización del test para cada dos unidades con ejercicios de: vocabulario, gramática, comunicación, lectura, 

audición y escritura. 

 

Realización de unos ejercicios para conocer el grado de conocimiento e interiorización de las estructuras 

gramaticales y vocabulario de las unidades 1 y 2. 

 

Realización de unos ejercicios para conocer el grado de conocimiento e interiorización de varias destrezas: lectora, 

auditiva y de conocimiento de la lengua. 

 

Realización de unos ejercicios de autoevaluación de las unidades 1 y 2. 

 

 

 

 

TD 

 

 

 

EE,CE 

 

 

 

 

TD 

 

 

 

 

TD 



 
 

 

IES CHAN DO MONTE 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INGLÉS 

 
CURSO 2022- 2023 

 

 
 

       Páxina 180 de 328 
 

 

UNIT 3: IN THE PAST 

Actividad Descripción 
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Actividad de warm-up 

(SB, p. 29) (TB, p. 47) 

Predicción de los contenidos de la unidad, a partir de una imagen y del título.  

 

Presentación del contexto y objetivos de la unidad tanto a nivel temático (El pasado), como de uso de la lengua y 

realización de unos ejercicios para activar el nivel de conocimientos previos en ambos aspectos: 

- Audición de una información sobre Stonehenge y realización de un ejercicio de comprensión. 

- Clasificar y ordenar vocabulario (periodos de tiempo). 

- Interacción comunicativa, hablando sobre cosas que le ocurrieron al alumno en unos periodos de tiempo determi-

nados. 

- Presentación y estructuración de la unidad. 

CO,EO 

 

CE,EE, 

EO,CO 

IO 

 

 

UNIT 3: IN THE PAST 

Actividad Descripción 

S
e

s
ió

n
 2

 

Actividad de warm-up: 

Ice baby 

(SB, p. 30) 

(TB, p. 48) 

- Presentación del contenido de la lección 3A.  

- Comentarios/informaciones e intercambios comunicativos relacionados con las imágenes y el tema de la lección 

(El pasado). 

Reading and listening 

Actividades  de 

desarrollo (SB, p. 30) 

Lectura y audición de un texto sobre el hallazgo de un mamut congelado en Siberia (Ice baby) y realización de los 

ejercicios propuestos de comprensión.  
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Grammar 

Actividades de 

desarrollo (SB p.31) 

Past perfect 

 

Actividades de refuerzo 

(WB p. 31). 

 

Actividades de 

ampliación 

(TB, p. 44 y 45) 

Comprensión y práctica de la gramática de la lección y realización de los ejercicios propuestos, como acabado de 

tablas, producción de frases, etc:  Pasado perfecto 

 

Practica complementaria para practicar la gramática de la lección en el WB. 

 

Realización de los ejercicios propuestos en el TB para reforzar lo aprendido (Weaker estudents, Reinforcement, 

Extensión, etc). 

 

 

  

 

CE,EE 

 

 

CE,EE 

 

 

Vocabulary 

Working with words 

verb +  to + infinitive 

Actividades  de 

desarrollo (SB p. 31 y 

102) 

Actividades de refuerzo 

(WB p. 31) 

Realización de unos ejercicios de práctica para contextualizar el vocabulario y la gramática de la unidad:  

Verbos + to + infinitivo. 

Vocabulario: tiempo y arqueología 

 

Practica complementaria para practicar la sección working with words en el WB. 

    

 

 

 

 

 

CE,EE 

Speaking 

Actividades  de 

desarrollo 

(SB p. 31) 

 

 

Actividades de 

ampliación 

(SB p. 31)(TB p. 49) 

Acabado de unas frases con las formas verbales en pasado correctas. 

Interacción oral, haciendo y respondiendo a las preguntas de las frases anteriores, para hablar de pasado, según 

un modelo. 

 

Realización de ejercicios extra propuestos para alumnos que acaben antes las actividades (Fast finishers). 

 

 

 

 

 

CE,EE 

UNIT 3: IN THE PAST 

Actividad Descripción 
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Actividad de warm-

up:Remembering the 

past (SB, p. 32)(TB, p. 

50) 

- Presentación del contenido de la lección 3B. 

- Comentarios, informaciones e intercambios comunicativos relacionados con las imágenes y el tema de la lección 

(La Cocina). 

Speaking 

(SB p. 32) 

 

Reading and listening 

Actividades  de 

desarrollo  

(SB, p.32 y 33) 

 

 

Actividades de refuerzo  

(WB p. 32 y 33)  

Interacción oral hablando de las comidas favoritas del alumno. 

 

- Audición de una receta de cocina y realización de unos ejercicios de comprensión. 

- Lectura y comprensión de una tabla para practicar diferentes destrezas y técnicas de aprendizaje autónomo 

(Study skills: discriminar las palabras clave en un texto) y realización de unos ejercicios de práctica. 

- Lectura y audición de un texto donde gente habla de sus memorias del pasado y realización de unos ejercicios 

propuestos de comprensión.  

 

Realización de unos ejercicios para reforzar las destrezas lectoras y contextualizar el tema de la lección (Being a 

teenager in the 1980s). 

CE 

 

CE, CE, 

CO, EE 

 

 

 

CE, CO 

EE 

CE,EE 

 

Grammar 

Actividades  de 

desarrollo (SB p. 33) 

Actividades de refuerzo 

(WB p. 33) Vocabulary  

Working with words: 

American English 

Actividades  de 

desarrollo  

(SB p. 33 y 102) 

 

Actividades de refuezo 

(WB, p. 33) 

Comprensión y práctica de la gramática de la lección y realización de los ejercicios propuestos, como acabado de 

tablas, producción de frases, etc:  Used to 

 

Practica complementaria para practicar la gramática de la lección en el WB. 

Realización de unos ejercicios de práctica para contextualizar el vocabulario y la gramática de la unidad:  

Inglés americano                  

Practica complementaria para practicar la sección working with words en el WB. 

  

 

CE,EE 

CE,EE 

CE,EE 
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UNIT 3: IN THE PAST 

Actividad Descripción 
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 y

 5
 

Actividades de 

refuerzo 

SB p. 120 y 121 

 

WB, p. 38 y 39 

 

TRB, P. 38 y 39 

 

 

 

Unit 3 Worksheet 

TB, P. 152 

 

 

- Aprendizaje y consolidación de las estructuras gramaticales aprendidas en la unidad                    (SB, Grammar 

Explorer, Unit 3) 

 

- Realización de los ejercicios de refuerzo presentados en el WB (Grammar Practice,   Unit 3). 

 

-  Realización de los ejercicios de refuerzo propuestos  en el Teacher’s Resource Book 

o Unit 3 Focus 

o Unit 3 Revision 

 

Realización de un ejercicio en parejas para practicar todas las destrezas; haciendo y respondiendo a las preguntas 

necesarias para completar unas tablas (Student A y Student B) según la información requerida en cada caso.  

 

 

 

CE,EE 

 

 

 

CE,EE 

 

TD 

 

UNIT 3: IN THE PAST 

Actividad Descripción 

S
e

s
ió

n
 6

 

Actividad de warm-

up: Talking about 

quantity 

(SB, p. 34) (TB, p. 52) 

- Presentación del contenido de la lección 3C. 

- Comentarios, informaciones e intercambios comunicativos relacionados con las imágenes y el tema de la lección 

(Expresar cantidades: comida, tiempo, distancias). 
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Reading and 

listening 

Actividades  de 

desarrollo  

(SB, p.34 y 35) 

Actividades de 

refuerzo (WB p.34) 

- Lectura y audición de una conversación entre jóvenes expresando cantidades y realización de unos ejercicios 

propuestos de comprensión. 

- Audición y aprendizaje de unas expresiones útiles para este contexto comunicativo (Useful expressions). 

 

Realización de ejercicios para consolidar el vocabulario y las expresiones útiles aprendidas en la unidad. 

CO 

 

EO,CO 

CE, EE 

 

 

Speaking 

Actividades de 

desarrollo 

(SB p. 35) 

Practica de las habilidades orales, haciendo y respondiendo a preguntas para expresar cantidades (Talking about 

quantity) 

Utilización de las expresiones útiles propuestas. 

IO 

Pronunciation:  

Words containing ui 

Actividades de 

desarrollo (SB p. 35 

WB, p. 35) 

Realización de unos ejercicios para reconocer y practicar patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de 

palabras y frases: 

Palabras que contienen el sonido ui. 

Writing 

Actividades de 

desarrollo 

A recommendation       

(SB p. 35) 

 

Actividades de 

refuerzo  

(WB p. 35) 

Realización de unos ejercicios para prácticar y desarrollar la expresión escrita y producción de un texto guiado, 

según un modelo (Una recomendación de un lugar visitado). 

 

Realización de unos ejercicios para reforzar las destrezas de escritura (un artículo para una revista recomendando 

lugares para comer en el entorno del alumno y practicar el uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación 

(utilizar correctamente las expresiones so/such. 

 

 

 

 

EE,CE 

UNIT 3: IN THE PAST 

Actividad Descripción 

S
e

s
ió

n
 7

 

Actividad de warm-

up: American food 

(SB, p. 36) (TB, p.54) 

- Presentación del contenido de la lección 3D. 

- Comentarios, informaciones e intercambios comunicativos relacionados con las imágenes y el tema de la lección 

(Cultura y comida Americana). 
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Reading  

Actividades de 

desarrollo (SB p. 36) 

 

 

Listening 

Actividades de 

desarrollo (SB p. 36) 

 

Actividades de CLIL 

Maths and English: 

The history of 

numbers 

(SB p. 37) (TB p. 55) 

 

 

- Comunicación oral describiendo una fotografía. 

- Lectura de un texto cross-cultural sobre comida y cultura en America y realización de unos ejercicios propuestos 

de comprensión. 

 

- Audición de conversaciones en diferentes lugares y ocasiones relacionados con la comida   y realización de unos 

ejercicios de comprensión. 

 

- Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras y realización de unos ejercicios de práctica para 

aprender sobre la historia de los números.                   

- Lectura de un texto informativo sobre la historia de los números y los diferentes sistemas numéricos. Realización 

de unos ejercicios de comprensión general y más específica. 

CE, EE,  

 

 

 

CO, EO 

 

 

 

CE,EE 

EO,CO 

 

 

 

UNIT 3: IN THE PAST 

Actividad Descripción 
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Actividades de 

ampliación 

Project: A local 

celebration   

SB, p. 37 

 

Explore more 

WB, p. 36  

 

TRB, P. 40 

 

 

Actividades de 

refuerzo 

Wordlist, Unit 3 

(WB p. 37) 

Preparación y presentación en el aula de un folleto para un visitante, hablando sobre una celebración local o 

nacional y un plato típico asociado con ella, su preparación, ingredientes. 

 

 

Realización de los ejercicios extras propuestos para la lección 3D de la unidad. 

 

Realización de los ejercicios de refuerzo propuestos  en el Teacher’s Resource Book 

o Unit 3, Extensión 

 

Utilización y práctica de vocabulario a traves de los ejercicios de referencia propuestos. 

 

 

 

 

 

CE, EE 

 

 

CE,EE 

 

 

 

CE,EE 
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UNIT 3: IN THE PAST 
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Actividad de warm-

up: True Story 

Mike Parker Pearson 

(SB p. 38) 

 

Reading 

Actividades de 

desarrollo 

(SB, p. 38) (TB, p. 56) 

 

 

 

Reading Explorer: 

Indiana Jones 

Actividades de 

ampliación 

(WB p.100 y 101) 

- Presentación del contenido de la lección. 

- Comentarios, informaciones e intercambios comunicativos relacionados con las imágenes y el tema de la lección 

(La arqueología). 

 

- Lectura de un texto sobre un profesor de arqueología (Mike Parker Pearson) y sus exploraciones en Stonehenge 

y realización de unos ejercicios de comprensión y vocabulario. 

- Interacción oral haciendo y respondiendo unas preguntas sorbre Prehistoria y arqueología. 

 

Lectura de un texto informativo sobre las películas de Indiana Jones y la arqueología Realización de unos 

ejercicios de comprensión.         

 

 

 

 

CE,EE 

 

 

 

IO 

 

 

CE,EE 

UNIT 3: IN THE PAST 

S
e

s
ió

n
e
s

 1
0
 y

 1
1
 

Video English 

Explorer 

Actividades de 

ampliación 

(SB, p. 110). 

(TB, p. 126 y 127) 

 

 

Visualización de los videos del DVD (National Geographic): Dinosaur search, sobre descubrimientos de restos de 

dinosaurios, para que los alumnos aprendan aspectos culturales y sociales de los países donde se habla la lengua 

y de otras realidades mundiales. Realización de las hojas de trabajo propuestas de comprensión e interiorización de 

esta sección;   

Video Worksheets Unit 3:  

Before you match 

While you watch 

After you watch  

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 3: IN THE PAST 

Actividad Descripción 
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Actividades  de 

evaluación 

Unit 3 Test ,  

TRB, P. 10 y 11 

 

 

- Realización del test de la unidad con ejercicios de: vocabulario, gramática y lectura y escritura. 
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UNIT 4: CAREERS 

Actividad Descripción 
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e
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Actividad de warm-

up: Sporting success 

(SB, p. 40) 

(TB, p. 58) 

- Presentación del contenido de la lección 4A.  

- Comentarios/informaciones e intercambios comunicativos relacionados con las imágenes y el tema de la lección  

Deportes y competición). 

Vocabulary  

Actividades  de 

desarrollo  

(SB p.s 40) 

Actividades de refuezo 

(WB, p. 40) 

Realización de unos ejercicios de práctica para contextualizar el vocabulario de la unidad:  

Deportes, gente y lugares                  

 

Practica complementaria para practicar y consolidar el vocabulario de la lección. 

 

 

CE, EE 

 

 

Reading and 

listening 

Actividades  de 

desarrollo  

(SB, p. 40) (TB, p.58) 

Lectura y audición de un texto donde un comentarista de TV habla sobre un programa de deportes y realización de 

unos ejercicios de comprensión. 

 

 

 

 

Working with words: 

Adjective +to + 

infinitive 

Actividades  de 

desarrollo  

(SB p.s 41 y 103) 

Actividades de refuezo 

(WB, p. 41) 

Realización de unos ejercicios de práctica para contextualizar el vocabulario y la gramática de la unidad:  

adjetivo + to + infinitivo                  

 

 

Practica complementaria para practicar y consolidar el vocabulario de la lección  y la sección working with words 

en el WB. 

 

 

 

 

CE, EE 
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Grammar 

Actividades  de 

desarrollo 

(SB p. 41). 

Actividades de 

refuerzo 

WB (P. 41). 

Actividades de 

ampliación 

(SB, p. 41),(TB, p. 59) 

- Comprensión y práctica de la gramática de la lección y realización de los ejercicios propuestos, como acabado de 

tablas, producción de frases, etc:   

Los verbos en futuro  

 

Practica complementaria para practicar la gramática de la lección en el WB. 

 

Realización de ejercicios extra propuestos para alumnos que acaben antes las actividades (Fast finishers). 

 

 

  

CE, EE 

 

CE,EE 

Speaking 

Actividades de 

desarrollo 

(SB p. 41) 

Comunicación oral hablando sobre ventajas e inconvenientes de ser un deportista profesional, con la ayuda de un 

recuadro. 

 

UNIT 4: CAREERS 

Actividad Descripción 

S
e

s
ió

n
 3

 

Actividad de warm-

up: Designing the 

future (SB, p. 42) (TB, 

p.60) 

- Presentación del contenido de la lección 4B. 

- Comentarios, informaciones e intercambios comunicativos relacionados con las imágenes y el tema de la lección 

(El diseño del futuro). 

Vocabulary 

Actividades de 

desarrollo 

(SB p. 42) 

 

Actividades de 

refuerzo 

WB (P. 42). 

 

- Realización de un ejercicio de práctica para contextualizar el vocabulario de la lección y aprender diferentes des-

trezas y técnicas de aprendizaje autónomo (Study skills: mapas mentales para categorizar vocabulario). 

 

- Realización de ejercicios para reforzar el vocabulario aprendido en la lección. 

 

 

 

 

 

CE,EE 
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Listening 

Actividades  de 

desarrollo  

(SB, p.42) 

 

Actividades de 

refuerzo  

(WB p.42) 

Audición de un texto donde dos personas hablan de ropas y realización de unos ejercicios propuestos de 

comprensión.  

 

 

Practica complementaria para practicar las destrezas auditivas en el WB (dos adolescentes hablando sobre unas 

chaquetas). 

 

 

 

 

CO, CE 

Reading and 

listening 

Actividades  de 

desarrollo  

(SB, p.4 y 43) 

 

Actividades de 

refuerzo  

(WB p.42) 

Lectura y audición de una página web con consejos para la elección de una carrera profesional (Careers advice 

service) y realización de unos ejercicios propuestos de comprensión.  

 

Realización de unos ejercicios para reforzar las destrezas lectoras y contextualizar el tema de la lección (Sci-fi 

clothing). 

 

 

 

 

 

CE, CO 

Working with words: 

Verb + sustantive 

Actividades  de 

desarrollo  

(SB p.s 42 y 103) 

Realización de unos ejercicios de práctica para contextualizar el vocabulario y la gramática de la unidad:  

Verbo +sustantivo              
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Grammar 

Actividades  de 

desarrollo 

(SB p. 43) 

 

 

Speaking 

Actividades de 

desarrollo (SB p. 43) 

 

Actividades de 

refuerzo WB (P. 42) 

Comprensión y práctica de la gramática de la lección y realización de los ejercicios propuestos, como acabado de 

tablas y textos, producción de frases, etc:   

El futuro continuo             

 

Contextualización de la gramatica de la lección en una comunicación oral haciendo predicciones sobre el futuro de 

los alumnos. 

 

Practica complementaria para practicar la gramática de la lección en el WB. 

 

 

  

 

 

EO, CO 

 

 

 

CE,EE 

 

 

 

UNIT 4: CAREERS 

Actividad Descripción 
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S
e
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s

 4
 y

 5
 

Actividades de 

refuerzo 

SB, p. 121y 122 

 

WB, p. 48 y 49 

 

 

 

TRB, P. 41 y 42 

 

 

 

 

Unit 4 Worksheet 

TB, P. 153 

 

 

- Aprendizaje y consolidación de las estructuras gramaticales aprendidas en la unidad                    (SB, Grammar 

Explorer, Unit 4) 

 

- Realización de los ejercicios de refuerzo presentados en el WB (Grammar Practice, Unit 4). 

 

-  Realización de los ejercicios de refuerzo propuestos  en el Teacher’s Resource Book 

o Unit 4 Focus 

o Unit 4 Revision 

 

Realización de un ejercicio en parejas para practicar todas las destrezas; haciendo y respondiendo a las preguntas 

necesarias para completar unas tablas (Student A y Student B) según la información requerida en cada caso.  

 

 

 

CE,EE 

 

 

 

CE,EE 

 

 

 

 

TD 

 

UNIT 4: CAREERS 

Actividad Descripción 

S
e

s
ió

n
 6

 

Actividad de warm-

up: Talking about 

preferences 

(SB, p. 48) (TB, p.62) 

- Presentación del contenido de la lección 4C. 

- Comentarios, informaciones e intercambios comunicativos relacionados con las imágenes y el tema de la lección 

(Expresar preferencias). 
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Reading and 

listening 

Actividades  de 

desarrollo  

(SB, p. 44 y 45) 

 

 

 

 

 

Actividades de 

refuerzo y ampliación 

(TB p. 58) 

Lectura y audición de un diálogo entre adolescentes, expresando preferencias  y realización de unos ejercicios 

propuestos de comprensión. 

 

Audición y aprendizaje de unas expresiones útiles para este contexto comunicativo (Useful expressions) y practica 

de las mismas relacionando expresiones. 

 

Realización de los ejercicios propuestos en el TB para reforzar lo aprendido (Weaker students, Stronger students, 

etc y Extension). 

CO 

 

 

 

CE,CO, 

EO 

 

Speaking 

Actividades de 

desarrollo 

(SB p. 45) 

Practica de las habilidades orales, expresando preferencias en relación a deportes, ropa, comida y asignaturas y 

utilizando expresiones propuestas y vistas anteriormente (Useful expressions). IO 

Pronunciation  

Words with /s/ and /z/ 

sounds 

Actividades de 

desarrollo (SB p.45) 

 

Actividades de 

refuerzo 

WB, p. 45 

Realización de unos ejercicios para reconocer y practicar patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de 

palabras y frases: 

- Palabras con los sonidos /s/ y /z/  

 

 

Realización de unos ejercicios para reforzar e interiorizar la pronunciación. 

 

 

 

 

 

CO 
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Writing 

Actividades de 

desarrollo 

Arrangements 

(SB p. 45) 

 

 

Actividades de 

refuerzo  

(WB p. 45) 

- Lectura de unos mensajes para quedar con unos amigos y realización de unos ejercicios para prácticar y desarro-

llar este tipo de expresión escrita. Producción de un texto guiado, según un modelo (Un mensaje para quedar o 

citarse con un amigo). 

 

Realización de unos ejercicios para reforzar las destrezas de escritura (Un mensaje confirmando una cita) y 

practicar el uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación. 

 

 

 

 

 

 

 

EE,CE 

 

UNIT 4: CAREERS 

Actividad Descripción 

S
e

s
ió

n
 7

 

Actividad de warm-

up: Sport in Australia 

(SB, p. 46) (TB, p. 64) 

- Presentación del contenido de la lección 4D. 

- Comentarios, informaciones e intercambios comunicativos relacionados con las imágenes y el tema de la lección 

(Deportes en Australia). 

Reading  

Actividades  de 

desarrollo (SB, p. 46) 

 

Listening 

Actividades de 

desarrollo (SB p. 47). 

 

Actividades de CLIL 

Physics and English: 

Newton’s laws of 

motion  

(SB p. 47) (TB p. 65) 

- Lectura de un texto cross-cultural sobre el deporte y Australia y realización de unos ejercicios de comprensión. 

 

- Audición de unas noticias deportivas y realización de unos ejercicios de comprensión. 

 

 

- Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras y realización de unos ejercicios de práctica para 

aprender sobre las leyes físicas del movimiento y la gravedad de Newton.                 

CO 

 

 

CO, CE 

 

 

 

CE, EE 
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UNIT 4: CAREERS 

Actividad Descripción 

S
e

s
ió

n
 8

 

Actividades de 

ampliación 

Project: Sport  

(SB, p. 47) 

 

Explore more 

(WB, p. 46) 

 

 

TRB, p. 43 

 

 

 

Actividades de 

refuerzo 

Wordlist Unit 4 

(WB p. 47) 

Preparación y presentación en el aula de un proyecto sobre el deporte en el país del alumno, siguiendo un 

esquema propuesto. 

 

 

Realización de los ejercicios extras propuestos en la lección 4D de la unidad. 

 

 

Realización de los ejercicios de refuerzo propuestos  en el Teacher’s Resource Book 

o Unit 4 Extension 

 

Utilización y práctica de vocabulario a traves de los ejercicios de referencia propuestos. 

 

 

 

 

CE, EE 

 

 

 

CE,EE 

 

 

 

CE,EE 

 

UNIT 4: CAREERS 

Actividad Descripción 



 
 

 

IES CHAN DO MONTE 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INGLÉS 

 
CURSO 2022- 2023 

 

 
 

       Páxina 197 de 328 
 

S
e

s
ió

n
 9

 

Actividad de warm-up 

 

 

 

 

 

Reading 

Actividades de 

desarrollo 

(SB, p. 52) (TB, p. 70) 

 

Project: Talking 

about the future 

 

Reading Explorer: 

The Olympic Games 

Actividades de 

ampliación 

(WB p. 102 y 103) 

- Presentación del contenido de la lección (Project). 

- Comentarios, informaciones e intercambios comunicativos relacionados con las imágenes y el tema de la lec-

ción (Predicciones de futuro). 

 

Lectura de un artículo (What’s going to happen?) haciendo predicciones sobre el futuro: deportes, ropas, 

profesiones, etc) y realización de unos ejercicios de comprensión propuestos. 

 

Realización y presentación en el aula de un proyecto; predicciones del futuro del alumno. 

 

Lectura de un texto informativo sobre la historia de los Juegos Olímpicos. 

 

 

 

 

 

 

CE,EE 

 

 

 

 

TD 

 

 

CE,EE 

 

 

UNIT 4: CAREERS 

ctividad Descripción 
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Video English 

Explorer 

Actividades de 

ampliación 

(SB, p. 111). 

(TB, p. 128 y 129) 

 

 

Visualización de los videos del DVD (National Geographic): Olympians, para que los alumnos aprendan aspectos 

culturales, sociales y medio-ambientales de los países donde se habla la lengua extranjera y realización de las 

hojas de trabajo;   

Video Worksheets Unit 4:  

Before you watch 

While you watch 

After you watch  

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 4: CAREERS 

Actividad Descripción 



 
 

 

IES CHAN DO MONTE 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INGLÉS 

 
CURSO 2022- 2023 

 

 
 

       Páxina 199 de 328 
 

S
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2
 ,

 1
3

 y
 1

4
 

Actividades  de 

evaluación (sumativa) 

Unit 4 Test 

TRB, P. 12 y 13 

 

Test Units 3 y 4 

Part A/Part B 

TB p. 160 y 161 

 

End-of-term Test 1 

(Units 1-4) 

Part A/Part B 

TB p.168  y 169 

 

Actividades de 

evaluación (formativa) 

Review Units 3 and 4 

WB, p. 50 y 51 

 

Consolidation  Units 

3 and 4 

(SB p. 48 y 49) 

 

 

 

Actividades de auto 

evaluación 

Review Units 3 and 4 

(SB, p. 50 y 51) 

 

- Realización del test de la unidad con ejercicios de: vocabulario, gramática y lectura y escritura. 

 

 

 

Realización del test para cada dos unidades con ejercicios de: vocabulario, gramática, comunicación, lectura, 

audición y escritura. 

 

Realización del test para evaluar los conocimientos a mitad de curso con ejercicios de: vocabulario, gramática, 

comunicación, lectura, audición y práctica escrita. 

 

Realización de unos ejercicios para conocer el grado de conocimiento e interiorización de las estructuras 

gramaticales y vocabulario de las unidades 3 y 4. 

 

Realización de unos ejercicios para conocer el grado de conocimiento e interiorización de varias destrezas: lectora, 

auditiva y de conocimiento de la lengua y la gramática (Verb + ing,                   to + infinitive). 

 

Realización de unos ejercicios de autoevaluación de las unidades 3 y 4. 

 

 

 

 

TD 

 

 

 

TD 

 

 

 

 

EE,CE 

 

 

 

 

TD 

 

 

 

 

 

TD 
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UNIT 5: SPECIAL THINGS 

Actividad Descripción 

 

Actividad de warm-up 

(SB, p. 53) (TB, p. 71) 

Predicción de los contenidos de la unidad, a partir de una imagen y del título.  

 

Presentación del contexto y objetivos de la unidad tanto a nivel temático (Cosas especiales) como de uso de la 

lengua y realización de unos ejercicios para activar el nivel de conocimientos previos en ambos aspectos: 

- Clasificación y aprendizaje de vocabulario: materiales y objetos. 

- Audición y comprensión de una conversación e identificación de unos objetos. 

- Interacción comunicativa haciendo y respondiendo a preguntas para describir e identificar objetos.                                                  

- Presentación y estructuración de la unidad. 

CO,EO 

 

CE,EE, 

EO,CO 

IO 

 

 

 

UNIT 5: SPECIAL THINGS 

Actividad Descripción 

S
e

s
ió

n
 2

 

Actividad de warm-

up: World wonders 

(SB, p. 54) (TB, p.72) 

- Presentación del contenido de la lección 5A.  

- Comentarios/informaciones e intercambios comunicativos relacionados con las imágenes y el tema de la lección 

(Maravillas del mundo). 

Reading and 

listening 

Actividades  de 

desarrollo (SB, p. 54) 

- Comunicación oral hablando y describiendo los lugares de la foto. 

- Lectura y audición de un texto sobre las siete maravillas del mundo (Win a wonderful holiday for two) y realiza-

ción de unos ejercicios propuestos de comprensión.   

CE, CO,  

Working with words: 

Adjective order 

Actividades  de 

desarrollo (SB p. 54) 

 

Actividades de refuezo 

(TB p. 72) 

 

(WB, p. 53) 

Realización de unos ejercicios de práctica para contextualizar la gramatica y  el vocabulario de la unidad : 

El orden en los adjetivos 

 

Realización de los ejercicios propuestos en el TB para reforzar lo aprendido (Weaker students, Stronger students,  

Extension). 

 

Practica complementaria para practicar y consolidar el vocabulario de la lección  y la sección working with words 

en el WB 

 

 

 

 

CE, EE 

 

 

CE,EE 
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Grammar 

Actividades  de 

desarrollo 

(SB p. 55). 

 

Actividades de 

refuerzo 

WB (p. 52 y 53) 

Comprensión y práctica de la gramática de la lección y realización de los ejercicios propuestos, como acabado de 

tablas, producción de frases, etc:  La voz pasiva 

 

Practica complementaria para practicar la gramática de la lección en el WB, 

 

 

  

 

CE,EE 

Vocabulary 

Actividades  de 

desarrollo (SB p. 55) 

 

Actividades de 

refuerzo  

(WB, p. 52 y 53) 

Actividades de 

ampliación 

(SB, p. 55)(TB, p. 73). 

Realización de unos ejercicios de práctica para contextualizar el vocabulario de la unidad : 

Tamaños y formas 

 

Practica complementaria para practicar el vocabulario de la lección en el WB. 

 

Realización de ejercicios extra propuestos para alumnos que acaben antes las actividades (Fast finishers). 

 

 

 

 

CE, EE 

 

 

CE,EE 

 

UNIT 5: SPECIAL THINGS 

Actividad Descripción 

S
e

s
ió

n
 3

 

Actividad de warm-

up: Gold fever 

(SB, p. 56), (TB, p. 74) 

- Presentación del contenido de la lección 5B. 

- Comentarios, informaciones e intercambios comunicativos relacionados con las imágenes y el tema de la lección 

(La fiebre del oro). 
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Reading and 

listening 

Actividades  de 

desarrollo  

(SB, p.56) 

 

 

Actividades de 

refuerzo  

(WB p. 54 y 55) 

Lectura y audición de un texto sobre el oro (Gold) y realización de unos ejercicios propuestos de comprensión y 

utilizando la información adicional ofrecida en el TB (Background information).  

 

Lectura y comprensión de una tabla para practicar diferentes destrezas y técnicas de aprendizaje autónomo (Study 

skills: aprender a leer un texto mirándolo por encima (Scanning) y con más detenimiento (Skimming) 

 

Realización de unos ejercicios para reforzar las destrezas lectoras y contextualizar el tema de la lección (Un texto 

sobre el comercio justo: Fairtrade). 

CO 

 

 

CE, EE, 

 

CE,EE 

Vocabulary  

Working with words: 

Verb + preposition 

Actividades  de 

desarrollo (SB p. 57) 

Actividades de refuezo 

(WB, p. 55) 

- Realización de unos ejercicios de práctica para contextualizar la gramatica y  el vocabulario de la unidad: Verbos 

+ preposición 

 

 

 

 

- Realización de ejercicios para consolidar la sección de working with words en el WB. 

 

 

 

 

 

CE,EE 

Grammar 

Actividades  de 

desarrollo 

(SB p. 57). 

Actividades de 

refuerzo WB (P. 54) 

Comprensión y práctica de la gramática de la lección y realización de los ejercicios propuestos, como acabado de 

tablas, producción de frases, etc: La voz pasiva con verbos modales. 

 

Practica complementaria para practicar la gramática de la lección en el WB. 

 

 

CE,EE 
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Listening 

Actividades  de 

desarrollo (SB p. 57) 

 

Actividades de 

refuerzo (WB p. 54) 

- Audición de una historia de la mitología griega y realización de ejercicios de comprensión. 

 

- Practica complementaria de audición oral (Fairtrade) 

 

 

 

CO, CE 

Speaking 

Actividades de 

desarrollo 

(SB p. 57) 

Practica de las habilidades orales, discutiendo sobre unas ideas en relación a ciertos mitos. 

 

 

UNIT 5: SPECIAL THINGS 

Actividad Descripción 
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Actividades de 

refuerzo 

SB, p. 123 y 124 

 

WB, p. 60 y 61 

 

 

 

TRB, P. 44 y 45 

 

 

 

 

Unit 5 Worksheet 

TB, P. 154 

 

 

- Aprendizaje y consolidación de las estructuras gramaticales aprendidas en la unidad                    (SB, Grammar 

Explorer, Unit 5) 

 

- Realización de los ejercicios de refuerzo presentados en el WB (Grammar Practice,   Unit 5) 

 

-  Realización de los ejercicios de refuerzo propuestos  en el Teacher’s Resource Book 

o Unit 5 Focus 

o Unit 5 Revision 

 

Realización de un ejercicio en parejas para practicar todas las destrezas; haciendo y respondiendo a las preguntas 

necesarias para completar unas tablas (Student A y Student B) según la información requerida en cada caso.  

 

 

 

CE,EE 

 

 

 

CE,EE 

 

 

 

 

TD 
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UNIT 5: SPECIAL THINGS 

Actividad Descripción 

S
e

s
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n
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Actividad de warm-

up: Expressing 

purpose and reason 

(SB, p. 58) (TB, p. 76) 

- Presentación del contenido de la lección 5C. 

- Comentarios, informaciones e intercambios comunicativos relacionados con las imágenes y el tema de la lección 

(Expresar motivos y razones). 

Reading and 

listening 

Actividades  de 

desarrollo  

(SB, p.58) 

 

 

Actividades de 

refuerzo 

(WB p.56) 

Lectura y audición de un diálogo entre adolescentes expresando motivos e intenciones de hacer cosas y 

razonando sobre ello y realización de unos ejercicios propuestos de comprensión. 

 

Aprendizaje de unas expresiones útiles para este contexto comunicativo (Useful expressions) y practica de las 

mismas realizando unos ejercicios de comprensión. 

 

Realización de unos ejercicios para aprender vocabulario y expresiones  y contextualizar el tema de la lección 

(Expresar motivos y razones). 

CO 

 

CE, EE 

EO 

 

 

CE,EE, 

CO 

Speaking 

Actividades de 

desarrollo (SB p. 59) 

Practica de habilidades orales,  haciendo y respondiendo a unas preguntas y expresiones propuestas. 

 

 

 

Pronunciation: the 

letter “o” and the 

vowel sounds /əU/ 

and /ᴧ/ 

Actividades de 

desarrollo  (SB P. 59) 

(WB, p. 57) 

Realización de unos ejercicios para reconocer y practicar patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de 

palabras y frases: 

La letra o” y el sonido de las vocales /əU/ y /ᴧ/ 
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Writing 

Actividades de 

desarrollo 

A description of an 

object (SB, p. 59) 

 

Actividades de 

refuerzo (WB p. 57) 

Realización de unos ejercicios para prácticar y desarrollar la expresión escrita y producción de un texto guiado, 

según un modelo (La descripción de un objeto). 

 

 

Realización de unos ejercicios para reforzar las destrezas de escritura (la descripción de un objeto que haya 

cambiado la vida del alumno) y practicar el uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación (because, for, so 

that, to, as, since). 

 

 

 

 

 

EE,CE 

 

UNIT 5: SPECIAL THINGS 

Actividad Descripción 

S
e

s
ió

n
 7

 

Actividad de warm-

up: Boom-town 

Canada 

(SB, p. 60) (TB, p. 78) 

- Presentación del contenido de la lección 5D. 

- Comentarios, informaciones e intercambios comunicativos relacionados con las imágenes y el tema de la lección 

(Canadá)  

Reading  

Actividades  de 

desarrollo  

(SB, p. 60) (TB, p. 78) 

 

Actividades de CLIL 

Chemistry and 

English: Elements 

(SB p. 61) (TB p. 79) 

 

 

Lectura de un texto cross-cultural; sobre Canadá, su expansión y sus reservas naturales y realización de los 

ejercicios propuestos de comprensión. 

 

Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras y realización de unos ejercicios de práctica para 

conocer información sobre química. 

 

 Lectura de un texto sobre metales y no metales, símbolos químicos, etc  y realización de unos ejercicios de 

comprensión. 

EO,CO 

 

 

 

CE,EE 

 

 

UNIT 5: SPECIAL THINGS 

Actividad Descripción 
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Actividades de 

ampliación 

Project: mapping 

where things came 

from SB, p. 61 

 

Explore more 

WB, p. 58 

TRB, P. 46 

Preparación y exposición en el aula de un poster sobre el origen de las cosas que consumimos habitualmente. 

 

 

 

Realización de los ejercicios extras propuestos en la lección 5D de la unidad. 

 

Realización de los ejercicios de refuerzo propuestos  en el Teacher’s Resource Book 

o Unit 5 Extension 

 

 

 

 

 

CE, EE 

 

 

CE,EE 

 

UNIT 5: SPECIAL THINGS 

Actividad Descripción 

 

 -  

S
e

s
ió

n
  
9
 

Actividad de warm-

up: True Story 

Gold rush 

(SB p. 62) 

Reading 

Actividades de 

desarrollo 

(SB, p. 64) 

(TB, p. 70) 

Reading Explorer: 

Marco Polo 

Actividades de 

ampliación  

(WB p. 104 y 105) 

- Presentación del contenido de la lección. 

- Comentarios, informaciones e intercambios comunicativos relacionados con las imágenes y el tema de la lec-

ción (La búsqueda del oro y los exploradores). 

 

- Lectura de un texto informativo sobre el primer descubridor de oro James W Marshall y la búsqueda posterior y 

los mineros y realización de unos ejercicios de comprensión. 

- Interacción oral hablando sobre una de las ideas propuestas, en relación con el tema del oro. 

 

- Lectura de un texto sobre el explorador y comerciante italiano Marco Polo y realización de un ejercicio de com-

prensión. 

 

 

 

 

 

CE 

 

 

IO 

 

 

CE 
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UNIT 5: SPECIAL THINGS 

Actividad Descripción 

S
e

s
ió

n
e
s

 1
0
 y

 1
1
 

Video English 

Explorer 

Actividades de 

ampliación 

(SB, p. 112) 

(TB, p. 130 y 131) 

 

 

Visualización de los videos del DVD (National Geographic): Silk weavers of Vietnam, para que los alumnos 

aprendan aspectos culturales y sociales de los países donde se habla la lengua y de otras realidades mundiales. 

Realización de las hojas de trabajo propuestas de comprensión e interiorización de esta sección;   

Video Worksheets Unit 5:  

Before you match 

While you watch 

After you watch  

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 5: SPECIAL THINGS 

Actividad Descripción 

S
e

s
ió

n
 1

2
 

Actividades  de 

evaluación 

Unit 5 Test  

TRB, P. 14 y 15 

 

 

- Realización del test de la unidad con ejercicios de: vocabulario, gramática y lectura y escritura. 

 

 

 

 

UNIT 6: MYSTERIES 

Actividad Descripción Destreza Inter-acción Material 
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Actividad de warm-up 

(SB, p. 63) (TB, p. 81) 

Predicción de los contenidos de la unidad, a partir de una imagen y del título.  

 

Presentación del contexto y objetivos de la unidad tanto a nivel temático (Literatura y Arte) como de uso de la 

lengua y realización de unos ejercicios para activar el nivel de conocimientos previos en ambos aspectos: 

- Clasificación de vocabulario (Arte y literatura).           

- Observación de una imagen y comentarios sobre la misma utilizando el vocabulario anterior. 

- Audición de unas conversaciones donde dos personajes hablan de arte. 

- Comunicación oral, expresando opinión sobre el arte moderno. 

- Presentación y estructuración de la unidad. 

CE,  

CO,EO 

 

CE,EE, 

EO,CO 

IO 

 

PA, TP 

 

 

TP, TI 
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UNIT 6: MYSTERIES 

Actividad Descripción 

S
e

s
ió

n
 2

 

Actividad de warm-

up: A literary 

mystery (SB, p. 64) 

(TB, p. 82 y 83) 

- Presentación del contenido de la lección 6A.  

- Comentarios/informaciones e intercambios comunicativos relacionados con las imágenes y el tema de la lección 

(Literatura de ficción) 

Speaking 

Vocabulary 

Actividades de 

desarrollo 

(SB p. 64) 

- Practica de las habilidades orales, hablando sobre una de las ideas propuestas relacionadas con libros y gustos 

literarios. 

- Clasificación de vocabulario en categorías: tipos de libros ficción y no ficción. 

IO 

 

CE,EE 

Reading and 

listening 

Actividades  de 

desarrollo  

(SB, p. 66) 

 

Actividades de 

refuerzo  (WB p. 62) 

Lectura y audición de un diálogo haciendo especulaciones sobre una novela de misterior (Agatha Christie) y 

realización de unos ejercicios propuestos de comprensión.  

 

 

Realización de unos ejercicios para practicar el vocabulario de la lección (críticas literarias). 

CO 

 

 

 

 

CE,EE 

Working with words: 

Phrasal verbs 

Actividades  de 

desarrollo (SB p. 65) 

 

Actividades de refuezo 

(WB, p. 65) 

 

Actividades de 

ampliación (SB, p. 65) 

Realización de unos ejercicios de práctica para contextualizar la gramatica y el vocabulario de la unidad: Phrasal 

verbs                                   

. 

Realización de ejercicios para consolidar la sección de working with words en el WB. 

 

Realización de ejercicios extra propuestos para alumnos que acaben antes las actividades (Fast finishers). 

 

 

 

CE,EE 

 

 

CE,EE 
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Grammar 

Actividades  de 

desarrollo 

(SB p. 64 y 65) 

 

 

Actividades de 

refuerzo WB (p.65) 

Comprensión y práctica de la gramática de la lección y realización de los ejercicios propuestos, como acabado de 

tablas, producción de frases, etc:   

Verbos modales para hacer especulaciones 

 

Practica complementaria para practicar la gramática de la lección en el WB. 

 

 

 

 

 

CE,EE 

 

Speaking 

Actividades de 

desarrollo (SB p. 65) 

- Interacción oral haciendo y respondiendo a preguntas sobre una imagen, haciendo especulaciones sobre lo 

ocurrido en la misma. 

- Comunicación oral haciendo especulaciones sobre la ausencia de un profesor en clase para contextualizar 

gramática y vocabulario. 

IO 

 

UNIT 6: MYSTERIES 

Actividad Descripción 

S
e

s
ió

n
 3

 

Actividad de warm-

up: Crop circles, 

alien art? 

(SB, p. 66) (TB, p. 84) 

- Presentación del contenido de la lección 6B. 

- Comentarios, informaciones e intercambios comunicativos relacionados con las imágenes y el tema de la lección 

(Misterios artísticos)  

Reading and 

listening 

Actividades  de 

desarrollo (SB, p. 66) 

 

Actividades de 

refuerzo  

(WB p. 64 y 65) 

Lectura y audición de un texto sobre los círculos aparecidos en Inglaterra en el centeno (Crop circles, alien art?) 

y realización de unos ejercicios propuestos de comprensión.  

 

Realización de unos ejercicios para reforzar las destrezas lectoras (The mistery of the Titanic) y contextualizar el 

tema de la lección. 

CO, EO 

 

 

 

CE, EE 

 

Vocabulary 

Actividades de 

desarrollo (SB p. 66) 

 

Realización de un ejercicio de clasificación y comprensión de vocabulario (El mundo del arte) con las palabras de 

un recuadro. 
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Listening 

Actividades  de 

desarrollo (SB, p. 67) 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de 

refuerzo  

(WB p. 64 y 65) 

Audición de un programa de radio sobre misterios artísticos y realización de unos ejercicios propuestos de 

comprensión.  

 

Lectura y comprensión de una tabla para practicar diferentes destrezas y técnicas de aprendizaje autónomo 

(Study skills: responder a preguntas de comprensión de un texto oral) y realización de ejercicios de práctica. 

 

Audición de una entrevista con un experto en misterios del Oceano Atlantico y realización de unoss ejercicios para 

reforzar la comprensión oral. 

EO 

 

 

 

CE 

 

 

 

 

 

CO,CE 

 

Working with words: 

Noun + preposition 

Actividades  de 

desarrollo (SB p. 67) 

 

Realización de unos ejercicios de práctica para contextualizar la gramatica y el vocabulario de la unidad: 

Sustantivos + preposición.                                             

   

 

 

 

 

Grammar 

Actividades  de 

desarrollo 

(SB p. 67) 

 

 

Actividades de refuezo 

(WB, p. 65) 

Comprensión y práctica de la gramática de la lección y realización de los ejercicios propuestos, como acabado de 

tablas, producción de frases, etc:   

- El segundo condicional 

 

Realización de ejercicios para reforzar la gramática de la lección en el WB. 

 

 

 

 

 

CE,EE 

 

Speaking 

Actividades de 

desarrollo 

(SB p. 67) 

Interacción oral acabando unas frases para practicar y contextualizar la gramática de la lección: el segundo 

condicional. 

 

IO 
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UNIT 6: MYSTERIES 

Actividad Descripción 

S
e

s
ió

n
e
s

 4
 y

 5
 

Actividades de 

refuerzo 

SB, p. 124 

 

WB, p. 70 y 71 

 

 

 

TRB, P. 47 y 48 

 

 

 

 

Unit 6 Worksheet 

TB, P. 155 

 

 

- Aprendizaje y consolidación de las estructuras gramaticales aprendidas en la unidad                    (SB, Grammar 

Explorer, Unit 6). 

 

- Realización de los ejercicios de refuerzo presentados en el WB (Grammar Practice,         Unit 6). 

 

-  Realización de los ejercicios de refuerzo propuestos  en el Teacher’s Resource Book 

o Unit 6 Focus 

o Unit 6 Revision 

 

Realización de un ejercicio en parejas para practicar todas las destrezas; haciendo y respondiendo a las preguntas 

necesarias para completar unas tablas (Student A y Student B) según la información requerida en cada caso.  

 

 

 

CE,EE 

 

 

 

CE,EE 

 

 

 

 

TD 

 

UNIT 6: MYSTERIES 

Actividad Descripción 

S
e

s
ió

n
 6

 

Actividad de warm-

up: Request 

(SB, p. 68) (TB, p. 86 

y 87) 

- Presentación del contenido de la lección 6C. 

- Comentarios, informaciones e intercambios comunicativos relacionados con las imágenes y el tema de la lección 

(Hacer peticiones y solicitaciones). 
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Reading and 

listening 

Actividades  de 

desarrollo (SB, p. 68) 

 

 

 

 

 

 

Actividades de 

refuerzo (WB p. 66 y 

67) 

Lectura y audición de un diálogo entre dos amigos en una galería de arte (Haciendo peticiones y solicitaciones). 

Realización de unos ejercicios de comprensión. 

 

Aprendizaje de unas expresiones útiles para este contexto comunicativo (Useful expressions) y practica de las 

mismas completando y actuando un dialogo. 

 

Realización de unos ejercicios de refuerzo para aprender a pedir y solicitar cosas en un contexto artístico 

 

CO 

 

 

 

CE, EE 

 

 

 

 

CE,EE 

Pronunciation: 

Words containing au 

Actividades de 

desarrollo (SB p. 69) 

(WB, p. 67) 

Realización de unos ejercicios para reconocer y practicar patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de 

palabras y frases: 

- Palabras que contienen au                                

Writing 

Actividades de 

desarrollo 

An apology 

(SB p. 69) 

 

Actividades de 

refuerzo  

(WB p. 67) 

Realización de unos ejercicios para prácticar y desarrollar la expresión escrita y producción de un texto guiado, 

según un modelo (Pedir disculpas por alguna situación o cuestión). 

 

Realización de unos ejercicios para reforzar las destrezas de escritura (Una disculpa para una de las situaciones 

propuestas) y practicar el uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación (las expresiones due to, as a result). 

 

 

 

 

EE,CE 

 

UNIT 6: MYSTERIES 

Actividad Descripción 
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S
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Actividad de warm-

up: British best-

sellers 

(SB, p. 70) (TB, p.88) 

- Presentación del contenido de la lección 6D. 

- Comentarios, informaciones e intercambios comunicativos relacionados con las imágenes y el tema de la lección 

(Los libros populares o Best-sellers). 

Reading (Culture) 

Actividades  de 

desarrollo (SB, p. 70) 

 

 

 

Listening 

Actividades de 

desarrollo 

(SB p. 71) 

 

Actividades de CLIL 

Art and English: 

Leonardo da Vinci                

(SB p. 71) (TB p. 89) 

- Comunicación oral hablando sobre libros. 

- Lectura y audición de un texto cross-cultural sobre libros populares a lo largo de la historia (Best-sellers) y reali-

zación de los ejercicios propuestos de comprensión. 

 

- Audición de un texto oral sobre literatura y autoras femeninas y realización de unos ejercicios de comprensión. 

          

Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras y realización de unos ejercicios de práctica para 

aprender la relación entre el oxigeno y el ejercicio físico. 

- Lectura de un texto sobre Leonardo da Vinci. 

 

CE, EE, 

CO 

 

 

CO, EE 

 

 

 

TD 

 

UNIT 6: MYSTERIES 

Actividad Descripción 
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Actividades de 

ampliación 

Project: a novel 

(SB, p. 71) (TB p.89) 

 

Explore more 

WB, p. 68 

 

TRB, P. 49 

Escritura de un proyecto: un poster con párrafos e información sobre la vida y obra de un autor de novelas popular 

en el país del alumno, siguiendo el esquema propuesto. 

 

Realización de los ejercicios extras propuestos para lección 6D de la unidad. 

 

Realización de los ejercicios de refuerzo propuestos  en el Teacher’s Resource Book 

o Unit 6 Extension 

 

 

 

CE, EE 

 

 

 

CE,EE 

 

UNIT 6: MYSTERIES 

Actividad Descripción 
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Actividad de warm-

up: A great artist 

(Project) 

 

Reading 

Actividades de 

desarrollo 

(SB, p. 76) (TB, p. 94) 

 

Project: A great artist 

 

 

 

Reading Explorer 

Monsters of legend 

Actividades de 

ampliación 

(WB p. 106 y 107) 

- Presentación del contenido de la lección. 

- Comentarios, informaciones e intercambios comunicativos relacionados con las imágenes y el tema de la lección 

(Turner). 

 

- Lectura de un artículo sobre el pintor británico Joseph Mallord William Turner y realización de unos ejercicios 

de comprensión propuestos. 

 

Realización de un proyecto y exposición en clase del mismo sobre un artista famoso del país del alumno, 

siguiendo un esquema propuesto y utilizando un modelo anterior. 

 

- Observación de unas fotografías y relación de monstruos con el continente donde han sido encontrados. 

- Lectura de un texto sobre monstruos famosos y realización de unos ejercicios de comprensión. 

 

 

 

 

CE 

 

 

 

TD 

 

 

 

 

CE,EE 

 

UNIT 6: MYSTERIES 

Actividad Descripción 

S
e

s
ió

n
e
s

 1
0
  

y
 1

1
 

Video English 

Explorer 

Actividades de 

ampliación 

(SB, p. 113). 

(TB, p. 132 y 133) 

 

 

Visualización de los videos del DVD (National Geographic): Sleepy Hollow, para que los alumnos aprendan 

aspectos culturales y sociales de los países donde se habla la lengua extranjera y de otras realidades mundiales. 

Realización de las hojas de trabajo propuestas de comprensión e interiorización de esta sección;   

Video Worksheets Unit 6:  

Before you match 

While you watch 

After you watch  
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UNIT 6: MYSTERIES 

Actividad Descripción 

S
e

s
ió

n
 1

2
 y

 1
3

 

Actividades  de 

evaluación (sumativa) 

Unit 6 Test  

TRB, P. 16 y 17 

 

Test Units 5 y 6 

Part A/Part B 

TB p. 162 y 163 

 

Actividades de 

evaluación (formativa) 

Review Units 5 and 6 

WB, p. 72 y 73 

 

Consolidation  Units 

5 and 6 

(SB p. 72 y 73) 

 

 

 

 

Actividades de auto 

evaluación 

Review Units 5 and 6 

SB, p. 74 y 75 

- Realización del test de la unidad con ejercicios de: vocabulario, gramática y lectura y escritura. 

 

 

 

Realización del test para cada dos unidades con ejercicios de: vocabulario, gramática, comunicación, lectura, 

audición y escritura. 

 

Realización de unos ejercicios para conocer el grado de conocimiento e interiorización de las estructuras 

gramaticales y vocabulario de las unidades 5 y 6 

 

Realización de unos ejercicios para conocer el grado de conocimiento e interiorización de varias destrezas: lectora, 

auditiva y de conocimiento de la lengua (Prepositions after verbs, in time expressions, in phrasal verbs, that are 

easy to confuse). 

 

Realización de unos ejercicios de autoevaluación de las unidades 5 y 6. 

 

 

 

 

TD 

 

 

 

EE,CE 

 

 

 

 

TD 

 

 

 

 

 

 

TD 

 

UNIT 7: MOMENTS IN HISTORY    

Actividad Descripción 
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Actividad de warm-up 

(SB, p. 77) (TB, p. 95) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predicción de los contenidos de la unidad, a partir de una imagen y del título.  

 

Presentación del contexto y objetivos de la unidad tanto a nivel temático (Momentos históricos), como de uso de 

la lengua y realización de unos ejercicios para activar el nivel de conocimientos previos en ambos aspectos: 

- Acabado de unas descripciones con el vocabulario adecuado. 

- Comunicación oral hablando sobre científicos famosos. 

- Audición de un texto oral sobre la importancia de unos descubrimientos y sus descubridores. 

- Interacción comunicativa expresando cual es el científico más famoso de la historia y razonando las respuestas. 

Utilización del vocabulario de un recuadro para esta comunicación. 

- Presentación y estructuración de la unidad. 

CO,EO 

 

CE,EE, 

EO,CO 

IO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 7: MOMENTS IN HISTORY    

 

Actividad Descripción 

S
e

s
ió

n
 2

 

Actividad de warm-

up: Cracking the 

code             

(SB, p. 78) (TB, p. 96) 

- Presentación del contenido de la lección 7A.  

- Comentarios/informaciones e intercambios comunicativos relacionados con las imágenes y el tema de la lección 

(Momentos decisivos en la historia de la humanidad). 
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Reading  

Actividades  de 

desarrollo  

(SB, p.78)  

 

Actividades de 

refuerzo 

(TB, p. 92) 

Lectura de un texto sobre la historia de momentos decisivos en el devenir humano (The enigma story/The DNA 

story) y realización de los ejercicios propuestos de comprensión.  

 

Realización de los ejercicios propuestos en el TB para reforzar lo aprendido (Weaker students, Stronger 

students). 

 

 

 

 

CE,EE,  

Vocabulary  

Working with words: 

Prefixes 

Actividades  de 

desarrollo  

(SB p. 78 y 106) 

 

Actividades de refuezo 

(WB, p. 74) 

Actividades de 

ampliación 

(SB, p. 79) 

Realización de unos ejercicios de práctica para contextualizar la gramatica y el vocabulario de la unidad: 

prefijos                   

 

 

Realización de ejercicios para consolidar el vocabulario de la sección working with words en el WB. 

 

Realización de ejercicios extra propuestos para alumnos que acaben antes las actividades (Fast finishers). 

 

 

 

 

 

CE,EE 

 

 

 

CE,EE 

Grammar 

Actividades  de 

desarrollo 

(SB p. 79). 

 

Actividades de 

refuerzo (WB, p. 75). 

Comprensión y práctica de la gramática de la lección y realización de los ejercicios propuestos, como acabado 

de tablas, producción de frases, etc:  El tercer condicional              

 

Practica complementaria para practicar la gramática de la lección en el WB. 

 

 

 

 

CE,EE 

Speaking 

Actividades  de 

desarrollo  

(SB p. 79) (TB p. 97) 

Interacción oral hablando sobre una situación u ocasión en la que las cosas salieron mal, para el alumno o la 

familia, utilizando el vocabulario de un recuadro y el modelo propuesto.                
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UNIT 7: MOMENTS IN HISTORY    

Actividad Descripción 

S
e

s
ió

n
 3

 

Actividad de warm-

up: Rebels         

(SB, p. 80) (TB, p. 98) 

- Presentación del contenido de la lección 7B. 

- Comentarios, informaciones e intercambios comunicativos relacionados con las imágenes y el tema de la lec-

ción (Personajes famosos por su oposición al sistema) 

Speaking 

Actividades de 

desarrollo (SB p. 80) 

Comunicación oral hablando sobre los personajes que aparecen en unas fotos.                                                                                                   

       IO 

Reading and 

listening 

Actividades  de 

desarrollo  (SB, p.80) 

 

 

 

 

 

 

Actividades de 

refuerzo (WB p.76) 

- Comunicación oral traduciendo y clasificando vocabulario relacionado con la política. 

- Lectura y audición de un texto sobre Nelson Mandela  y realización de unos ejercicios propuestos de com-

prensión.  

- Lectura y comprensión de una tabla para practicar diferentes destrezas y técnicas de aprendizaje autónomo 

(Study skills: utilizar el diccionario). 

 

Realización de unos ejercicios para reforzar las destrezas lectoras (Joan of Arc).  

 

CE, CE, CO 

 

CE, EE, CO 

 

 

 

CE,EE 

 

Grammar 

Actividades  de 

desarrollo (SB p. 80). 

 

 

Actividades de 

refuerzo WB (P. 77) 

Comprensión y práctica de la gramática de la lección y realización de los ejercicios propuestos, como acabado 

de tablas, producción de frases, etc:  Could/should have done 

 

Practica complementaria para trabajar la gramática de la lección en el WB. 

 

 

  

 

CE,EE 
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Listening 

Actividades de 

desarrollo (SB p. 81) 

 

Actividades de 

refuerzo (WB p. 77) 

Audición de un texto oral donde gente habla sobre los personajes de unas fotos. 

 

 

Realización de unos ejercicios para reforzar las habilidades auditivas en el contexto del tema de la unidad (Rosa 

Parks). 

 

 

 

CO 

Working with words:  

suffixes 

Actividades  de 

desarrollo   

(SB p. 81 y 106) 

Realización de unos ejercicios de práctica para contextualizar la gramatica y el vocabulario de la unidad: sufijos.                                 

. 

 

 

 

Speaking 

Actividades de 

desarrollo (SB p. 81) 

Comunicación oral expresando posibilidades en relación a los personajes de unas fotografías y su situación 

histórica y política.                                                                            

       

IO 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 7: MOMENTS IN HISTORY    

Actividad Descripción 
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S
e

s
ió

n
e
s

 4
 y

 5
 

Actividades de 

refuerzo 

SB, p. 124 y 125 

 

WB, p. 82 y 83 

 

 

 

TRB, P. 50 y 51 

 

 

 

 

Unit 7 Worksheet 

TB, P. 156 

 

 

- Aprendizaje y consolidación de las estructuras gramaticales aprendidas en la unidad                    (SB, Grammar 

Explorer, Unit 7). 

 

- Realización de los ejercicios de refuerzo presentados en el WB (Grammar Practice,   Unit 7). 

 

-  Realización de los ejercicios de refuerzo propuestos  en el Teacher’s Resource Book 

o Unit 7 Focus 

o Unit 7 Revision 

 

Realización de un ejercicio en parejas para practicar todas las destrezas; haciendo y respondiendo a las 

preguntas necesarias para completar unas tablas (Student A y Student B) según la información requerida en 

cada caso.  

 

 

 

CE,EE 

 

 

 

CE,EE 

 

 

 

 

TD 

 

UNIT 7: MOMENTS IN HISTORY    

Actividad Descripción 

S
e

s
ió

n
 6

 

Actividad de warm-

up: Regrets and 

criticisms 

(SB, p. 82) 

(TB, p. 100 y 101) 

- Presentación del contenido de la lección 7C. 

- Comentarios, informaciones e intercambios comunicativos relacionados con las imágenes y el tema de la lec-

ción (Expresar arrepentimiento y autocríticas). 
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Reading and 

listening 

Actividades  de 

desarrollo (SB, p.82) 

 

 

 

 

 

Actividades de 

refuerzo  

(WB p. 78 y 79) 

- Lectura y audición de una conversación en la que se expresa arrepentimiento por cosas hechas o no 

hechas y se hacen autocríticas y realización de unos ejercicios propuestos de comprensión. 

- Audición y aprendizaje de unas expresiones útiles para este contexto comunicativo (Useful expressions: re-

grets and criticisms). 

 

Realización de ejercicios para consolidar el vocabulario aprendido en la unidad, las expresiones útiles, las 

destrezas lectoras y auditivas y contextualizar el tema de la lección.  

 

 

 

CO,EO 

 

 

 

TD 

Speaking 

Actividades de 

desarrollo (SB p. 83) 

 

Practica de las habilidades orales, expresando arrepentimiento y autocríticas, utilizando las expresiones útiles 

propuestas (Useful expressions). 
IO 

Pronunciation:  

Silent letters         

Actividades de 

desarrollo (SB p. 83) 

(WB, p. 79) 

Realización de unos ejercicios para reconocer y practicar patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de 

palabras y frases: 

- Palabras mudas                                     

 

Writing 

Actividades de 

desarrollo 

A story (SB p. 83) 

 

 

Actividades de 

refuerzo (WB p. 79) 

Realización de unos ejercicios para prácticar y desarrollar la expresión escrita y producción de un texto guiado, 

según un modelo (Una historia narrando un problema y la solución al mismo). 

 

Realización de unos ejercicios para reforzar las destrezas de escritura (una historia contando algún error 

cometido por el alumno) y practicar el uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación (preposiciones: after, 

before, without, by). 

 

 

 

 

 

EE,CE 
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UNIT 7: MOMENTS IN HISTORY    

Actividad Descripción 

S
e

s
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n
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Actividad de warm-

up: South African life 

(SB, p. 84) (TB, p. 102 

y 103) 

- Presentación del contenido de la lección 7D. 

- Comentarios, informaciones e intercambios comunicativos relacionados con las imágenes y el tema de la lec-

ción (Vida y naturaleza en Suráfrica) 

Reading  

Listening 

Actividades de 

desarrollo (SB p. 84) 

 

 

 

Actividades de CLIL 

History and English: 

The human journey 

(SB p. 85)(TB p. 103) 

 

 

- Lectura y audición de un texto cross-cultural sobre la vida, la naturaleza y las costumbres en Suráfrica (Cultu-

re). 

- Audición de un tour por Cape Town (South Africa) y realización de unos ejercicios de comprensión. 

 

Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras y realización de unos ejercicios de práctica para 

aprender sobre como ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía.  

- Observación de un mapa y localización en el mismo de una información. 

- Lectura de un texto (The human journey) y realización de unos ejercicios de comprensión. 

- Comunicación oral hablando sobre el genoma humano. 

 

CO, CE 

 

 

 

CE,EE CO, 

EO 

IO 

 

 

 

UNIT 7: MOMENTS IN HISTORY    

Actividad Descripción 



 
 

 

IES CHAN DO MONTE 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INGLÉS 

 
CURSO 2022- 2023 

 

 
 

       Páxina 226 de 328 
 

S
e

s
ió

n
 8

 

Actividades de 

ampliación 

Project: Presentation 

about a famous 

person (SB, p. 85) 

 

Explore more 

(WB, p. 80) 

 

 

TRB, P. 52 

Preparación y exposición en el aula de los resultados de una presentación sobre un personaje famoso del 

campo de la ciencia o la política en el entorno del alumno. 

 

 

Realización de los ejercicios extras propuestos para la lección 7D de la unidad. 

 

Realización de los ejercicios de refuerzo propuestos  en el Teacher’s Resource Book 

o Unit 7, Extension 

 

 

 

 

 

CE, EE, CO 

 

 

CE,EE 
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UNIT 7: MOMENTS IN HISTORY    

Actividad Descripción 

S
e

s
ió

n
  
9
 

Actividad de warm-

up: True Story 

John Glenn 

(SB p. 86) 

 

Reading 

Actividades de 

desarrollo 

(SB, p.86) (TB, p.104) 

 

 

 

 

Reading Explorer: 

Darwin’s voyage of 

discovery    

Actividades de 

ampliación 

(WB p.108 y 109) 

- Presentación del contenido de la lección. 

- Comentarios, informaciones e intercambios comunicativos relacionados con las imágenes y el tema de la lec-

ción; La conquista del espacio.                

 

- Lectura de un texto sobre un astronauta (John Glenn) el primer hombre en volar más rápido que la velocidad 

del viento y el hombre más viejo en ir al espacio.     

- Comunicación oral hablando sobre los logros conseguidos por el astronauta John Glenn y otras preguntas pro-

puestas.   

 

Lectura de un texto sobre el naturalista Darwin y sus expediciones para estudiar la costa Sur de America¸así 

como sus teorías de la evolución humana. Realización de unos ejercicios de comprensión. 

 

 

 

 

 

 

CE,EE,  

 

 

 

EO,CO 

IO 

 

 

CE,EE 

 

 

 

 

 

 

UNIT 7: MOMENTS IN HISTORY    

Actividad Descripción 
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Video English 

Explorer 

Actividades de 

ampliación 

(SB, p. 114). 

(TB, p. 134 y 135) 

 

 

Visualización de los videos del DVD (National Geographic): Wild animal town, sobre un pueblo en Zimbabwe 

(Kariba) donde conviven humanos y animales salvajes. Realización de las hojas de trabajo propuestas de 

comprensión e interiorización de esta sección;     

Video Worksheets Unit 7:  

Before you match 

While you watch 

After you watch  

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 7: MOMENTS IN HISTORY    

Actividad Descripción 

S
e

s
ió

n
 1

2
 

Actividades  de 

evaluación 

Unit 7 Test ,  

TRB, P. 18 y 19 

 

 

- Realización del test de la unidad con ejercicios de: vocabulario, gramática y lectura y escritura. 
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UNIT 8: SHOPPING    

Actividad Descripción 

 

Actividad de warm-up 

 

(SB, p. 87) (TB, p. 

105) 

Predicción de los contenidos de la unidad, a partir de una imagen y del título.  

 

Presentación del contexto y objetivos de la unidad tanto a nivel temático (Comprar) como de uso de la lengua y 

realización de unos ejercicios para activar el nivel de conocimientos previos en ambos aspectos: 

- Observación y descripción de una imagen acabando una frase empezada. 

- Interacción oral hablando sobre las cosas que se pueden comprar en las tiendas propuestas en un recuadro 

(Tipos de tienda). 

- Audición de una encuesta con preguntas relacionadas con hábitos de consumo. 

- Comunicación oral haciendo y respondiendo a las preguntas de la encuesta anterior. 

- Presentación y estructuración de la unidad. 

 

 

CE,  

CO,EO 

IO 

 

 

UNIT 8: SHOPPING    

Actividad Descripción 

S
e

s
ió

n
 2

 

Actividad de warm-

up: Advertising 

(SB, p. 88) (TB, p. 

106) 

- Presentación del contenido de la lección 8A.  

- Comentarios/informaciones e intercambios comunicativos relacionados con las imágenes y el tema de la lección 

(Publicidad) 

Speaking 

Vocabulary 

Actividades de 

desarrollo (SB p. 88) 

 

 

 

 

 

Actividades de 

refuerzo (WB p.84) 

- Observación de unas imágenes con publicidad de un producto y localización de información en ellas. 

- Interacción oral hablando sobre publicidad, según unas ideas propuestas. 

- Comunicación oral hablando sobre la Organización de Comercio Justo y su certificación  (Background infor-

mation). 

 

Realización de unos ejercicios de práctica de vocabulario (Tiendas y servicios) 

IO 

 

 

 

 

 

 

 

CE,EE 



 
 

 

IES CHAN DO MONTE 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INGLÉS 

 
CURSO 2022- 2023 

 

 
 

       Páxina 230 de 328 
 

Reading and 

listening 

Actividades  de 

desarrollo (SB, p. 88) 

Lectura y audición de un texto sobre problemas de la publicidad (Schoolgirl scientists in surprising discovery) 

y realización de unos ejercicios de comprensión. 
 

 

Working with words:  

Reporting verbs 

Actividades  de 

desarrollo (SB p. 88) 

 

Actividades de refuezo 

(WB, p. 84) 

Realización de unos ejercicios de práctica para contextualizar la gramatica y el vocabulario de la unidad: 

Reporting verbs. 

 

 

Realización de ejercicios para consolidar la sección working with words en el WB. 

 

 

 

 

CE, EE 

Grammar 

Actividades  de 

desarrollo (SB p. 89). 

 

 

Actividades de 

refuerzo WB (P. 85). 

Comprensión y práctica de la gramática de la lección y realización de los ejercicios propuestos, como acabado 

de tablas, producción de frases, etc:  Reporting statements 

 

Practica complementaria para practicar la gramática de la lección en el WB. 

 

 

  

 

EE,CE 

Speaking 

Actividades de 

desarrollo (SB p. 89) 

 

 

 

Actividades de 

ampliación (SB, p. 89) 

- Escritura de oraciones expresando lo que cuatro personas conocidas del alumno dijeron el día anterior. 

- Interacción oral informando a un compañero lo que dijeron estas personas. 

 

Realización de ejercicios extra propuestos para alumnos que acaben antes las actividades (Fast finishers). 

IO 

CE,EE 

 

 

 

CE,EE 

 

UNIT 8: SHOPPING    

Actividad Descripción 
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Actividad de warm-

up: Spending money  

(SB, p. 90) 

(TB, p. 108) 

- Presentación del contenido de la lección 8B. 

- Comentarios, informaciones e intercambios comunicativos relacionados con las imágenes y el tema de la lec-

ción (Consumo) 

Speaking/ 

Vocabulary 

Actividades de 

desarrollo (SB p. 90) 

 

Actividades de refuezo 

(WB, p. 87) 

Comunicación oral haciendo y respondiendo a preguntas relacionadas con el dinero y utilizando el vocabulario 

propuesto en una tabla. 

 

 

Realización de ejercicios para practicar vocabulario en el  WB (dinero). 

IO 

 

 

 

CE,EE 

Reading and 

listening 

Actividades  de 

desarrollo (SB, p.90 y 

91) 

 

 

 

 

 

Actividades de 

refuerzo  

(WB p.86) 

- Lectura y audición de una entrevista en la que tres personas son preguntadas sobre el dinero, sus formas y 

hábitos de consumo. Realización de unos ejercicios propuestos de comprensión.  

- Lectura y comprensión de una tabla para practicar diferentes destrezas y técnicas de aprendizaje autónomo 

(Study skills: leer las preguntas del examen antes de empezar la audición del mismo). 

 

Realización de unos ejercicios para reforzar las destrezas lectoras y contextualizar el tema de la lección 

(Shopper’s Paradise) sobre  lugares paraíso para hacer compras. 

 

 

 

CE, EE, CO 

 

 

 

CE 

Vocabulary  

Working with words: 

Word combination 

with money 

Actividades  de 

desarrollo (SB p. 91) 

Realización de unos ejercicios de práctica para contextualizar la gramatica y el vocabulario de la unidad 

(palabras combinadas con dinero). 
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Grammar 

Actividades  de 

desarrollo (SB p. 91). 

 

 

Actividades de 

refuerzo WB (P. 87) 

Comprensión y práctica de la gramática de la lección y realización de los ejercicios propuestos, como acabado 

de tablas, producción de frases, etc:  Reported questions 

 

Practica complementaria para practicar la gramática de la lección en el WB. 

 

 

  

 

CE,EE 

Listening 

Actividades de 

desarrollo (SB p. 91) 

 

Actividades de 

refuerzo (WB p. 87) 

Audición de un cuestionario sobre dinero y compras y realización de unos ejercicios de comprensión.                                      

 

Practica complementaria para practicar las destrezas auditivas en el WB. 

 

 

 

CO, CE,  

EE 

Speaking 

Actividades de 

desarrollo 

(SB p. 91) 

Comunicación oral haciendo y respondiendo a preguntas, transformadas de estilo directo a indirecto a partir de 

las preguntas de un cuestionario. 
IO 

 

 

 

 

UNIT 8: SHOPPING    

Actividad Descripción 
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Actividades de 

refuerzo 

SB, p. 125 a 127 

 

WB, p. 92 y 93 

 

 

 

TRB, P. 53 y 54 

 

 

 

 

Unit 8 Worksheet 

TB, P. 157 

 

 

- Aprendizaje y consolidación de las estructuras gramaticales aprendidas en la unidad                    (SB, Grammar 

Explorer; Unit 8) 

 

- Realización de los ejercicios de refuerzo presentados en el WB (Grammar Practice,   Unit 8). 

 

-  Realización de los ejercicios de refuerzo propuestos  en el Teacher’s Resource Book 

o Unit 8 Focus 

o Unit 8 Revision 

 

Realización de un ejercicio en parejas para practicar todas las destrezas; haciendo y respondiendo a las 

preguntas necesarias para completar unas tablas (Student A y Student B) según la información requerida en 

cada caso.  

 

 

 

CE,EE 

 

 

 

CE,EE 

 

 

 

 

TD 

 

UNIT 8: SHOPPING    

Actividad Descripción 

S
e

s
ió

n
 6

 

Actividad de warm-

up: Returning things 

(SB, p. 92)  

(TB, p. 110) 

- Presentación del contenido de la lección 8C. 

- Comentarios, informaciones e intercambios comunicativos relacionados con las imágenes y el tema de la lec-

ción (Descambiar o devolver un producto). 
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Reading and 

listening 

Actividades  de 

desarrollo (SB, p. 92) 

 

 

 

 

Actividades de 

ampliación (TB p.110) 

 

Actividades de 

refuerzo  

(WB p. 88 y 89) 

- Lectura y audición de una conversación entre un dependiente y un cliente que quiere descambiar un jue-

go) y realización de unos ejercicios propuestos de comprensión. 

- Audición y aprendizaje de unas expresiones útiles para este contexto comunicativo (Useful expressions: intona-

tion). 

 

Realización de los ejercicios propuestos en el TB para reforzar lo aprendido (Weaker estudents) 

 

Realización de ejercicios para consolidar el vocabulario aprendido en la unidad, las expresiones útiles, las 

destrezas lectoras y auditivas y contextualizar el tema de la lección (La comunicación en el contexto de una 

tienda devolviendo un producto). 

 

 

 

 

 

 

CO,EO 

 

 

EE,CE, CO 

Speaking 

Actividades de 

desarrollo (SB p. 93) 

 

Practica de las habilidades orales, actuando una conversación entre dependiente y cliente para descambiar 

productos con diferentes problemas y utlización de las expresiones útiles propuestas (Useful expressions). 

Pronunciation: 

syllable stress 

Actividades de 

desarrollo (SB P. 93) 

(WB, p. 89) 

 

Actividades de 

refuerzo  (WB p. 89) 

Realización de unos ejercicios para reconocer y practicar patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de 

palabras y frases: 

La entonación en la sílaba adecuada   

 

 

Practica complementaria para practicar la entonación trabajada en la lección en el WB.        

 

 

 

 

 

EO, CO 
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Writing 

Actividades de 

desarrollo 

A formal letter 

(SB p. 93) 

 

Actividades de 

refuerzo (WB p. 89) 

Realización de unos ejercicios para prácticar y desarrollar la expresión escrita y producción de un texto guiado, 

según un modelo (Una carta formal de reclamación de un producto o servicio). 

 

Realización de unos ejercicios para reforzar las destrezas de escritura (Una carta formal de reclamación de un 

producto en un supermercado)  y practicar el uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación (in spite of, 

because of,  in spite of that, because of that, despite …). 

 

 

 

 

 

EE,CE 

 

UNIT 8: SHOPPING    

Actividad Descripción 

S
e

s
ió

n
 7

 

Actividad de warm-

up: Shopping online 

in the UK 

(SB, p. 94) 

(TB, p.112 y 113) 

- Presentación del contenido de la lección 8D. 

- Comentarios, informaciones e intercambios comunicativos relacionados con las imágenes y el tema de la lec-

ción (Compras on-line). 
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Reading  

Actividades  de 

desarrollo (SB, p. 94) 

 

Listening 

Actividades de 

desarrollo (SB p. 95) 

 

Actividades de CLIL 

Maths and English: 

Statistics 

(SB p. 95) (TB p. 113) 

 

 

Lectura y audición de un texto cross-cultural (Culture) sobre las compras on-line y realización de unos ejercicios 

de comprensión. 

 

Audición de una conversación telefónica de una compra on-line y realización de un ejercicio de comprensión. 

 

Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras y realización de unos ejercicios de práctica para 

aprender sobre los mapas: 

- Aprendizaje del concepto de una gráfica en estadística. 

- Lectura de un texto informativo sobre como gastan el dinero niños y adolescentes británicos y realización 

de unos ejercicios de comprensión. 

- Comunicación oral hablando sobre la información del texto anterior y comentando como gasta el dinero el 

alumno. 

EO,CO 

 

 

CO, CE 

 

 

 

EO, CO CE, 

EE 

IO 

 

 

 

 

 

 

EO,CO 
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UNIT 8: SHOPPING    

Actividad Descripción 

S
e

s
ió

n
 8

 

Actividades de 

ampliación 

Project: Money 

survey   

(SB, p. 95) 

(TB p. 113) 

 

Explore more 

(WB, p. 90) 

 

TRB, P. 55 

Preparación y presentación en el aula de un proyecto/encuesta para saber en lo que gastan el dinero los 

compañeros de clase. Realización de una gráfica con los resultados obtenidos. 

 

 

 

Realización de los ejercicios extras propuestos en la lección 8D de la unidad. 

 

Realización de los ejercicios de refuerzo propuestos  en el Teacher’s Resource Book 

o Unit 8Extension 

 

 

 

 

 

 

CE, EE 

 

 

CE,EE 

 

UNIT 8: SHOPPING    

Actividad Descripción 

S
e

s
ió

n
 9

 

Actividades de 

ampliación 

Reading Explorer: 

Money and banks 

 (WB p. 110 y 111).) 

- Lectura y acabado de un texto informativo sobre el dinero y sus formas; historia del dinero, dinero y bancos, etc. 

 
 

 

 

 

 

 

UNIT 8: TRAVEL    

Actividad Descripción 
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Video English 

Explorer 

Actividades de 

ampliación 

(SB, p. 115. 

(TB, p. 157) 

 

 

Visualización de los videos del DVD (National Geographic): (Madagascar perfume), para que los alumnos 

aprendan aspectos culturales y sociales de los países donde se habla la lengua extranjera y de otras realidades 

mundiales. Realización de las hojas de trabajo propuestas de comprensión e interiorización de esta sección;   

Video Worksheets Unit 8:  

Before you match 

While you watch 

After you watch  
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UNIT 8: SHOPPING    

Actividad Descripción 
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Actividades  de 

evaluación (sumativa) 

Unit 8 Test 

TRB, P. 20 y 21 

 

Test Units 7 y 8 

Part A/Part B 

TB p. 164 y 165 

 

End-of-term Test 2 

(Units 5-8) 

Part A/Part B 

TB p.168 y 169 

 

Actividades de 

evaluación (formativa) 

Review Units 7 and 8 

WB, p. 94 y 95 

 

Consolidation  Units 

7 and 8 

(SB p. 96 y 97) 

 

 

Actividades de auto 

evaluación 

Review Units 7 and 8 

SB, p. 112 Y 113 

- Realización del test de la unidad con ejercicios de: vocabulario, gramática y lectura y escritura. 

 

 

 

Realización del test para cada dos unidades con ejercicios de: vocabulario, gramática, comunicación, lectura, 

audición y escritura. 

 

Realización del test para evaluar los conocimientos a final de curso con ejercicios de: vocabulario, gramática, 

comunicación, lectura, audición y práctica escrita. 

 

Realización de unos ejercicios para conocer el grado de conocimiento e interiorización de las estructuras 

gramaticales y vocabulario de las unidades 7 y 8. 

 

Realización de unos ejercicios para conocer el grado de conocimiento e interiorización de varias destrezas: 

lectora, auditiva y de conocimiento de la lengua). 

 

Realización de unos ejercicios de autoevaluación de las unidades 7 y 8. 

 

 

 

 

TD 

 

 

 

TD 

 

 

 

 

EE,CE 

 

 

 

 

CE,EE, 

CO 

 

 

 

TD 
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UNIT 8: SHOPPING    

Actividad Descripción 

S
e

s
ió

n
 1

6
 

End-of-year Test 1 

End-of-year Test 2 

Actividades de 

evaluación  

(TB, p. 170 a 175) 

Realización del test para evaluar los conocimientos a final de curso con ejercicios de: vocabulario, gramática, 

comunicación, lectura, audición y práctica escrita. 
 

 

 

 

 

 

 

Abreviaturas: 

 

Destrezas: CE Comprensión Escrita; CO Comprensión Oral; EE Expresión Escrita; EO Expresión Oral; IO Interacción Oral; TD Todas las 

Destrezas 

 

Interacción: TI Trabajo Individual; TP Trabajo en Parejas; TG Trabajo en Grupo; PA Profesor-Alumnos 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
O libro de texto e método utilizado é Key to Bacharelato 1, da Editorial Oxford.  O dito método utilízase en 1º de Bacharelato e 
en 2º. 
 
Planificación de Unidades Didácticas do libro 
Unidade 5: Behaviour 
Unidade 6: Design and Technology 
Unidade 7: Change the World 
Unidade 8: Travel and Tourism 

 

Unidad Período: Nº sesións empregadas 

1ª AVALIACIÓN   

Introducción a Transcripción fonética a través do 
coñecemento do Alfabeto Fonolóxico Internacional 
General Revision of 1º Bac Units 1-4 

Setembro e resto do curso 6 e parte das clases de todo o curso para darlle continuidade ó 
longo do ano. 

Unit 5: Behaviour Outubro_ 12 

Unit 6: Design and Technology Novembro 12 

Weekly Oral Presentations/ 
Translations/ABAU Exams/Ted-talks 

Outubro-Novembro  

2ª AVALIACIÓN   

Unidade 7: Change the World Decembro- Xaneiro 8 

Unidade 8: Travel and Tourism Xaneiro- Febreiro 8 

WeeklyOral Presentations/ABAU Exams/Ted-talks Decembro-Febreiro 6 

Translation and Word formation Decembro- Marzo  

Writings/ Compositions Decembro- Marzo  

3ª AVALIACIÓN   

Weekly Oral Presentations/translations Marzo-Maio 12 

Writings/compositions Marzo- Maio 12 

ABAU Exams Xuño 12 

TOTAL  88 
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Planificación de Unidades Didácticas do libro 
 
1ª AVALIACIÓN 

Unit 5 - Behaviour 

Unidade 5 - Sesión 1 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores 

-Observación e comentario dos contidos da 

unidade. 

-Observación e comentario dos Unit contents CL CL3.2 Participa en conversacións con certo 

grao de fluidez, naturalidadee e precisión, 

sobre temas variados. 
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Unidade 5 - Sesión 1 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores 

 

-Obtener información de os coñecementos 

previos sobre el contenido da unidade. 

 

-Practicar la comprensión lectora, oral e 

auditiva mediante  textos relacionados coa 

unidade (attitudes). 

 

- Desenvolver competencia en comunicación 

lingüística. 

 

-Desenvolver competencia aprender a 

aprender. 

 

-Desenvolver la competencia en sentido de 

iniciativa e espirity emprendedor. 

 

 

Repasar consolidar e extender o contido da 

unidade. 

. 

 

 

-Debate a partir das preguntas presentadas 

introducindo o vocabulario relativo á linguaxe corporal 

(Exercise 1). 

 

 

 

-Lectura de textos  asociando expresións con imaxes e 

práctica do vocabulario da unidade. Realización de 

exercicios e corrección(Exercises 2-3). 

 

     -Fast finishers: oral exchange. 

     -Extra activity: Vocabulary 

     -Extra activity: Speaking 

 

▪ Actividades de reforzo e ampliación: 

       Vocabulary Workshop 

       Speaking Workshop 

Skills Extra (listening: Anger Management) 

vocabulario 

 

 

 

CL 

 

 

 

 

CL 

 

 

 

CL 

CL 

CL 

 

 

 

CL2.5. Defende oralmente posturas de 

pensamento mostrando unha actitude 

respectuosa e crítica ante as achegas alleas. 

 

 

CL4.3. Extrae conclusións informativas e 

formativas a raíz da lectura de textos 

 

CL3.1. Realiza intercambios comunicativos 

con falantes da lingua estudada. 

CL4.1. Infire significados a partir do contexto. 

CL3.1. Realiza intercambios comunicativos 

con falantes da lingua estudada. 
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Unidade 5 - Sesión 1 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores 

 
  SIEE4. Utiliza diferentes estratexias para 

progresar na aprendizaxe 

 

 

 

 

Unidade 5 - Sesión 2 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

 

-Afianzar o vocabulario 

presentado a través da 

producción oral e escrita. 

 

-Entender os argumentos 

presentados e ser capaz de 

ordenaros. 

 

-Entender un texto e re las 

palabras afines que 

contiene. 

-Práctica dunha estratexia de 

comprensión oral: captar o 

significado da linguaxe corporal 

(Exercises 4-7). 

 

 

-Audición dun texto e 

comprensión do mismo para 

poder realizar os exercicios. 

Corrección conxunta (Exercises 

8-9). 

 

 

AA 

 

 

 

CL 

AA3. Identifica diferentes 

estratexias para progresar 

na aprendizaxe. 

 

 

CL1.2. Comprende as 

mensaxes principais da 

comunicación interpersoal 

sobre temas de uso cotián, 

de interese xeral e temas 

abstractos. 

SB p.59 WB p. 49, 

ex. 5, 6 

SB p.59 

SB p.61 

WB p 49, ex.7-9 

TG p.T60 

TG p.T61 

TG p.T61 

TG p.T61 
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Unidade 5 - Sesión 2 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

 

- Desenvolver competencia 

en comuniccion lingüística. 

 

-Desenvolver competencia 

aprender a aprender. 

 

-Desenvolver as 

competencias sociais e 

civicas. 

 

-Desenvolver a 

competencia en sentido de 

iniciativa e espírito 

emprendedor. 

 

-Lectura e comprensión do texto. 

Recoñecemento do vocabulario e 

da mensaxe que comunica. 

Estudo dos cognates. 

 

     -Helping hand (weak students) 
 
     -Extra activity: Vocabulary 
 
     -Extra activity: Speaking 
 
     -Extra activity: Exam practice 
 

 

CL 

 

 

AA 

 

AA 

 

SC 

 

CL 

CL4.3. Extrae conclusións 

informativas e formativas a 

raíz da lectura de textos. 

 

AA3.Identifica diferentes 

estratexias para progresar 

na aprendizaxe. 

AA4. Utiliza diferentes 

estratexias para progresar 

na aprendizaxe 

SC2. Socializa e participa 

en actividades de grupo na 

lingua estranxeira. 

CL4.1. Infire significados a 

partir do contexto 

   

   

   

   

   

▪ Repasar consolidar e 
estender o contido da 
unidade. 

▪ Actividades de reforzo e 
ampliación: 

       Factfile 

       Extra listening 

       Speaking Workshop 

Webquest: search for 

‘laughter’, ‘laughter yoga’ 

 SIEE4. Utiliza diferentes 

estratexias para progresar 

na aprendizaxe 

TG p. T59 

TG p T59 

SW SB p. 151 

TG p.T61 
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Unidade 5 - Sesión 3 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

- Exercitar a comprensión 

lectora, fomentar o uso dá 

memoria e ampliar o 

vocabulario. (each other/ 

one another). 

 

-Coñecer e interiorizar 

aspectos dos verbos 

modais. 

 

-- Desenvolver competencia 

en comuniccion lingüística. 

 

-Desenvolver competencia 

aprender a aprender. 

 

-Desenvolver las 

competencias sociais e 

civicas. 

 

-Desenvolver a 

competencia en sentido de 

iniciativa e espírito 

emprendedor. 

 

 

-Revisión da lectura realizada na 

sesión anterior e corrección 

conjunta dos exercicios. 

Ampliación de vocabulario (each 

other / one another) (Exercises 1-

7). 

 

: 

 

Estudo detallado das 

características dos verbos 

modales. Práctica e corrección 

conxunta (Exercises 1-5). 

 

 

 

 

     -Fast finishers: writing 

sentences 

 

CL 

 

 

 

 

SC 

 

 

 

 

 

 

AA 

CL4.3. Extrae conclusións 

informativas e formativas a 

raíz da lectura de textos. 

 

 

 

SC1. Utiliza de forma 

consciente en contextos de 

comunicación variados, os 

coñecementos adquiridos 

sobre o sistema lingüístico 

da lingua estranxeira para 

comprender as producións 

alleas. 

 

 

 

AA4. Utiliza diferentes 

estratexias para progresar 

na aprendizaxe 

iPack 

SB p.60 

WB p.48, ex.3-4 

VocApp 

SB p. 62 

TG p. T62 

GW SB p. 126-128 

WB pp. 108-109 

TR CD-ROM 
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Unidade 5 - Sesión 3 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

▪ Repasar consolidar e 
estender o contido da 
unidade. 

▪ Actividades de reforzo e 
ampliación: 

         Vocabulary Workshop 
         Grammar Workshop 

         Listening reference 

 Grammar worksheets 

 SIEE4. Utiliza diferentes 

estratexias para progresar 

na aprendizaxe 

 

VW SB p. 142-143 

GW SB p. 126-128 

WB pp. 108-109 

TR CD-ROM 

 

 

 

 

Unidade 5 - Sesión 4 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Recordar e seguir as 

reglas relativas a verbos 

modales estudiadas na 

sesión anterior. 

 

-Desenvolver competencia 

en comunicacion 

lingüística. 

 

-Desenvolver competencia 

aprender a aprender. 

 

-Desenvolver a 

competencia en sentido de 

iniciativa e espírito 

emprendedor. 

 

 

 

-Realización de exercicios para 

consolidar a aprendizaxe no uso 

de tempos verbais modais 

(Exercises 6-10 e workbook). 

 

 

 

     -Fast finisher: writing 

sentences for possibility and 

certainty 

 

 

     -Fast finishers: writing 

sentences for obligation, 

prohibition and advice. 

 

 

SIE

E 

 

 

 

 

AA 

 

 

AA 

SIEE4. Utiliza diferentes 

estratexias para progresar 

na aprendizaxe 

 

 

 

AA4. Utiliza diferentes 

estratexias para progresar 

na aprendizaxe 

 

AA4. Utiliza diferentes 

estratexias para progresar 

na aprendizaxe 

SB p. 63 

WB pp. 50-51 

TG p. T63 

TG p. T63 

 

   



 
 

 

IES CHAN DO MONTE 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INGLÉS 

 
CURSO 2022- 2023 

 

 
 

       Páxina 249 de 328 
 

Unidade 5 - Sesión 4 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

   

   

   

   

   

▪ Repasar consolidar e 
estender o contido da 
unidade. 

▪ Actividades de reforzo e 
ampliación: 

Grammar workshop 

      Grammar worksheets 

 

 SIEE4. Utiliza diferentes 

estratexias para progresar 

na aprendizaxe 

GW SB p. 126-128 

TR CD-ROM 

Unidade 5 – Sesión 5 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 
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Unidade 5 – Sesión 5 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

- Coñecer algúns xestos 

e expresións culturais 

comúns na nosa 

sociedade 

 

-Acceder á comprensión 

doutras culturas 

mediante o estudo da 

lingua inglesa. 

 

-Recoñecer a 

importancia que ten 

saber a lingua inglesa 

como medio de 

comunicación 

internacional. 

 

-Mellorar a 

pronunciación dá lingua 

inglesa. 

 

-Desenvolver 

competencia en 

comuniccion lingüística. 

 

-Desenvolver 

competencia aprender a 

aprender. 

 

-Desenvolver as 

competencias sociais e 

civicas. 

 

-Desenvolver a 

competencia en sentido 

de iniciativa e espírito 

emprendedor. 

 

-Desenvolver a 

competencia en 

conciencia e expresións 

culturais. 

 

 

- Intercambio oral achegando 

ideas acerca de formas de 

conduta consideradas 

educadas (Exercise 1). 

 

 

-Comprensión de costumes, 

expresións e formas de uso 

dalgunhas palabras. Reacción 

esperada en cada caso 

(Exercises 2-3 e workbook). 

 

 

-Fast Finishers: writing 

sentences 

-Extra activity: Speaking 

 

 

 

 

 

-identificación do propósito 

comunicativo a traves de 

xestos propios só dalgunhas 

culturas. Segundo pase se é 

preciso e práctica en pequenos 

grupos (Exercises 4-5). 

 

 

-Audición e repetición de 
frases procurando 
achegarse á pronunciación 
modelo (Exercises 6-9). 
 

     -Extra activity: speaking 

naturally 

      

S

C 

 

 

 

AA 

 

 

 

 

AA 

CL 

 

 

 

 

 

CL 

 

 

 

 

AA 

 

 

 

CL 

SC2. Socializa e participa 

en actividades de grupo 

na lingua estranxeira. 

 

 

AA2. Utiliza estratexias de 

comunicación das linguas 

que coñece para superar 

as dificultades que xorden 

habitualmente na 

comunicación 

 

 

AA4. Utiliza diferentes 

estratexias para progresar 

na aprendizaxe 

CL2.5. Defende oralmente 

posturas de pensamento 

mostrando unha actitude 

respectuosa e crítica ante 

as achegas alleas. 

 

 

CL1.2. Comprende as 

mensaxes principais da 

comunicación interpersoal 

sobre temas de uso 

cotián, de interese xeral e 

temas abstractos. 

 

 

AA4. Utiliza diferentes 

estratexias para progresar 

na aprendizaxe 

 

 

CL2.2. Produce un 

discurso comprensible e 

axeitado á intención de 

comunicación. 

SB p. 64 

SB p. 64, 

VocApp 

WB p.49, ex. 5-6 

TG p. T64 

TG p. T64 

SB p. 65 

SB p.65 

TG p.T65 
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Unidade 5 – Sesión 5 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

   

   

   

   

   

   

▪ Repasar consolidar 
e estender o 
contido da unidade. 

▪ Actividades de reforzo e 
ampliación: 

      Vocabulary Workshop 
      Speaking Workshop 
      Vocabulary worksheets 
      Webquest: "high five", "fist 
bump" 
      Speaking workshop 

 

 SIE4. Utiliza diferentes 

estratexias para progresar 

na aprendizaxe 

VW SB pp.142-143 

SW SB pp. 150-157 

TR CD- 

SB p. 65 

S 

 

 

 

Unidade 5 - Sesión 6 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Practicar a comprensión e 

expresión oral. 

 

- Desenvolver competencia 

en comuniccion lingüística. 

 

-Desenvolver a competencia 

en sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor. 

-Audición atenta, comprensión e 

realización de actividades de forma 

ordenada e precisa. Corrección 

conxunta. 

 

 

CL CL1.2. Comprende as 

mensaxes principais da 

comunicación interpersoal 

sobre temas de uso cotián, de 

interese xeral e temas 

abstractos. 

iPack 

WB pp. 52-

53 
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Unidade 5 - Sesión 6 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

 

 

 

   

   

   

   

▪ Repasar consolidar e 
estender o contido da 
unidade. 

▪ Actividades de reforzo e 
ampliación: 

Listening reference 

 SIEE1. Utiliza diferentes 

estratexias para progresar na 

aprendizaxe 

 

WB 

pp.108-109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade 5 - Sesión 7 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 



 
 

 

IES CHAN DO MONTE 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INGLÉS 

 
CURSO 2022- 2023 

 

 
 

       Páxina 253 de 328 
 

Unidade 5 - Sesión 7 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

- Recoñecer e usar a 

linguaxe formal nun email. 

 

- Desenvolver competencia 

en comuniccion lingüística. 

 

-Desenvolver a competencia 

en sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor. 

 

 

-Lectura, estudo e análisis dos textos 
presentados. Exposición de 
características dun email formal, 
monitorización na realización de 
exercicios (Exercises 1-2 e 
workbook). 

 
     -Extra activity: rewrite a text from 
memory. 
     -Fast finishers: añadir detalles al 
contenido do email. 

 

 

CL CL4.3. Extrae conclusións 

informativas e formativas a raíz 

da lectura de textos. 

SB pp.66-

67 

WB p.55 

TG p. T66 

TG p. T67 

 

 

 

 

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Repasar consolidar e 
estender o contido da 
unidade. 

▪ Actividades de reforzo e 
ampliación: 

        Writing reference 
        Writing worksheets 

Writing Tutor 

 SIEE4. Utiliza diferentes 

estratexias para progresar na 

aprendizaxe 

 

WB p.115 

TR CD-

ROM 

Digital 

WB 

 

Unidade 5 - Sesión 8 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores 
Recurs

os 
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Unidade 5 - Sesión 8 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores 
Recurs

os 

-Disfrutar da lectura como fonte de 

información. 

 

-Reflexionar sobre a universalidade 

dalgunhas condutas. 

 

- Desenvolver competencia en 

comunicación lingüística. 

 

-Desenvolver competencia aprender 

a aprender. 

 

-Desenvolver a competencia en 

sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor. 

 

- Comprensión e interpretación do 

texto argumentando, que é o que 

se entendeu. 

 

 

-Observación atenta do 
contido do vídeo e 
realización dous exercicios 
(Exercises 1-7). 
 
 

     -Helping hand 

 

CL 

 

 

 

CL 

 

 

 

 

AA 

CL4.3. Extrae conclusións 

informativas e formativas a 

raíz da lectura de textos. 

 

 

CL1.2. Comprende as 

mensaxes principais da 

comunicación interpersoal 

sobre temas de uso cotián, 

de interese xeral e temas 

abstractos. 

 

 

AA4. Utiliza diferentes 

estratexias para progresar na 

aprendizaxe 

WB p. 

54 

SB p. 69 

TG 

p.T69 

 

 

   

   

   

   

   

   

▪ Repasar consolidar e estender o 
contido da unidade. 

▪ Actividades de reforzo e 
ampliación: 

        Fact file 

Webquest: "best jokes for kids 

 SIEE4. Utiliza diferentes 

estratexias para progresar na 

aprendizaxe 

 

TG p. 

T69 

TG p. 

T69 
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Unidade 5 – Sesión 9 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Objetivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

-Revisar os 

contidos da 

unidade. 

 

 

- Desenvolver 

competencia en 

comunicación 

lingüística. 

 

 

-Desenvolver 

competencia 

aprender a 

aprender. 

 

 

-Desenvolver a 

competencia en 

sentido de iniciativa 

e espírito 

emprendedor. 

 

-Realización dos exercicios de revisión 

e corrección. Aclaración de dudas e 

preparación para ol exame de final de 

unidade. 

 

 

AA AA4. Utiliza diferentes estratexias 

para progresar na aprendizaxe 

SB p. 110 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

▪ Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

▪ Actividades de reforzo e 
ampliación: 

 

Exam practice 5 

 SIEE4. Utiliza diferentes 

estratexias para progresar na 

aprendizaxe 

WB p. 92 
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Unidade 5 - Sesión 10  (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Preparar a 

realización do 

exame. 

 

- Desenvolver 

competencia en 

comunicación 

lingüística. 

 

-Desenvolver 

competencia 

aprender a aprender. 

 

 

-Realización do Progress check e 

apreciación do progreso efectuado no 

desenvolvemento da unidade. 

AA AA4. Utiliza diferentes estratexias 

para progresar na aprendizaxe 

WB pp. 

56-57 

   

   

   

   

   

   

 

 

Unidade 5 - Sesión 11 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Valorar os 

coñecementos 

adquiridos na 

unidade. 

 

-AVALIACIÓN 

sumativa. 

-Realización opcional dun dos test da 

unidade. 

Todas  TR CD-

ROM CD / 

iPack 

Unit 5 test    
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Unidade 5 - Sesión 11 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

   

   

   

 

Unidade 5 - Sesión 12 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Valorar os 

coñecementos 

adquiridos ó e do 

trimestre. 

 

-AVALIACIÓN 

sumativa. 

 

-Realización opcional dun dos test da 

unidade. 

Todas  TR CD-

ROM CD / 

iPack 

End-of-

term test 
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Unit 6 - Design and technology 

 

Unidade 6 - Sesión 1 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Anticipar os contidos 

da unidade 

 

-Expresarse e 

interacturar con 

naturalidade, fluidez 

e precisión. 

 

 

-Ampliar 

coñecementos e 

memorizar 

vocabulario 

tecnolóxico. 

 

-Desenvolver 

competencia en 

comuniccion 

lingüística. 

 

-Desenvolver 

competencia 

aprender a aprender. 

 

-Observación e comentario dos Unit 

contents 

 

 

 

-Introdución ao tema da unidade 

utilizando estratexias de comunicación 

útiles para a aprendizaxe de vocabulario: 

Matching (Exercises 1-2). 

 

-Recoñecemento, estudo e identificación 

de vocabulario novo. Chuvia de ideas 

acerca doutras invencións que non se 

mencionan non texto (Eexercises 3-5). 

 

     -Fast finishers: write sentences; find 

surprising facts; writing clues 

CL 

 

 

 

CL 

 

 

 

CL 

 

 

 

AA 

CL3.2 Participa en conversacións 

con certo grao de fluidez, 

naturalidadee e precisión, sobre 

temas variados 

 

 

CL4.2. Infire coñecementos 

lingüísticos e léxicos a través da 

lectura. 

 

 

CL4.1. Infire significados a partir 

do contexto. 

 

 

AA4. Utiliza diferentes estratexias 

para progresar na aprendizaxe 

iPack 

SB p.70 

SB p.70, 

SB pp.70-71 

TG 

pp.T70-T71 

   

   

   

   

   

   

 

 



 
 

 

IES CHAN DO MONTE 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INGLÉS 

 
CURSO 2022- 2023 

 

 
 

       Páxina 260 de 328 
 

 

Unidade 6 - Sesión 2 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Practicar a 

comprensión 

auditiva, mediante 

un texto relacionado 

cos inventos. 

 

-Interiorizar 

vocabulario 

específico 

relacionado co tema 

da unidade. 

 

-Desenvolver 

competencia en 

comunicacion 

lingüística. 

 

-Desenvolver 

competencia 

aprender a aprender. 

 

-Desenvolver a 

competencia en 

sentido de iniciativa e 

espírito 

emprendedor. 

 

 

-Lectura do Key Skill. Audición atenta e 

práctica dunha estratexia de 

comprensión lectora: captar o significado 

xeral do texto para conseguir unha 

resposta axeitada (Exercises 6-7). 

 

     -Extra activity: Listening. 

 

 

 

-Realización das actividades e corrección 

conxunta.   

 

 

CL 

 

 

 

CL 

 

 

 

AA 

CL1.3. . Utiliza estratexias para 

comprender a idea global ou inferir 

significados non explícitos nun 

texto oral. 

 

 

CL1.1. Capta, resume a idea 

global e extrae información 

específica de conferencias, 

discursos ou noticias sobre temas 

concretos e con certa abstracción. 

 

AA4. Utiliza diferentes estratexias 

para progresar na aprendizaxe 

iPack 

SB p.71, 

TG p.T71 

WB, p.58, 

ex. 1, 2; p. 

 59, ex. 7, 8 

VocApp 

VW SB p. 

144-145 

TR CD-

Rom 

   

   

   

   

   

   

▪ Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

▪ Actividades de reforzo e 
ampliación: 

      Vocabulary Workshop 

Vocabulary worksheets 

 SIEE4. Utiliza diferentes 

estratexias para progresar na 

aprendizaxe 

VW SB p. 

144-145 

TR CD-

Rom 

 

Unidade 6 - Sesión 3 (50') 
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Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Coñecer e 

interiorizar 

información a partir 

de coñecementos 

previos. 

 

 

-Utilizar estratexias 

de aprendizaxe na 

formación de 

palabras (prefixes). 

 

-Desenvolver 

competencia en 

comuniccion 

lingüística. 

 

-Desenvolver 

competencia 

aprender a aprender. 

 

-Desenvolver as 

competencias sociais 

e cívicas. 

 

-Desenvolver as 

competencias 

dixitais. 

 

- Desenvolver a 

competencia en 

sentido de iniciativa e 

espírito 

emprendedor. 

-Lectura do texto e comprensión das 

ideas principais. Matching (Exercises 1-

6). 

 

     -Helping hand 

 

     -Fast Finishers: using dictionaries. 

 

-Estudo detallado das formas típicas para 

modificar las palabras. Identificación de 

algunos prefijos, Realización de 

exercicios e corrección.Estudo detallado 

dás formas típicas para modificar as 

palabras. Identificación dalgúns prefixos, 

Realización de exercicios e corrección 

(Exercises 7-8 e workbook). 

 

     -Extra activity: Vocabulary 

 

 

     -Extra activity: Exam practice 

     -Extra activity: Speaking 

 

 

 

CL 

 

 

AA 

 

AA 

 

AA 

 

 

 

AA 

 

 

CL 

SC 

CL4.3. Extrae conclusións 

informativas e formativas a raíz da 

lectura de textos. 

 

AA4. Utiliza diferentes estratexias 

para progresar na aprendizaxe 

AA3. Identifica diferentes 

estratexias para progresar na 

aprendizaxe. 

AA2. Utiliza estratexias de 

comunicación das linguas que 

coñece para superar as 

dificultades que xorden 

habitualmente na comunicación 

 

AA2. Utiliza estratexias de 

comunicación das linguas que 

coñece para superar as 

dificultades que xorden 

habitualmente na comunicación 

CL4.1. Infire significados a partir 

do contexto. 

SC3. Comprende e valora el 

trabajo cooperativo. 

iPack 

SB pp.72-

73, 

TG p. T72 

TG p. T72 

SB p.72, e 

WB p. 58, 

ex. 3, 4; 

VocApp 

TG p.T73 

TG p.T73 

TG p.T73 

 

   

   

   

   

   

   



 
 

 

IES CHAN DO MONTE 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INGLÉS 

 
CURSO 2022- 2023 

 

 
 

       Páxina 262 de 328 
 

Unidade 6 - Sesión 3 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

▪ Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

▪ Actividades de reforzo e 
ampliación: 

      Fact file 
     Webquest:  ‘bioengineering’, ‘genetic 
engineering’ e ‘genetic modification’ 
     Vocabulary Workshop 

     Vocabulary worksheets 

 SIEE4. Utiliza diferentes 

estratexias para progresar na 

aprendizaxe 

TG p.T73 

TG p.T73 

 

VW SB 

p.144 

TR CD-

ROM 

 

 

Unidade 6 - Sesión 4 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

- Coñecer e 

interiorizar o 

funcionamento dos 

tempos verbais: the 

passive. 

 

-Desenvolver 

competencia en 

comuniccion 

lingüística. 

 

-Desenvolver 

competencia 

aprender a 

aprender. 

 

-Desenvolver a 

competencia en 

sentido de iniciativa 

e espírito 

emprendedor. 

- Análise de exemplos e estudo 

detallado dás estruturas dá voz pasiva. 

Práctica extensiva e corrección 

(Exercises 1-10). 

 

 

     -Fast Finishers: Práctica adicional 

 

 

AA 

 

 

 

CL 

AA2. Utiliza estratexias de 

comunicación das linguas que 

coñece para superar as 

dificultades que xorden 

habitualmente na comunicación 

 

 CL4.2. Infire coñecementos 

lingüísticos e léxicos a través da 

lectura. 

iPack 

SB pp.74-75 

 

TG pp. T74, T75 
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Unidade 6 - Sesión 4 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

 

-Desenvolver as 

competencias 

dixitais 

 

 

 

 

   

▪ Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

▪ Actividades de reforzo e 
ampliación: 

      Grammar Workshop 

Grammar worksheets 

 SIEE4. Utiliza diferentes 

estratexias para progresar na 

aprendizaxe 

GW, SB pp-128-
130 

TR CD-ROM 

 

Unidade 6 - Sesión 5 50’) - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Practicar a voz 

pasiva. 

 

-Comprensión dás diferenzas entre 
a voz activa e pasiva. Realización 
dúas exercicios de consolidación 
propostos. 

 

AA AA2. Utiliza estratexias de 

comunicación das linguas que 

coñece para superar as 

dificultades que xorden 

habitualmente na comunicación 

WB pp. 60-61 
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▪ Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

▪ Actividades de reforzo e 
ampliación: 

      Grammar Workshop 

Grammar worksheets 

 SIEE4. Utiliza diferentes 

estratexias para progresar na 

aprendizaxe 

 

GW, SB pp-
128-130 

TR CD-ROM 
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Unidade 6 - Sesión 6 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Practicar a expresión 

oral e escrita: Describir 

obxectos. 

 

-Ampliar e recoñecer 

vocabulario a partir dá 

comprensión oral. 

 

-Mellorar a 

pronunciación dá lingua 

inglesa: linking 

Desenvolver 

competencia en 

comuniccion lingüística. 

 

-Desenvolver 

competencia aprender a 

aprender. 

 

-Desenvolver a 

competencia en sentido 

de iniciativa e espírito 

emprendedor. 

 

-Desenvolver as 

competencias dixitais. 

 

-Desenvolver as 

competencias sociais e 

cívicas. 

 

Práctica de estratexias de expresión escrita. 

Consulta en websites para responder preguntas 

(Exercises 1-5). 

 

 

 

-Revisión e estudo de vocabulario común para 

describir obxectos (Exercises 6-7). 

 

-Helping hand: weak students. 

 

 

 

-Audición e repetición de estruturas 

procurando enlazar vocábulos correctamente 

(Exercises 8-10). 

AA 

 

 

 

 

AA 

 

 

AA 

 

 

 

CL 

AA3. Identifica diferentes estratexias 

para progresar na aprendizaxe. 

 

 

 

AA4. Utiliza diferentes estratexias para 

progresar na aprendizaxe 

 

AA4. Utiliza diferentes estratexias para 

progresar na aprendizaxe 

 

 

CL1.1. Capta, resume a idea global e 

extrae información específica de 

conferencias, discursos ou noticias 

sobre temas concretos e con certa 

abstracción. 

SB pp. 76-77, ex. 

1-5 

 

 

 

SB p.77, 

 

TG p.T 77 

 

SB p.77 

   

   

   

   

   

   

▪ Repasar consolidar 
e estender o 
contido da 
unidade. 

▪ Actividades de reforzo e ampliación: 
      Fact file 
      Vocabulaty workshop 
      Speaking workshop 
      Webquest: ‘unusual gifts’ e ‘fun gifts’ 

 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias para 

progresar na aprendizaxe 
TG p. T76 

VW SB p.145 

SW SB p.155 

TG p. T77 
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Unidade 6 - Sesión 7 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Consolidar a 

comprensión 

auditiva e a 

expresión oral. 

 

-Realización das actividades de 

comprensión e expresión oral do 

workbook. 

AA A4. Utiliza diferentes estratexias 

para progresar na aprendizaxe 

WB pp.62-

63 

   

   

   

   

   

   

 

Unidade 6 - Sesión 8 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 
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Unidade 6 - Sesión 8 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Mellorar a expresión 

escrita. Identificar e 

usar os elementos 

esenciais dun 

discussion essay. 

 

Desenvolver 

competencia en 

comunicacion 

lingüística. 

 

-Desenvolver 

competencia 

aprender a aprender. 

 

-Desenvolver as 

competencias dixitais 

 

 

- Lectura, análise e interiorización de 

estratexias de escritura para elaborar un 

texto argumentativo (Exercises 1-2). 

 

     -Extra activity: Writing 

 

 

-Interiorización e aprendizaxe de 

conectores. Realización de exercicios e 

corrección(Exercises 3-4). 

 

 

     -Fast finishers: missing linkers. 

CL 

 

 

AA 

 

 

AA 

 

 

 

AA 

CL4.2. Infire coñecementos 

lingüísticos e léxicos a través da 

lectura. 

 

AA4. Utiliza diferentes estratexias 

para progresar na aprendizaxe 

 

AA2. Utiliza estratexias de 

comunicación das linguas que 

coñece para superar as 

dificultades que xorden 

habitualmente na comunicación 

 

AA4. Utiliza diferentes estratexias 

para progresar na aprendizaxe 

iPack 

SB p.78 

TG p. T78 

SB p.78-79 

TG p. T79 

   

   

   

   

   

   

 

 

Unidade 6 - Sesión 9 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 
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Unidade 6 - Sesión 9 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Elaborar un texto 

argumentativo. 

 

- Seguimento detallado dá organización 

dun discussion essay. Comprensión da 

linguaxe usado, asimilacióndos 

consellos presentados e elaboración 

dun texto (Exercises 5-7). 

CL CL5.4. Compón textos utilizando 

estratexias como a planificación, 

textualización, revisión e versión 

final. 

SB p.79, ex.5-7 

WB p.65,ex.3-7 

   

   

   

   

   

   

▪ Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

▪ Actividades de reforzo e 
ampliación: 

      Writing reference 
      Writing worksheets 

      Writing Tutor 

 SIEE4. Utiliza diferentes 

estratexias para progresar na 

aprendizaxe 

WB p.116 

TR CD-ROM 

Digital WB 

Unidade 6 - Sesión 10 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 
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- Ampliar vocabulario 

sobre o tema dá 

unidade e Reciclar os 

contidos aprendidos 

 

-Preparar unha 

presentación para 

realizar unha 

exposición oral en 

clase 

-Desenvolver 

competencia en 

comuniccion 

lingüística. 

 

-Desenvolver 

competencia 

aprender a aprender. 

 

-Desenvolver a 

competencia en 

sentido de iniciativa e 

espírito 

emprendedor. 

 

-Desenvolver as 

competencias 

dixitais. 

 

-Desenvolver as 

competencias sociais 

e cívicas. 

 

-Desenvolver a 

competencia 

matemática, científica 

e tecnolóxica. 

 

 

-Comprensión de información xeral e 

específica achega dá bomba atómica. 

Participación activa e intercambio de 

opinións ao respecto. Realización dous 

exercicios (Exercises 1-4). 

 

 

-Práctica de estratexias de 

descrición de fotografias seguindo 

un modelo. Visionado dun video. 

     -Helping hand 

 

 

 

 

     -Extra activity: Exam practice 

 

 

CL 

 

 

 

 

CL 

 

 

 

AA 

 

 

 

CL 

CL1.2. Comprende as mensaxes 

principais da comunicación 

interpersoal sobre temas de uso 

cotián, de interese xeral e temas 

abstractos. 

 

 

CL1.2. Comprende as mensaxes 

principais da comunicación 

interpersoal sobre temas de uso 

cotián, de interese xeral e temas 

abstractos. 

 

AA2. Utiliza estratexias de 

comunicación das linguas que 

coñece para superar as 

dificultades que xorden 

habitualmente na comunicación 

 

CL2.2. Produce un discurso 

comprensible e axeitado á 

intención de comunicación. 

iPack 

SB p.80 

SB p. 81 
TG p. T81 
TG p. T81 
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▪ Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

▪ Actividades de reforzo e 
ampliación: 

      Fact file 

      Webquest: ‘Orquestral       

Manoeuvres  in the Dark’, ‘Enola Gay’ e 

"Anti-war songs". 

      Webquest: ‘Theme Parks in Britain 

and the USA’ 

 

 SIEE4. Utiliza diferentes 

estratexias para progresar na 

aprendizaxe 

TG p. T80 
TG p. T80 
TG p. T81 

 

 

Unidade 6 - Sesión 11 (50') - 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Revisar  e 

consolidar os 

contidos traballados 

na unidade. 

 

Desenvolver 

competencia en 

comuniccion 

lingüística. 

 

-Desenvolver a 

competencia 

aprender a aprender. 

 

 

-Desenvolver as 

competencias 

dixitais. 

 

 

 

▪ Realización dos exercicios de re-
visió(Review Unit 6) e corrección. 
Realización do Progress check, 
aclaración de dudas e preparación 
para o exame de final de unidade. 

 

 

AA AA4. Utiliza diferentes estratexias 

para progresar na aprendizaxe 

iPack 

SB p.111 

WB pp.66-

67 
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Unidade 6 - Sesión 11 (50') - 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

▪ Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

▪ Actividades de reforzo e 
ampliación: 

Exam practice 6 

 SIEE1. Organiza o seu traballo e 

toma iniciativas para a boa e 

correcta presentación das tarefas 

de aprendizaxe. 

WB p. 93 

 

Unidade 6 - Sesión 12 (50') - 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Valorar os 

coñecementos 

adquiridos na 

unidade. 

 

-AVALIACIÓN 

sumativa. 

 

-Realización opcional dun dos test da 

unidade. 

Todas  TR CD-Rom 

CD / iPack 

Unit 6 

Tests    
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2ª AVALIACIÓN 

 

Unit 7 - Change the world 

 

Unidade 7 - Sesión 1 (50') - 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Anticipar os contidos 

da unidade 

 

- Motivar e 

concienciar ao 

alumnado na idea de 

que cada acción 

conta na evolución 

dá sociedade e 

practicar a expresión 

oral. 

 

-Desenvolver a 

competencia en 

comunicación 

lingüística. 

 

 

-Desenvolver a 

competencia dixital.. 

 

-Desenvolver as 

competencias sociais 

e cívicas. 

 

-Desenvolver a 

competencia en 

sentido de iniciativa e 

espírito 

emprendedor. 

 

 

.Observación e comentario dos Unit 

contents 

 

- Introdución ao vocabulario da unidade a 

partir do desenvolvemento de preguntas 

e respostas, a lectura dun texto e a 

asociación de imaxes a este (Exercises 

1-3). 

 

     -Fast finishers: photo caption 

 

 

     -Fast finishers: definitions 

 

 

CL 

 

 

CL 

 

 

 

 

 

CL 

 

 

 

CL 

CL2.2. Produce un discurso 

comprensible e axeitado á 

intención de comunicación. 

 

CL4.3. Extrae conclusións 

informativas e formativas a raíz da 

lectura de textos. 

 

 

 

CL5.2. Redacta con estrutura 

lóxica e os elementos necesarios 

de cohesión e coherencia para 

facerse comprender. 

 

CL5.2. Redacta con estrutura 

lóxica e os elementos necesarios 

de cohesión e coherencia para 

facerse comprender. 

iPack 

SB p. 82 

 

SB p. 82-83, 

WB p. 68, 

ex.1, 2; 

p.69, ex. 8, 

9 

VocApp 

 

TG p. T82 

TG p. T83 
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Unidade 7 - Sesión 1 (50') - 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

▪ Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

▪ Actividades de reforzo e 
ampliación: 

      Vocabulary Workshop 

Vocabulary worksheets 

 SIEE4. Utiliza diferentes 

estratexias para progresar na 

aprendizaxe 

VW SB p. 

146 

TR CD-

ROM 

 

 

 

 

Unidade 7 - Sesión 2 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 
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Unidade 7 - Sesión 2 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

Practicar a 

comprensión oral e 

obter información 

do texto 

 

 

 

-Practicar a 

expresión oral e 

escrita: Elaborar un 

cuestionario e 

pasalo en clase. 

 

- Desenvolver a 

competencia en 

comunicación 

lingüística. 

 

 

-Desenvolver a 

competencia dixital. 

 

-Desenvolver as 

competencias 

sociais e cívicas. 

 

-Desenvolver a 

competencia en 

sentido de iniciativa 

e espírito 

emprendedor. 

 

-Desenvolve a 

competencia 

matemática, 

científica e 

tecnolóxica. 

-Práctica dunha estratexia de 

comprensión oral: captar o significado 

xeral do texto. Audición atenta para 

recoñecer o país e a cantidade que se 

menciona en cada caso. Segunda 

audición se é preciso. Realización das 

actividades de comprensión e 

corrección conxunta (Exercises 4-5). 

 

-Extra activity: Listening 

 

 

 

 

-Selección dun tema para elaborar o 

cuestionario. Preparación dás 

preguntas e respostas posibles 

(Exercises 6-7). 

 

     -Extra activity: Speaking 

 

 

CL 

 

 

 

 

 

CL 

 

 

 

 

CMCT 

 

 

CL 

CL1.2. Comprende as mensaxes 

principais da comunicación 

interpersoal sobre temas de uso 

cotián, de interese xeral e temas 

abstractos. 

 

 

 

CL1.2. Comprende as mensaxes 

principais da comunicación 

interpersoal sobre temas de uso 

cotián, de interese xeral e temas 

abstractos. 

 

 

CMCT1. Elabora documentos 

empregando recursos verbais e 

gráficos. 

 

CL3.2 Participa en conversacións 

con certo grao de fluidez, 

naturalidadee e precisión, sobre 

temas variados. 

iPack 

SB p. 83, 

ex. 

TG p.T83 

SB p. 83, 

ex. 

TG p. T83 
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Unidade 7 - Sesión 2 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

 

 

   

▪ Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

▪ Actividades de reforzo e 
ampliación: 

      Fact file 

Speaking workshop 

 SIEE4. Utiliza diferentes 

estratexias para progresar na 

aprendizaxe 

TG p. T83 

SW SB 

p.154 

 

Unidade 7 – Sesión 3 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 
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Unidade 7 – Sesión 3 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

Coñecer, interiorizar 

e identificar trazos 

sociais e culturais 

correspondentes a 

outras culturas. 

 

-Coñecer e 

interiorizar a 

formación e uso de 

compound words. 

 

- Desenvolver a 

competencia en 

comunicación 

lingüística. 

 

 

-Desenvolver a 

competencia dixital.. 

 

-Desenvolver as 

competencias sociais 

e cívicas. 

 

-Desarolla a 

competencia en 

sentido de iniciativa e 

espírito 

emprendedor. 

 

-Desenvolver a 

competencia 

aprender a aprender. 

 

 

 

-Lectura e audición do texto. Dedución 

do significado dalgunhas palabras. 

Realización de exercicios e corrección 

(Exercises 1-4). 

 

 

-Fast finishers: Using dictionaries. 

 

 

 

-Localización non texto de compound 

words. Revisión dalgúns cognates e false 

friends. Memorización comprensiva de 

vocabulario. Realización de exercicios e 

revisión conxunta (Exercises 5- e 

workbook). 

     -Fast finishers: writing sentences 

     -Extra activity: Speaking 

     -Extra activity: Exam practice 

 

 

AA 

 

 

 

AA 

 

 

 

CL 

 

 

 

 

AA 

CL 

CL 

AA2. Utiliza estratexias de 

comunicación das linguas que 

coñece para superar as 

dificultades que xorden 

habitualmente na comunicación 

 

AA4. Utiliza diferentes estratexias 

para progresar na aprendizaxe 

 

 

CL4.1. Infire significados a partir 

do contexto. 

 

 

 

AA2. Utiliza estratexias de 

comunicación das linguas que 

coñece para superar as 

dificultades que xorden 

habitualmente na comunicación 

CL3.1. Realiza intercambios 

comunicativos con falantes da 

lingua estudada. 

CL4.1. Infire significados a partir 

do contexto. 

iPack 

SB pp. 84-

85 

TG p. T84 

SB p. 84, 

ex. VocApp 

WB pp. 68, 

ex. 3, 4 

TG p. T84 

TG p. T85 

TG p. T85 

SB VW p. 

147 

TR CD-Rom 

TG p. T85 

TG p. T85 
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Unidade 7 – Sesión 3 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

 
   

   

▪ Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

▪ Actividades de reforzo e 
ampliación: 

      Vocabulary Workshop 

      Vocabulary worksheets 

      Fact file 

Webquest: Volunteer opportunities’, 

‘student volunteer’, ‘volunteer 

abroad’ / ‘Animal charity’, ‘children 

charity’, ‘cancer charity’ 

 SIEE4. Utiliza diferentes 

estratexias para progresar na 

aprendizaxe 

SB VW p. 

147 

TR CD-Rom 

TG p. T85 

TG p. T85 

 

 

 

Unidade 7 - Sesión 4 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

- Coñecer e 

interiorizar algúns 

tipos de condicionais: 

possible, hypothetical 

and impossible. 

- Desenvolver a 

competencia en 

comunicación 

ingüística. 

 

-Desenvolver a 

competencia dixital.. 

 

-Desarolla la 

competencia en 

sentido de iniciativa e 

espírito 

▪ Estudo detallado e reflexión achega 
dás diferenzas de significado entre 
as frases condicionais de tipo 1, 2 e 
3. Estudo e repaso dá teoría grama-
tical e realización de exercicios (Ex-
ercises 1-10). 

 

▪ Fast finishers: wrting endings 

 

▪ Fast finishers: unless, provided that, 
as long as 

 

 

AA 

 

 

 

 

CL 

 

CL 

 

 

AA3. Identifica diferentes 

estratexias para progresar na 

aprendizaxe. 

 

 

CL5.2. Redacta con estrutura 

lóxica e os elementos necesarios 

de cohesión e coherencia para 

facerse comprender. 

 

CL5.2. Redacta con estrutura 

lóxica e os elementos necesarios 

de cohesión e coherencia para 

facerse comprender. 

iPack 

SB p. 86-87 

TG p. T87 

TG p. T88 
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Unidade 7 - Sesión 4 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

emprendedor. 

 

-Desenvolver a 

competencia   

aprender a aprender 

 

   

   

   

   

   

▪ Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

▪ Actividades de reforzo e 
ampliación: 

      Grammar Workshop 

Grammar worksheets 

 SIEE4. Utiliza diferentes 

estratexias para progresar na 

aprendizaxe 

GW SB pp. 

130-132 

TR CD-

Rom 

 

 

 

Unidade 7 - Sesión 5 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

Exercitarse non uso 

das frases 

condicionais. 

▪ . Practica extensiva non uso de 
oracións condicionais. 

 

 

AA AA4. Utiliza diferentes estratexias 

para progresar na aprendizaxe 

WB p. 70-71 
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Unidade 7 - Sesión 5 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

   

▪ Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

▪ Actividades de reforzo e 
ampliación: 

      Grammar Workshop 

Grammar worksheets 

 SIEE4. Utiliza diferentes 

estratexias para progresar na 

aprendizaxe 

GW SB pp. 

130-132 

TR CD-

Rom 

 

 

Unidade 7 - Sesión 6 (50') 
   

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 
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Unidade 7 - Sesión 6 (50') 
   

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 
   

-Espertar 

conciencia 

social nos 

alumnos. 

 

 

-Coñecer e 

interiorizar 

estratexias para 

mellorar a 

expresión oral. 

 

- Desenvolver 

acompetencia 

en comunicación 

lingüística. 

 

-Desenvolver a 

competencia 

dixital.. 

 

-Desarolla la 

competencia en 

sentido de 

iniciativa e 

espírito 

emprendedor. 

 

-Desenvolver a 

competencia   

aprender a 

aprender 

 

-Desenvolve a 

competencia en 

conciencia e 

expresións 

culturais. 

 

- Observación 

de imaxes e 

lectura dos 

slogans. 

Reflexión 

achega do 

contido e 

manifestación 

dá opinión 

persoal. 

Realización dás 

actividades 

(Exercises 1-4). 

 

-Fast finishers: 

slogans     -Extra 

activity: 

Listening 

 

 

CEC 

 

 

 

CL 

 

 

AA 

 

 

 

 

CL 

 

 

 

CL 

CEC.1. Valora a 

lingua estranxeira 

como medio para 

comunicarse e 

acceder a 

informacións e 

culturas novas. 

 

CL5.1. Defiende por 

escrito posturas de 

pensamiento que 

tiendan a evitar 

discriminaciones 

culturais, raciales, 

religiosas o de 

cualquier otro tipo. 

 

AA4. Utiliza 

diferentes 

estratexias para 

progresar na 

aprendizaxe 

 

 

 

CL1.2. Comprende 

as mensaxes 

principais da 

comunicación 

interpersoal sobre 

temas de uso 

cotián, de interese 

xeral e temas 

abstractos. 

 

CL1.2. Comprende 

as mensaxes 

principais da 

comunicación 

interpersoal sobre 

temas de uso 

cotián, de interese 

xeral e temas 

abstractos. 

SB p. 88 

TG p. T88 

TG p. T88 

SB p. 89 

TG p. T89 
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Unidade 7 - Sesión 6 (50') 
   

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 
   

▪ Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

▪ Actividade
s de 
reforzo e 
ampliación
: 

       Vocabulary 
Workshop 
       Vocabulary 
worksheets 
       Fact file 
       Webquest 
for an oral 
presentation 
      Speaking 
Workshop 

 

 SIEE4. 

Utiliza 

diferentes 

estratexias 

para 

progresar na 

aprendizaxe 

 

VW 

SB p. 

146 

TR 

CD-

ROM 

TG p. 

T89 

TG p. 

T89 

SW 

SB p. 

154 

 

 

 

Unidade 7 - Sesión 7 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

- Mellorar a expresión 

escrita: estrutura e 

conectores de uso 

común nun opinion 

essay. 

 

- Desenvolver a 

competencia en 

comunicación 

lingüística. 

 

-Desenvolver a 

competencia dixital.. 

 

-Desarolla  a 

Lectura, análise e comprensión dá 

estrutura do texto modelo. 

Recoñecemento dá función de cada 

parágrafo e asimilación do contido. 

Atención a vos connectores presentados 

e ao cadro Key phrases- (Exercises 1-5). 

 

     -Extra activity: writing 

 

     -Fast finishers: writing sentences 

 

 

CL 

 

 

 

 

AA 

 

CL 

CL4.3. Extrae conclusións 

informativas e formativas a raíz da 

lectura de textos. 

 

 

 

AA4. Utiliza diferentes estratexias 

para progresar na aprendizaxe 

CL5.2. Redacta con estrutura lóxica 

e os elementos necesarios de 

cohesión e coherencia para facerse 

comprender. 

SB pp. 90-

91, 

WB p. 75 

ex. 1-3 

 

TG p.T90 

TG p. T91 
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Unidade 7 - Sesión 7 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

competencia en 

sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor. 

 

-Desenvolver a 

competencia   

aprender a aprender 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

▪ Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

▪ Actividades de reforzo e 
ampliación: 

      Writing reference 
      Writing worksheets 

Speaking Workshop 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 

para progresar na aprendizaxe 

WB p. 117 

TR CD-

ROM 

SW SB 

p. 155 

 

Unidade 7 - Sesión 8 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

- Elaborar un 

texto escrito para 

dar a opinión 

persoal. 

 

-Realización dás actividades 

preparatorias e elaboración dun opinion 

essay, seguindo a guía de redacción 

(Exercises 5-7 e workbook). 

 

CL CL5.4. Compón textos utilizando 

estratexias como a planificación, 

textualización, revisión e versión 

final. 

SB p. 91 

WB p.75 
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Unidade 7 - Sesión 8 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

   

   

   

▪ Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

▪ Actividades de reforzo e 
ampliación: 

      Writing reference 
      Writing worksheets 

Writing tutor 

 SIEE1. Utiliza diferentes estratexias 

para progresar na aprendizaxe 

WB p. 110, 

117 

TR CD-

Rom 

Digital 

WB 

 

 

Unidade 7 - Sesión 9 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Practicar a 

comprensión oral e 

escrita e a expresión 

oral. 

 

-Desenvolver a 

competencia en 

comunicación 

lingüística. 

 

-Desenvolver a 

competencia en 

aprender a aprender. 

 

-Realización das actividades propostas 

no WB. 

AA AA4. Utiliza diferentes estratexias 

para progresar na aprendizaxe 

WB p. 72, 

73, 74 
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Unidade 7 - Sesión 10 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Coñecer aspectos 

literarios de autores 

actuais.. 

 

 

-Identificar 

información 

específica en soporte 

audiovisual.   

 

-Desenvolver a 

competencia en 

comunicación 

lingüística. 

 

-Desenvolver a 

competencia en 

aprender a aprender. 

 

-Desenvolver a 

competencia dixital.. 

 

-Desenvolver as 

competencias sociais 

e cívicas. 

 

- Lectura comprensiva do texto e 

compleción de frases. Reflexión sobre o 

seu significado e selección dalgunha cita 

para realizar un poster (Exercises 1-4). 

 

 

-Observación do vídeo e asociación de 

personaxes cos seus nomes e as súas 

obras. Realización dás actividades de 

comprensión.Interacción oral. 

 

     -Helping hand 

 

     -Extra activity: Vocabulary 

 

     -Extra activity: Exam Practice 

 

 

CL 

 

 

CL 

 

 

 

 

AA 

 

AA 

 

CL 

CL4.1. Infire significados a partir do 

contexto. 

 

 

CL1.3. Utiliza estratexias para 

comprender a idea global ou inferir 

significados non explícitos nun 

texto oral. 

 

 

 

AA4.Utiliza diferentes estratexias 

para progresar na aprendizaxe 

AA4.Utiliza diferentes estratexias 

para progresar na aprendizaxe 

CL3.1.Realiza intercambios 

comunicativos con falantes da 

lingua estudada 

SB p. 92 

CD / iPack 

SB p. 93 
TG p.T93 
TG p.T93 
TG p.T93 
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Unidade 7 - Sesión 10 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

▪ Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

▪ Actividades de reforzo e 
ampliación: 

      Fact file 
      Webquest: ‘inspirational quotes’ 

Webquest: ‘Official Monster Raving 

Loony Party website’ 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 

para progresar na aprendizaxe 

TG p. T92 

TG p. T92 

TG p.T93 

 

 

Unidade 7 - Sesión 11 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Revisar os contidos 

traballados na 

unidade 

 

-Desenvolver a 

competencia en 

comunicación 

lingüística. 

 

-Desenvolver a 

competencia en 

aprender a aprender. 

 

-Desenvolver a 

competencia dixital.. 

 

-Realización dos exercicios de 

revisió(Review unit 7) e corrección. 

Observación do progreso realizado 

(Progress check e Exam practice 7). 

Aclaración de dudas e preparación para o 

exame de final de unidade. 

AA AA4. Utiliza diferentes estratexias 

para progresar na aprendizaxe 

SB p.112 

WB pp. 76-

77 

WB p. 94 

   

   

   

   

   

   

 

 

Unidade 7 - Sesión 12  (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 
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Unidade 7 - Sesión 12  (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Valorar os 

coñecementos 

adquiridos na 

unidade. 

-Realización opcional dun dos test da 

unidade 

Toda

s 

 TR CD-

Rom 

CD / 

iPack 

Unit 7 

Tests 

   

   

   

   

   

   

 

Unit 8 - Travel and tourism 

Unidade 8 - Sesión 1 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 
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Unidade 8 - Sesión 1 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

Anticipar os 

contidos da unidade 

 

 

-Practicar a 

expresión oral con 

coherencia e 

propiedad (travel) 

 

 

 

-Comprender 

información global e 

extraer 

conclusiones. 

 

-Desenvolver a 

competencia en 

comunicación 

lingüística. 

 

-Desenvolver a 

competencia en 

aprender a 

aprender. 

 

-Desenvolver a 

competencia dixital.. 

 

-Desenvolver a 

competencia en 

sentido de iniciativa 

e espírito 

emprendedor. 

 

-Desenvolver a 

competencia en 

- Lectura, observación e comentario de 

os contidos dá unidade. 

 

 

-Introdución ao tema comparando as 

imaxes presentadas e respondendo a 

unhas preguntas (Exercise 1). 

 

 

- Lectura de textos, dedución dás 

condicións presentadas e comprensión 

tanto do vocabulario como dá situación 

narrada (Exercises 2-3). 

 

 

-Fast Finishers: additional questions 

-Fast Finishers: example sentences 

 

 

 

-Audición atenta e asociación coas 

imaxes. Compleción de oracións e de 

textos con vocabulario relativo ao tema 

da unidade (Exercises 5-8). 

 

     -Extra activity: Listening 

 

 

CL 

 

 

CL 

 

 

 

CEC 

 

 

 

 

AA 

AA 

 

 

 

CL 

 

 

 

 

CL 

CL 2.2. Produce un discurso 

comprensible e axeitado á 

intención de comunicación. 

 

CL2.5. Defende oralmente 

posturas de pensamento 

mostrando unha actitude 

respectuosa e crítica ante as 

achegas alleas. 

 

CEC1. Valora a lingua estranxeira 

como medio para comunicarse e 

acceder a informacións e culturas 

novas. 

 

AA4. Utiliza diferentes estratexias 

para progresar na aprendizaxe 

AA4. Utiliza diferentes estratexias 

para progresar na aprendizaxe 

 

 

CL1.2. Comprende as mensaxes 

principais da comunicación 

interpersoal sobre temas de uso 

cotián, de interese xeral e temas 

abstractos. 

 

 

CL1.1. Capta, resume a idea 

global e extrae información 

específica de conferencias, 

discursos ou noticias sobre temas 

concretos e con certa 

abstracción. 

iPack 

SB p. 94 

SB p. 94 

Voc App 

 

 

TG p. T94 

TG p. T95 

 

 

 

SB p. 95, 

TG p. T95 
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Unidade 8 - Sesión 1 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

conciencia e 

expresións 

culturais. 

 

 

   

   

   

   

▪ Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

▪ Actividades de reforzo e 
ampliación: 

      Speaking workshop 

      Vocabulary workshop 
      Vocabulary worksheets 

Listening reference 

 SIEE4. Utiliza diferentes 

estratexias para progresar na 

aprendizaxe 

 

SW SB p.151 

VW SB p. 148 

TR CD-ROM 

WB p. 78, ex. 1, 
2 

 

 

Unidade 8 - Sesión 2 (50) 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 
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Unidade 8 - Sesión 2 (50) 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Comprender un 

texto narrativo. 

 

 

 

-Aplicar estratexias 

para revisar e 

ampliar vocabulario. 

(Travel: 

collocations.) 

 

--Desenvolver a 

competencia en 

comunicación 

lingüística. 

 

-Desenvolver a 

competencia en 

aprender a aprender. 

 

-Desenvolver a 

competencia dixital.. 

 

-Desenvolver a 

competencia en 

sentido de iniciativa 

e espírito 

emprendedor. 

 

-Desenvolver a 

competencia en 

conciencia e 

expresións culturais. 

 

-Desenvolver la 

competencia 

matemática, 

científica e 

-Lectura do título do texto, observación 

das imaxes e deducción do significado 

de algunas palabras. Audición 

comprensiva do texto, realización dos 

exercicios e corrección conjunta 

(Exercises 1-6). 

 

     -Helping hand (weaker students) 

     -Fast Finishers: advantages / 

disadvantages of WWOOFING. 

 

-Monitorización e revisión de algunhas 

collocations. Estudo comprensivo no 

vocabulario Workshop e formación de 

palabras (Exercises 7-8). 

 

     -Extra activity: Vocabulary 

     -Extra activity: Speaking 

     -Extra activity: Exam practice 

 

 

CL 

 

 

 

AA 

CL 

 

 

CMC

T 

 

 

AA 

CL 

CL 

 

CL4.3. Extrae conclusións 

informativas e formativas a raíz da 

lectura de textos. 

 

AA3. Identifica diferentes 

estratexias para progresar na 

aprendizaxe. 

CL2.4. Busca no seu ámbito e 

encontra medios que lle axuden a 

expresarse. 

 

 

CMCT1. Elabora documentos 

empregando recursos verbais e 

gráficos. 

 

 

AA4. Utiliza diferentes estratexias 

para progresar na aprendizaxe 

CL2.5. Defende oralmente 

posturas de pensamento 

mostrando unha actitude 

respectuosa e crítica ante as 

achegas alleas. 

CL5.4. Compón textos utilizando 

estratexias como a planificación, 

textualización, revisión e versión 

final. 

iPack 

SB p.96 

TG p. T96 

TG p. T96 

SBp. 96 

VocApp 

TG p. T97 

TG p. T97 

TG p. T97 
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Unidade 8 - Sesión 2 (50) 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

tecnolóxica. 

 

   

▪ Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

▪ Actividades de reforzo e 
ampliación: 

      Vocabulary Workshop 

      Vocabulary worksheets 

      Fact file 

Webquest: ‘travel on a shoestring’ 

 SIEE4. Utiliza diferentes 

estratexias para progresar na 

aprendizaxe 

VW SB p. 

148-149 

TR CD-

ROM 

TG p. T97 

TG p. 

T97 

 

 

Unidade 8 - Sesión 3 (50’) 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

- Coñecer e 

interiorizar o uso 

de estruturas 

lingüísticas: 

Gerunds & 

Infinitives 

-Desenvolver a 

competencia en 

comunicación 

lingüística. 

 

-Desenvolver a 

competencia en 

aprender a 

aprender. 

 

-Desenvolver a 

competencia 

dixital.. 

 

-Reflexión e recoñecemento das 

características e o significado das 

frases con xerundio ou con infinitivo. 

Práctica extensiva e corrección de 

exercicios (Exercises 1-2 and 

workbook). 

 

 

     -Fast finishers: travel trivia fact 

 

     -Fast finishers: sentence endings 

 

     -Fast finishers: short presentation 

 

     -Fast finishers: text message 

 

 

CMCT 

 

 

 

 

AA 

 

AA 

 

CL 

 

CL 

 

CMCT1. Elabora documentos 

empregando recursos verbais 

e gráficos. 

 

 

 

AA4. Utiliza diferentes 

estratexias para progresar na 

aprendizaxe 

AA4. Utiliza diferentes 

estratexias para progresar na 

aprendizaxe 

CL2.2. Produce un discurso 

comprensible e axeitado á 

intención de comunicación. 

CL5.2. Redacta con estrutura 

lóxica e os elementos 

necesarios de cohesión e 

coherencia para facerse 

comprender. 

SB pp.98-99 

iPack 

WB pp.80-81 

TG p. T98 

TG p. T99 

TG p. T99 

TG p. T99 
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-Desenvolver a 

competencia en 

sentido de 

iniciativa e 

espírito 

emprendedor. 

 

-Desenvolver a 

competencia 

matemática, 

científica e 

tecnolóxica. 

 

 

   

   

   

   

   

   

▪ Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

▪ Actividades de reforzo e 
ampliación: 

       Grammar Workshop 

Grammar worksheets 

SIEE SIEE4. Utiliza diferentes 

estratexias para progresar na 

aprendizaxe 

GW SB p.132-133 

TR CD-ROM 



 
 

 

IES CHAN DO MONTE 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INGLÉS 

 
CURSO 2022- 2023 

 

 
 

       Páxina 292 de 328 
 

 

 

Unidade 8 – Sesión 4 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Utilizar vocabulario 

e expresións 

adecuadas para 

describir un lugar 

 

Valorar a lingua 

inglesa como 

facilitadora do 

acceso ao 

coñecemento 

doutras culturas. 

 

 

-Practicar a 

expresión oral coa 

pronunciación e a 

cadencia axeitada a 

cada situación. 

- Desenvolver a 

competencia en 

comunicación 

lingüística. 

 

-Desenvolver l 

a competencia en 

aprender a aprender. 

 

-Desenvolver a 

competencia 

dixital.. 

 

-Desenvolver a 

competencia en 

sentido de iniciativa 

e espírito 

emprendedor. 

 

-Desenvolver as 

competencias 

sociais e cívicas. 

 

 

 

-Recoñecemento da información 

presentada e extracción das ideas 

principales e das palabras clave. Revisión 

individualizada de vocabulario e tomar 

apuntes. (Exercises 1-4 e workbook). 

 

     -Extra activity: vocabulary 

 

 

-Visionado do video e resolución das 

cuestiones propostas. Observación do 

cuadro Key skill e interiorización de 

expresións (Exercises 5-7). 

 

     -Extra activity: listening 

 

 

     -Extra activity: listening 

 

 
 
 

-Observación de ejempos e práctica oral 

usando las expresións e entoación 

adecuadas a la situación (Exercises 5-7). 

 

 

CL 

 

 

 

AA 

 

 

CL 

 

 

 

CL 

 

 

CL 

 

 

 

 

SIEE 

CL4.3. Extrae conclusións 

informativas e formativas a raíz da 

lectura de textos. 

 

 

AA4. Utiliza diferentes estratexias 

para progresar na aprendizaxe 

 

CL1.3. Utiliza estratexias para 

comprender a idea global ou inferir 

significados non explícitos nun 

texto oral. 

 

 

CL1.1. Capta, resume a idea global e 

extrae información específica de 

conferencias, discursos ou noticias 

sobre temas concretos e con certa 

abstracción. 

CL1.1. Capta, resume a idea global e 

extrae información específica de 

conferencias, discursos ou noticias 

sobre temas concretos e con certa 

abstracción. 

 

 

SIEE1. Participa en conversaciones e 

simulaciones breves con diversos 

fines comunicativos 

iPack 

SB p. 100 

WB p. 79 

VocApp 

TG p. T100 

SB p. 101 

TG p. T101 

TG p. T101 

TG p. T101 

SW SB p. 157 
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Unidade 8 - Sesión 5 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Consolidar a 

comprensión 

auditiva e a 

expresión oral. 

 

-Practicar a 

expresión oral coa 

pronunciación e a 

cadencia axeitada a 

cada situación. 

 

- Desenvolver a 

competencia en 

comunicación 

lingüística. 

 

 

-Desenvolver a 

competencia dixital.. 

 

-Desenvolver a 

competencia en 

sentido de iniciativa e 

espírito 

emprendedor. 

 

 

 

 

-Realización das actividades de 

consolidación do Workbook. 

SIE

E 

SIEE4. Utiliza diferentes 

estratexias para progresar na 

aprendizaxe   

WB p. 82, 

83 

CD / 

iPack 
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Unidade 8 - Sesión 6 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Interiorizar a 

estrutura e linguaxe 

habitual nun texto 

descritivo describing 

a place. 

 

 

- Desenvolver a 

competencia en 

comunicación 

lingüística. 

 

 

-Desenvolver a 

competencia dixital.. 

 

-Desenvolver a 

competencia en 

sentido de iniciativa e 

espírito 

emprendedor. 

 

-Desenvolver a 

competencia 

aprender a aprender. 

 

-Desenvolver as 

competencias sociais 

-Análise detallada poñendo atención á 

estrutura e ao linguaxe usado nunha 

descrición. Énfase especial non uso dos 

adxectivos e as key phrases (Exercises 

1-5 e workbook). 

 

     -Extra activity: speaking 

 

 

 

 

     -Fast Finishers: Add more adjectives 

to the table. 

 

 

 

CL 

 

 

 

 

CL 

 

 

 

AA 

CL4.3. Extrae conclusións 

informativas e formativas a raíz da 

lectura de textos. 

 

 

 

CL2.5. Defende oralmente 

posturas de pensamento 

mostrando unha actitude 

respectuosa e crítica ante as 

achegas alleas. 

 

AA4. Utiliza diferentes estratexias 

para progresar na aprendizaxe 

iPack 

SB pp. 

102-103 

WB p. 85, 

ex. 1-3 

TG p. T102 

TG p. T103 
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Unidade 8 - Sesión 6 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

e cívicas. 

 

-Desenvolver la 

competencia en 

conciencia e 

exresiones culturais. 

 

 

 

   

▪ Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

▪ Actividades de reforzo e 
ampliación: 

      Fact file 
      Writing reference 

Writing worksheets 

SIE

E 

SIEE4. Utiliza diferentes 

estratexias para progresar na 

aprendizaxe 

TG p. T102 

WB pp 

110, 118 

TR CD-

ROM 

 

Unidade 8 - Sesión 7 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Elaborar un texto 

descriptivo. 

 

- Desenvolver a 

competencia en 

comunicación 

lingüística. 

 

 

-Desenvolver a 

competencia dixital.. 

 

-Desenvolver a 

competencia en 

-Elaboración dun texto descritivo a 
partir dá actividade preparatoria e 
seguindo a guia de redacción. 
Revisión dos aspectos indicados na 
guía de redacción. 

 

CL CL5.4. Compón textos utilizando 

estratexias como a planificación, 

textualización, revisión e versión 

final. 

SB p.103, 

6, 7 
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Unidade 8 - Sesión 7 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor. 

 

-Desenvolver as 

competencias sociais 

e cívicas. 

 

-Desenvolver la 

competencia en 

conciencia e 

exresiones culturais. 

 

   

▪ Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

▪ Actividades de reforzo e 
ampliación: 

      Writing reference 
      Writing worksheets 

Writing Tutor 

 SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 

para progresar na aprendizaxe 

WB 

pp.110, 

118 

TR CD-

ROM 

Digital 

WB 
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Unidade 8 - Sesión 8 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores 
Recurso

s 

-Reciclar os 

contidos 

aprendidos. 

 

 

-Coñecer a cultura 

doutros países. 

Visions of India. 

 

- Desenvolver a 

competencia en 

comunicación 

lingüística. 

 

 

-Desenvolver a 

competencia dixital.. 

 

-Desenvolver a 

competencia en 

sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor. 

 

-Desenvolver as 

competencias sociais 

e cívicas. 

 

-Desenvolver a 

competencia en 

conciencia e 

expresións culturais. 

 

Desenvolver a 

competencia 

-Observación e cometario das fotos. 

Identificación das palabras clave, 

audición atenta e elección de respostas 

(Exercises 1-2). 

 

 

     -Extra activity. Speaking 

 
 

-Observación atenta e detallada do vídeo. 

Comprensión do vocabulario e da 

información que se presenta. Lectura do 

texto en fotocopia se é necesario. 

Segundo visionado para facilitar a 

resposta ás preguntas (Exercises 1-5). 

 

     -Helping hand (weaker students) 

 

 

     -Extra activity: Exam practice 

 

 

CL 

 

 

 

 

SC 

 

 

CEC 

 

 

 

 

AA 

 

 

CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL1.2. Comprende as mensaxes 

principais da comunicación 

interpersoal sobre temas de uso 

cotián, de interese xeral e temas 

abstractos. 

 

 

SC2. Socializa e participa en 

actividades de grupo na lingua 

estranxeira. 

 

CEC1. Valora a lingua estranxeira 

como medio para comunicarse e 

acceder a informacións e culturas 

novas. 

 

 

AA3. Identifica diferentes 

estratexias para progresar na 

aprendizaxe. 

 

CL3.1. Realiza intercambios 

comunicativos con falantes da 

lingua estudada. 

iPack 

SB p. 104 

 

 

TG p. 

T104 

 

 

SB p. 105 

 

 

 

 

TG p. 

T105 

TG p. 

T105 
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Unidade 8 - Sesión 8 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores 
Recurso

s 

aprender a aprender. 

 

 

   

   

   

   

▪ Repasar 
consolidar e 
estender o 
contido da 
unidade. 

▪ Actividades de reforzo e 
ampliación: 

       Fact file 

Fact file 

SIE

E 

SIEE4. Utiliza diferentes estratexias 

para progresar na aprendizaxe 

TG p. 

T104 

TG p. 

T105 

 

Unidade 8 - Sesión 9 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Revisar os 

contidos 

traballados na 

unidade 

 

-Desenvolver a 

competencia en 

comunicación 

lingüística. 

 

-Desenvolver a 

competencia dixital.. 

 

-Realización dos exercicios de 

revisión(Review unit 8) e corrección. 

SIE

E 

SIEE4. Utiliza diferentes 

estratexias para progresar na 

aprendizaxe 

iPack 

SB p. 113 
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Unidade 8 - Sesión 9 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Desenvolver a 

competencia en 

sentido de iniciativa e 

espírito 

emprendedor. 

 

   

Unidade 8 - Sesión 10 (50') 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Observar o progreso 

do alumnado. 

 

- Desenvolver a 

competencia en 

comunicación 

lingüística. 

 

 

-Desenvolver a 

competencia dixital. 

 

-Desenvolver a 

competencia en 

sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor. 

 

-Observación do progreso do alumnado 

(Progress Check / Practice exam 8), 

aclaración de dúbidas e preparación 

para o exame de final de unidade. 

SIE

E 

SIEE4. Utiliza diferentes 

estratexias para progresar na 

aprendizaxe 

iPack 

WB pp. 86-

87 

WB p. 95 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

Unidade 8 - Sesión 11 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 
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Unidade 8 - Sesión 11 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

-Valorar os 

coñecementos 

adquiridos na 

unidade. 

 

-AVALIACIÓN 

sumativa. 

 

-Realización opcional dun dos test 

da unidade. 

Toda

s 

 TR CD-Rom 

CD / iPack 

End- of-Unit 8 tests 

   

   

   

   

   

   

Unidade 8 - Sesión 12 (50') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CC Indicadores Recursos 

- Valoración xeral 

do progreso 

efectuado durante 

o terceiro trimestre 

e durante todo o 

curso. 

 

-Avaliación 

sumativa 

- Realización opcional dalgún dos 

tests de final de trimestre ou final de 

curso. 

Toda

s 

 TR CD-Rom 

CD / iPack 

End-of-Term 3 tests 

End-of-Year Tests    
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3ª AVALIACIÓN 

Translation e Word formation 

Proxectos de investigación e exposición na aula 

Preparación intensiva da proba de acceso ABAU 
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5 METODOLOXÍA 

5.1 Aspectos Xerais 

Cabe destacar o carácter combinado da aprendizaxe por competencias: o alumno, mediante o que 

sabe, debe demostrar que sabe aplicalo, pero ademais que sabe ser e estar. De esta maneira vemos 

como unha competencia integra os diferentes contidos que son traballados na aula, exemplo dunha 

formación integral do alumno. En suma, non só preparamos ó alumno no coñecemento de saberes 

técnicos e científicos, senón que o fai tamén como cidadán, de aí que deba demostrar unha serie de 

actitudes sociais, cívicas e intelectuais que impliquen o respecto ós demais, responsabilidade e 

cooperación. 

A programación integra -obxectivos xerais e didácticos , estándares de aprendizaxe e competencias- así 

como criterios e indicadores de competencias para a avaliación da adquisición das competencias. 

O método elexido atende ós diferentes niveis do alumnado. Ademáis do método e os materiais 

complementarios que ofrece, base principal de traballo para a adquisición de contidos e competencias, 

utilizaranse materiais orixinais tais como publicacións en Inglés, como a revista Speak Up, lecturas orixinais e 

adaptadas  adquiridas para a biblioteca, páxinas web e aplicacións como Genial.ly para a creación de materiais 

reais, xogos, prensa, etc. A aplicabilidade do aprendido na clase de inglés a otras materias e contextos proba o 

feito de que se están a desenrolar as competencias sociais 

. 

Segundo o anterior, elaborouse a programación tendo en conta os seguintes aspectos: 

- Elección de recursos axeitados o nivel académico e persoal dos alumnos . 

- Selección coidada das actividades e tarefas na aula . 

- Deseño de tarefas segundo a nivel do alumnado . 

- Procura participar activamente en tódalas actividades na aula . 

- Aplicabilidade do aprendido para desenrolar unhas competencias sociais . 

- Coidado nos diferentes niveis do alumnado 

- Variedade tanto nas tarefas coma nas varias activades . 

 

 

En 2º de Bacharelato, tendo en conta cambios tan significativos e evidentes como a globalización, que 

prácticamente esixe o dominio dunha segunda lingua estranxeira, e o impacto das novas tecnoloxías, 

repercutindo directamente nos alumnos á hora de aprender, de comunicarse ou de realizar unha tarefa, 

elementos que se converteron nunha prioridade e nunha ferramenta clave respectivamente no proceso 

de aprendizaxe ao longo de toda a vida, crearei as condicións esenciais para que se produza a 

aprendizaxe atendendo á diversidade nas habilidades e expectativas de cada alumno e a busca do 

desenvolvemento do talento de cada un deles, proporcionando modelos de traballo para logo dar 

libertade ó alumno para elixir o enfoque, os materiais, os temas a tratar nas súas intervencións na clase. 

O alumno participa activamente na súa aprendizaxe, mostrando a súa creatividade, reflexionando sobre 

o por qué, tratando os erros como parte do progreso e, como resultado, potenciará a súa actitude 

positiva cara ó idioma e a cultura inglesa.   

 

Aplicarase unha metodoloxía comunicativa baseada en contidos léxicos, funcionais e morfosintácticos, 

que reproduza na clase as situacións de comunicación cotiás e útiles para eles en outras materias do 

currículo. Favorecerase o uso da metodoloxía que impulse a capacidade do alumno para aprender por sí 

mesmo, para traballar en equipo e aplicar métodos de investigación apropiados. 

 

As tres clases semanais organízanse en base a contidos, destrezas e funcións. 

O primeiro día da semana, os martes, adícase ó repaso da gramática e o progresivo coñecemento, 
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percepción e producción dos rasgos fonolóxicos da língua: a composición fonética das palabras, e das 

oracións, o acento, o ritmo e a entoación.  Adicarase gran parte da clase as Transformations. Dado que o 

curso pasado non traballaron o libro de texto na súa totalidade, ímolo traballar na aula e na casa como 

apoio a súa aprendizaxe e repaso de coñecementos. Grammar+transformations+phonetics. 

 

O segundo día, os mércores,  trabállase a comprensión de textos escritos. Utilizaranse textos propios 

do ámbito académico que se está a traballar, buscando a comprensión de información xeral e específica, 

e amosando interese pola lectura autónoma de textos variados. Reforzaremos  a adquisición de  

vocabulario mediante a traducción directa e inversa, e exercicios de formación de palabras:  derivación, 

composición, acrónimos, etc. Insistirei na adquisición das competencias clave: CCL, CAA, CCD, CSCe 

CCEC. 

 

O terceiro día, os venres, traballaremos con proxectos elaborados polos alumnos. Os proxectos valoran 

e potencian o pensamento autónomo, critico e riguroso, o uso de técnicas e hábitos de investigación nos 

distintos campos do saber, así como, a transferencia e aplicación do aprendido. As tecnoloxías da 

información e de comunicación son ferramentas clave para a elaboración de ditas tarefas. Tarefas estas 

que melloran non só a súa comprensión lectora e a expresion escrita, senón tamén a súa capacidade de 

expresarse correctamente en público. 

Proporei un tema e os alumnos deberán preparar unha presentación  relacionando dito tema con tres 

ámbitos diferentes do coñecemento. Poden utilizar vídeo, música, obra literaria, revistas científicas, etc ó 

presentar a información o resto do grupo, compartindo a súa aprendizaxe sobre o tema, explicando 

posteriormente os motivos que os levaron a asociar os diversos ámbitos, en definitiva, a facer pertinente 

o uso da língua inglesa para o enriquecemento personal do que fai o traballo e de aqueles cos que o 

comparte. A avaliación das presentacións faise mediante rúbrica. 

 

Noutras ocasións plantexarase un debate. Cada alumno ten asignado un papel: metade da clase deberá 

defender unha postura, a outra metade a rebatirá e un alumno sera o moderador. Todos preparan un 

guión que lles axudará a defender a súa postura, contando coas estratexias necesarias para afrontar un 

debate previamente traballadas, tales como saber expoñer feitos e opinións, convencer aducindo razóns, 

expoñendo vantaxes e desvantaxes de cada  postura. 

 

 Asímesmo faranse exercicios e exames similares as probas de First, B1, B2, que consistirán dos 

seguintes apartados: 

 exercicios de gramática e vocabulario 

 un listening 

 unha redacción 

 unha análise de texto que consistirá nas seguintes partes: 

◼ resumo en 5 liñas ou 50 palabras do contido do texto 

◼ exercicio de vocabulario: dáse a definición de 4 expresións ou termos que hai que localizar no 

texto 

◼ exercicio de transformación co que se preguntan cuestións de gramática (4 oracións) 

◼ exercicio de comprensión do texto (contestar dúas preguntas sobre o texto)  

Práctica de transcripción fonética. 
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5.2 Estratexias Metodolóxicas 

 
A información proporcionada polas diferentes tarefas durante o curso servirá para obter unha avaliación das 
melloras na Competencia Comunicativa dos nosos alumnos . 
Valoraranse as actividades orais, os proxectos, dado o carácter comunicativo da primeira lingua estranxeira no 
currículo oficial. 

 
 

6 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Os materiais e recursos didácticos que imos utilizar para o desenrolo do proceso de ensinanza -aprendizaxe na 
materia de Inglés son: 

 

 Os recursos do libro dixital e os CDs do método 

 Cds de música ou acceso a rede con tal fin, Ted talks, ETJ English, etc 

 Revistas e xornais en inglés: Speak up, The Guardian,  etc 

 Xogos de aprendizaxe de vocabulario e estratexias como Taboo 

 Fichas, cartas de repaso de preposicións, a voz pasiva, expresións partitivas e verbos irregulares. 

 Presentacións en Powerpoint 

 Webquests 

 Libros de lectura graduada, Readers, do alumno e da biblioteca do centro. 

 Materiais de reforzo para a atención a diversidade de alumnos, distintos niveis e tipos de aprendizaxe. 
 

Libros de texto de referencia: 

 O Student's Book, Key to Bachillerato 1, Oxford University Press 

 Advanced Contrast 1 for Bachillerato , ed. Burlington 

 Over to You, ed. Oxford 

 Ideas and Issues Advanced, ed.Vicens Vives 
 
Diccionarios recomendados: 
 

 Gran diccionario Oxford español-inglés/inglés-español 

 Diccionario Oxford Study para estudiantes de inglés 
 
Gramáticas recomendadas: 
 

 My Grammar Lab Book, Ed. Pearson 

 New English Grammar for Bachillerato.- Jean Rowan. Burlington 

 1000 Ejercicios de Rephrasing( pre-intermediate- upper  intermediate) Mira Editores 
 
Outros recursos multimedia: 
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 Páxina web da editorial Oxford  e editorial Bulington (www.burlingtonbooks.es) con material extra de 
repaso 

 Páxina da BBC, BBC Learning English. 

 Enciclopaedia Britannica 

 TEDLessons, TEDTalks 

 Commonlit.org 

 Transmedialiteracy.upf.edu 

 Narrativemagazine.com . A word, please! Word of the Week. 

 
Otórgase un  papel moi importante ás TIC na educación de aí o uso diario dos medios cos que conta a aula 

e o centro: 

 - Vídeo-DVD por aula 

 - Cámara de vídeo – Grabador audio 

 - Ordenadores (PC, portátiles (individuais en Bacharelato e Ciclos), netbooks, tabletas, ...) 

 - Pantalla Dixital Interactiva 

 - Conexión a Internet 

 - Encerado Dixital Interactivo 

 - Canón reproductor de video 

 - Acceso á intranet dende a casa 

 
 
Parte do material estará colgado na aula virtual do instituto de xeito que o alumnado poda consultalo 
cando queira dende onde queira.  

 
 

7 CRITERIOS SOBRA A AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E A PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO 

 

7.1 Avaliación Continua 

 
Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o éxito dos obxectivos 
da etapa, nas avaliacións continua e final das disciplinas dos bloques de materias troncais e 
específicas, serán os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliábeis que figuran nos 
cadros incluídos no punto 5 desta programación, de acordo co real decreto 1105/2014. 
 
A avaliación será: 
- Continua, xa que cando o progreso dun alumno ou alumna non sexa o adecuado, estabeleceranse 
medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera momento do curso, axiña que 
se detecten as dificultades, e estarán dirixidas a garantir a adquisición das competencias 
imprescindíbeis para continuar o proceso educativo. 
- Formativa, polo que será un instrumento para a mellora, tanto dos procesos de ensino coma dos 
procesos de aprendizaxe. 
- Integradora, debendo terse en conta desde todas e cada unha das materias a consecución dos 
obxectivos estabelecidos para a etapa e do desenvolvemento das competencias correspondente. O 
carácter integrador da avaliación non impedirá que o profesorado realice de maneira diferenciada a 
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avaliación da materia de inglés, tendo en conta os criterios de avaliación e os estándares de 
aprendizaxe avaliábeis específicos da mesma. 
 
7.1 Procedementos de Avaliación 
 
   Enténdese por procedementos os métodos mediante os cais se leva a cabo a recollida de      
información sobre a adquisición de competencias básicas, dominio dos contidos e logro dos criterios de 
avaliación. Estes métodos serán: 
 1. A observación sistemática do alumno 
 2. A análise das produccións orais e escritas do alumno 
 3. Probas específicas 
 
7.2 Sistemas ou instrumentos de Avaliación 
   
É necesario levar a cabo varios tipos de avaliación: individual, formativa, sumativa, autoavaliación, etc. 
Cara a  avaliación individual   
 

 Exame de diagnóstico ao comezo do curso 

 As probas específicas (tres por trimestre) 

 Follas de autoavaliación e co-avaliación     

 Diario de clase ou libreta 
 

Tamén se debe avaliar o progreso dos alumnos nun período de tempo, é dicir, facer unha avaliación 
formativa. As ferramentas de avaliación formativa  son 
  

 as tarefas diarias 

 a participación 

 traballo colaborativo, en parellas e en grupos 

 caderno 

 progreso nas destrezas de listening, speaking, reading e writing. 
 
 
As probas específicas, tais como os exames de cada unidade, serven para observar cómo progresan 
entre unha unidade e a seguinte e tamén para avaliar a súa actitude cara á lingua. 
As probas específicas serán 
 

• A diagnostic test 

• Proba(s) escrita(s) do seguinte bloque de contidos: comprensión de textos orais, comprensión de 

textos escritos, produción de textos escritos (expresión e interacción), coñecemento da lingua e 

consciencia plurilingüe e intercultural.  

• •Proba(s) orai(s) do seguinte bloques de contidos: produción de textos orais (expresión e interac-

ción)  

 
 
A análise sistemática do alumno farase mediante traballos escritos semanais, exercicios, produccións 
orais, dictados, traballos de  investigación, o caderno e probas escritas. 
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7.3 Criterios de Cualificación 
 
2º ESO 

 
 
4º ESO 

Bloques de contidos Instrumentos de avaliación % na 

nota das 

avalia-

cións 

Comprensión de textos orais Proba(s) escrita(s) (Listening comprehension) 

Análise do traballo individual do alumnado 

mediante a observación sistemática. 

10% 

Produción de textos orais  

(expresión e interacción) 

Probas orais individuais, en parella ou grupo, 

proxectos. 

Análise do traballo individual do alumnado 

mediante a observación sistemática. 

Rúbricas. 

10% 
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Comprensión de textos escri-

tos 

Proba(s) escrita(s) (Reading comprehension) 

Análise do traballo individual do alumnado 

mediante a observación sistemática. 

10% 

Produción de textos escritos  

(expresión e interacción) 

Proba(s) Escrita(s) (Writing test) 

Análise do traballo individual do alumnado 

mediante a observación sistemática. 

10% 

Coñecemento da lingua e 

consciencia plurilingüe e in-

tercultural. 

Proba(s) escrita(s). 

Análise do traballo individual do alumnado 

mediante a observación sistemática. 

40% 

Portfolio do traballo do alum-

nado 

Análise do traballo individual do alumnado 

mediante a observación sistemática. 

Achega de traballos escritos. 

Tarefas de repaso e autoavaliación a través 

de plataformas online como Quizziz, Quizlet, 

Padlet, Liveworksheets etc. 

20% 

   

2º BACHARELATO 
As probas específicas escritas suporán o 70% da cualificación. 
 

- Haberá tres probas escritas por trimestre, as dúas primeiras contan un 40% da nota e a última 
o 60%. 
Cada proba específica está dividida en cinco seccións: 

• Reading 15 % 

• Vocabulary  20% 

• Grammar     30% 

• Writing     20% 

• Listening  15% 
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 Non se restará puntuación polos erros cometido nas probas específicas escritas. 

                

A proba específica oral  trimestral conta o 10%.  

A análise da producción do alumnado mediante a observación sistemática contará un 20%. 

A análise do traballo do alumno basearase na 

              Producción oral e escrita do alumno: traduccións, redaccións e presentacións de proxectos    

              según rúbricas.  

              O traballo diario de aula (ou sesión Webex, se a docencia fose telemática) a comprensión oral          

              e escrita, os exercicios do textbook e tarefas do caderno do alumno      

     

- No caderno do alumno a inclusión da totalidade de exercicios, actividades e tarefas, 

esquemas, resúmenes, etc propostos suporá a nota máxima.  

- Por cada actividade de aula que non fora feita restaranse 0.10 puntos. 

- Non haberá exame de recuperación xa que todo exame inclúe a materia dos anteriores. 



 
 

 

IES CHAN DO MONTE 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INGLÉS 

 
CURSO 2022- 2023 

 

 
 

       Páxina 310 de 328 

 
  

Dado que a avaliación é continua, o alumno que acade unha nota media igual ou superior a 5.00 na 

terceira avaliación, como resultado do exame final e da análise sistemática dos seus traballos escritos, 

exercicios, produccións orais, dictados, traballos de investigación e o caderno, aprobará a asignatura e 

promocionará ó curso seguinte. 

A nota final do alumno será: 

Naqueles alumnos que amosen un progreso ascendente e contínuo dende o principio do curso 

ata finalizalo, a nota final será a da terceira avaliación sen facer media aritmética coas outras 

avaliacións.  (e.g. 4+5+6= 6) 

Aqueles alumnos cuxa progresión sexa descendente dende o comezo do curso ata o final, 

terán que acadar un catro na última avaliación  para facer media e a nota final será a media aritmética 

das tres avaliacións.  (e.g. 8+6+4= 6) 

 

Os alumnos que non teñan superado a asignatura trala avaliación final ordinaria no mes de Xuño, por non 

ter superado os contidos e criterios de avaliación mínimos exixibles, e se presenten a extraordinaria, 

recibirán material de apoio e repaso por parte do profesor cara a proba extraordinaria que incluirá tarefas e 

actividades para cada mínimo, lecturas complementarias e, se fose necesario, orientalas familias sobre os 

hábitos e técnicas de estudio aconsellables para os seus fillos. 

 

Estes alumnos  aprobarán a asignatura e promocionarán ó curso seguinte se obteñen no exame 

extraordinario unha nota igual ou superior a 5.00.  
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7.2 Avaliación Final 

 
Dado que a avaliación é continua, o alumno que acade unha nota media igual ou superior a 5.00 na 

terceira avaliación, como resultado do exame final e da análise sistemática dos seus traballos escritos, 

exercicios, produccións orais, dictados, traballos de investigación e o caderno, aprobará a asignatura e 

promocionará ó curso seguinte. 

 

A nota final do alumno será: 

Naqueles alumnos que amosen un progreso ascendente e contínuo dende o principio do curso 

ata finalizalo, a nota final será a da terceira avaliación sen facer media aritmética coas outras 

avaliacións.  (e.g. 4+5+6= 6) 

Aqueles alumnos cuxa progresión sexa descendente dende o comezo do curso ata o final, 

terán que acadar un catro na última avaliación  para facer media e a nota final será a media aritmética 

das tres avaliacións.  (e.g. 8+6+4= 6) 

 

 
 

 

7.3 Avaliación Extraordinaria 

 
Os alumnos que non teñan superado a asignatura trala avaliación final ordinaria no mes de Xuño, por non 
ter superado os contidos e criterios de avaliación mínimos exixibles,  e se presenten á extraordinaria, recibi-
rán material de apoio e repaso por parte do profesor cara a proba extraordinaria que incluirá tarefas e acti-
vidades para cada mínimo, lecturas complementarias e, se fose necesario, orientalas familias sobre os 
hábitos e técnicas de estudio aconsellables para os seus fillos. Aprobarán a asignatura e promocionarán ó 
curso seguinte se obteñen no exame extraordinario unha nota igual ou superior a 5.00.  

 

Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 3ª avaliación e a avaliación 
final na ESO (apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría)  
  

  
  

Metodoloxía  

O alumnado que non superou a 3ª avaliación recibirá material de apoio e repaso por parte do profesor cara a proba final, 
lecturas complementarias e, se fose necesario, orientalas familias sobre os hábitos e técnicas de estudio aconsella-
bles para os seus fillos. Así mesmo, poderanse ir facendo probas parciais avaliables de recuperación preivas ao exa-
me final.  

Aprobarán a asignatura e promocionarán o curso seguinte se obteñen no exame final unha nota igual ou superior a 5.00.  

O alumnado que supere a materia na 3ª avaliación, poderá facer traballos ou tarefas adicionais para subir nota.  
  
  

Actividades tipo  

1. Actividades de repaso de contidos  
2. Pequenos proxectos ou traballos de investigación  
3. Exposicións orais  
4. Fichas de traballo  
5. Redaccións  
6. Resumo de lecturas ou pequenos textos, noticias, etc.  
7. Probas escritas  

Materiais e recursos  Utilizaranse distintos materiais e recursos, como: libro de texto, material eleborado polo docente, ordenadores, páxinas 
web de recursos educativos; Tamén se poderá facer uso de noticias atopadas na web e de lecturas axeitadas a cada 
nivel.  
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8 INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE 

 
As probas de autoavaliación e o Portfolio proporcionanos unha avaliación dende outra perspectiva, a do 

alumno, co cal é moito máis sinxelo e obxectivo avaliar e modificar a programación. 
Cada profesor fará unha valoración mensual por escrito para controlar que o grado de consecución de 

obxectivos é o correcto e , de non ser deste xeito, aplicarase a modificación pertinente a programación. 

Realizarase unha reunión de Departamento para unha posta en común dos resultados en cada grupo e para 

decidir os cambios pertinentes, quedando informados adecuadamente todos os seus membros. 
Para avaliar tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de ensino e a súa propia práctica docente,  

utilizarase  unha plantilla cos indicadores de logro e os elementos a avaliar: 
 
 

1 = Escaso/non logrado.  
2 = Básico.  
3 = Satisfactorio.  
4 = Excelente. 

       INDICADORES DE LOGRO DE PROCESO DE ENSINO 
VALORACIÓN 

(De 1 a 4) 

PROPOSTAS DE 

MELLORA 

Motivación inicial do alumnado   

1    

2    

Motivación ao longo de todo o proceso   

3    

4    

Presentación dos contidos (conceptos, procedementos e actitudes)   

5    

6    

Actividades na aula   
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ELEMENTOS A 
AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Non conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Programación 
didáctica. 

Non se adecúa ó 
contexto da aula. 

Adecúase parcialmente ó 
contexto da aula. 

Adecúase completamente ó 
contexto da aula. 

Plans de mellora. Non se adoptaron 
medidas de mellora tralos 
resultados académicos 
obtidos. 

Identificáronse as medidas de 
mellora a adoptar tralos 
resultados académicos 
obtidos. 

Adoptáronse medidas de 
mellora segundo os resultados 
académicos obtidos. 

Medidas de 
atención á 
diversidade. 

Non se adoptaron 
medidas de atención á 
diversidade adecuadas. 

Identificáronse as medidas de 
atención á diversidade a 
adoptar. 

Adoptáronse medidas de 
atención á diversidade 
adecuadas. 

Temas 
transversais. 

Non se traballaron 
tódolos temas 
transversais na materia. 

Traballáronse a maioría dos 
temas transversais na materia. 

Traballáronse tódolos temas 
transversais na materia. 

7    

8    

Recursos e organización da aula   

9    

10    

Instrucións, aclaracións e orientacións ás tarefas do alumnado   

11    

12    

Clima da aula   

13    

14    

Seguimento/ control do proceso de ensino-aprendizaxe   

15    

16    

Diversidade   

17    

18    
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ELEMENTOS A 
AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Non conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Programa de 
recuperación. 

Non se estableceu un 
programa de 
recuperación para os 
alumnos. 

Iniciouse o programa de 
recuperación para os alumnos 
que o necesiten. 

Estableceuse un programa de 
recuperación eficaz para os 
alumnos que o necesiten. 

Obxectivos da 
materia. 

Non se alcanzaron os 
obxectivos da materia 
establecidos. 

Alcanzáronse parte dos 
obxectivos da materia 
establecidos para o curso. 

Alcanzáronse os obxectivos da 
materia establecidos para este 
curso. 

Competencias 
clave. 

Non se desenvolveron a 
maioría das 
competencias clave 
relacionadas coa materia. 

Desenvolvéronse parte das 
competencias clave 
relacionadas coa materia. 

Logrouse o desenvolvemento 
das Competencias clave 
relacionadas con esta materia. 

Práctica docente. A práctica docente non 
foi satisfactoria. 

A práctica docente foi 
parcialmente satisfactoria. 

A práctica docente foi 
satisfactoria. 

Materiais e 
recursos didácticos 

Os materiais e recursos 
didácticos non foron os 
adecuados. 

Os materiais e recursos 
didácticos foron parcialmente 
adecuados. 

Os materiais e recursos 
didácticos foron completamente 
adecuados. 

Distribución de 
espazos e tempos 

A distribución dos 
espazos e tempos non foi 
adecuada ós métodos 
didácticos e pedagóxicos 
utilizados. 

A distribución dos espazos e 
tempos foi parcialmente 
adecuada ós métodos 
didácticos e pedagóxicos 
utilizados. 

A distribución dos espazos e os 
tempos foi adecuada ós 
métodos didácticos e 
pedagóxicos utilizados. 

Métodos didácticos 
e pedagóxicos 

Os métodos didácticos e 
pedagóxicos utilizados 
non contribuíron á 
mellora do clima da aula 
e do centro. 

Os métodos didácticos e 
pedagóxicos utilizados 
contribuíron parcialmente á 
mellora do clima na aula e do 
centro. 

Os métodos didácticos e 
pedagóxicos utilizados 
contribuíron á mellora do clima 
da aula. 

Resultados da 
avaliación 

Os resultados da 
avaliación nesta materia 
non foron satisfactorios. 

Os resultados da avaliación 
nesta materia foron 
moderados. 

Os resultados da avaliación 
nesta materia foron 
satisfactorios. 

 

A avaliación do proceso de ensino terá un carácter formativo, orientado a facilitar a toma de decisións para 
introducir as modificacións oportunas que nos permitan a mellora do proceso de maneira continua. Con iso 
pretendemos unha avaliación que contribúa a garantir a calidade e eficacia do proceso educativo. Todos estes 
logros e dificultades atopados serán recollidos nas Propostas de Mellora da Programación de xeito que cada 
curso escolar, a práctica docente aumente o seu nivel de calidade. 
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9 ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES E SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

 
SEGUIMENTO 
O alumnado será convocado a unha reunión no mes de setembro na que recibirá o calendario de probas, 
criterios de cualificación e boletín de exercicios. O boletín de exercicios debe ser entregado antes da proba 
escrita específica e ten un peso dun 10% na nota. O alumnado pode plantexar dúbidas ó profesorado durante o 
proceso. 
O calendario será exposto na páxina web do centro, no taboleiro e no calendario da Aula Virtual.  

 
 

RECUPERACIÓN 
O alumnado fará tres probas específicas, das que será avaliado trimestralmente. O peso de ditas probas é do 
70%. Xa que o 20% restante ven dado pola nota obtida polo alumnado no curso actual. 
Os alumnos coa asignatura pendente do curso anterior recibirán  da xefa de Departamento un boletín de 

actividades, con materiais de estudo e repaso, que deben entregar nas datas sinaladas e serán correxidas e 

valoradas polo mesmo.  

Sendo Inglés unha língua, e, por conseguinte,  unha materia de avaliación contínua, enténdese que o traballo 

que desenvolve no curso actual repercute directamente  

na aprendizaxe de todo o necesario para a recuperación do curso anterior. Polo tanto, é importante a 

comunicación entre a Xefa do Departamento, que avaliará ó alumno da asignatura pendente, có profesor do 

curso actual para coñecer máis a fondo o esforzo e o rendemento diario na aula e nas probas específicas. A 

nota que obteña no curso actual ponderará un 20 % na nota de recuperación da materia pendente. O 80% 

restante provén da proba escrita específica, cun peso do 70%, e o boletín de repaso, o que lle asignamos un 

10%. 

Dado que os alumnos serán avaliados trimestralmente, terán unha proba escrita no mes de Novembro, 

unha segunda proba en febreiro e outra no mes de Maio. Cada proba está dividida en cinco seccións: 

• Reading 15 % 

• Vocabulary  20% 

• Grammar     30% 

• Writing     20% 

• Listening  15% 
 

De non ter aprobado en ningunha destas ocasións, o alumnado que teña aprobado as dúas primeiras 

avaliacións do curso actual  e teña entregado os boletíns da recuperación da materia pendente será avaliado 

positivamente na materia pendente, cunha cualificación máxima de 5:00.  

O alumnado contará cunha oportunidade na proba extraordinaria de Xuño. A cualificación virá marcada pola 

propia proba escrita nun 80%, e o 20% restante procederá da información facilitada polo profesor do curso 

actual en canto o seu traballo, o aproveitamento e os resultados obtidos no ano que cursa.  
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Nas probas escritas o alumnado pendente será avaliado segundo os criterios de avaliación, contidos e 

estándares de aprendizaxe mínimos determinados na programación do curso pendente. 
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10 DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN 

ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS  

 

Previo o inicio do traballo co libro de texto farase un test diagnóstico para avaliar o nivel de cada alumno. O 

Diagnostic Test inclúe cinco apartados coa seguinte valoración: 

 Vocabulary  20 points 

 Grammar     30 points 

 Writing        20 points 

 Listening      15 points 

 Reading        15 points 

 

Os alumnos que non acaden unha valoración positiva, farán un repaso do material contido no exame 

mediante as Revision Worksheets. 
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11 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

 

Os nenos aprenden de distintas formas e a ritmos diferentes. Para emendar estas posibles situacións inclúense 

actividades tanto de ampliación, para os máis avanzados, como de reforzo, para os que poidan estancarse 

nalgún momento. 

O final de cada unidade está pensada para reciclar e sistematizar os contidos básicos da unidade de maneira 

que serva de repaso xeral das catro destrezas fundamentais na aprendizaxe dunha lingua. O obxectivo é que 

todo alumno participe no proceso de aprendizaxe con plena satisfacción e alcance o éxito acorde a seu nivel de 

capacidade e interese. Certo tipo de actividade é deliberadamente máis sinxelo, de tal xeito que tódolos 

alumnos sexan capaces de levar a cabo a actividade con éxito seren capaces de levar a cabo con éxito 

pequenas actividades, como copiar listas de palabras, constitúe un factor importante para os alumnos de 

asimilación máis lenta, ao contribuíren de maneira importante a aumentar a confianza en si mesmos como 

aprendices de linguas estranxeiras. 

En colaboración co departamento de Orientación, o profesorado poderá tomar diversas medidas ordinarias e 

extraordinarias de atención á diversidade, como as seguintes:  
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1. Graduar os contidos segundo as diferentes habilidades dos diferentes alumnos  

2. Adaptar moitas actividades ao seu nivel de aprendizaxe . 

3. Adaptar as actividades o tempo e ritmo de aprendizaxe. 

4. Utilizar os diferentes agrupamentos na aula para facer grupos de axuda . 

5. Partir dos primeiros indicios proporcionados na avaliación inicial e na unidade de diagnóstico . 

6.  Integrar os diferentes niveles de aprendizaxe no entorno da clase. 

7. Reforzar as técnicas de aprendizaxe 

8. Mellorar os procedementos, hábitos e actitudes. 

9. Aumentar a atención orientadora 

10. Avaliacións adaptadas ás necesidades destes alumnos 

 

a) Para o alumnado con altas capacidades intelectuais: facilitaranse contidos e material de ampliación 

axeitado ás necesidades destes alumnos que lles permitan desenvolver ao máximo as súas capacidades. 

b) Para o alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe: adoptaranse tanto medidas de 

escolarización como de atención. Para alumnos con minusvalía, tomaranse medidas de flexibilización e 

alternativas metodolóxicas. Para alumnos con dificultades de aprendizaxe graves, priorizaranse os contidos 

de procedementos e actitudes, buscando a integración social, ante a imposibilidade de lograr un progreso 

suficiente en contidos conceptuais. Hai que insistir nos contidos instrumentais ou de material considerados 

como tales. Temos algún alumno diagnosticado como Asperger, por exemplo, o que se lle ofrece máis 

tempo para facer o exame, debido a súas dificultades de comprensión dos enunciados e o seu ritmo de 

producción na língua estranxeira. 

 

12 ELEMENTOS TRANSVERSAIS  

 

Non hai saberes que se adquiran exclusivamente nunha determinada materia e só serven para ela . Con todo o 

que o alumno aprende nas diferentes materias e fora da escola 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. 

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

actividades interrelacionadas coas outras áreas curriculares, empezando polo coñecemento dun mesmo e a 

continuación coa exploración do mundo que nos rodea; a casa, o colexio, o medio e a 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. 

 

A sección 3 de cada unidade, Around the World,  é una lección de base cultural que a través da lengua inglesa 

amosa os alumnos o mundo no que viven: Unusual Lessons in India and Scotland,  The North Atlantic, The 

Titanic sinks; Tomorrow´s Scientists in Africa, The Solomon Islands: Keeping alive old traditions; The UK: 

Britain’s Got Talent; Talking about a dangerous job in India: the snake catchers; Kiwi- New Zealand’s National 

Symbol; Neighbours in Canada, Wales and Ghana; Sydney, a playground of colour. 
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Na sección Focus on…afóndase nas CLIL: ICT, Maths and physics: mass, forcé and velocity; design and 

Technology: materials; History: The Middle Ages; Literature and the Arts: The history of Theatre; Biology: 

Immunity; Geography: The food chain and ecosystems; Geography: Urban centres and Science: Sound and 

hearing. 

Os proxectos elaborados polos alumnos tratan temas transversais, como é lóxico,  da súa elección nalgúns 

casos e, a proposta do profesor, noutros. O feito de que os expoñan e argumenten ante os seus 

compañeiros e outros membros da comunidade escolar redunda na súa competencia emprendedora 

tamén. 

13 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  

 

  Este tipo de actividades inclúen saídas culturais, asistencia a obras de teatro en inglés, conmemoración de 

festividades características da sociedade anglosaxoa etc., serán deseñadas polo equipo de profesores do 

departamento. Reunido o Departamento, decídese non organizar actividades extraescolares, so 

complementarias. 

 

 

14 MECANISMOS DE REVISIÓN, DE AVALIACIÓN E DE MODIFICACIÓN 

DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELACIÓN COS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA  
 

A programación terá un seguimento permanente por parte dos membros do departamento no 

relativo ao grao de cumprimento, proceso de ensinanza e aprendizaxe e desviación entre 

resultados obtidos e esperados. 

 

Tamén se irá tomando nota de todas as suxestións que vaian xurdindo co obxectivo de velar polo 

axuste e calidade da nosa programación a través do seguimento dos seguintes indicadores: 

 

 

 
INDICADORES DE LOGRO DE SEGUIMENTO DA 

PROGRAMACIÓN 

VALORACIÓ

N 

(De 1 a 4) 

PROPOSTAS DE 

MELLORA 

1 Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou 

proxectos a partir dos elementos do currículo. 

  

2 Adecuación da secuenciación e da temporalización das  

Unidades didácticas / temas / proxectos. 

  

3 O desenvolvemento da programación respondeu á 

secuenciación e a temporalización previstas. 

  

4 Adecuación da secuenciación dos estándares para cada 

unha das unidades, temas ou proxectos. 

  

5 Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para 

cada estándar. 
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6 Asignación a cada estándar do peso correspondente na 

cualificación. 

  

7 Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos 

para a súa avaliación. 

  

8 Asociación de cada estándar cos elementos transversais a 

desenvolver. 

  

9 Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o 

departamento. 

  

10 Adecuación da secuencia de traballo na aula.   

11 Adecuación dos materiais didácticos utilizados.   

12 Adecuación do libro de texto (no caso de que se use).   

13 Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, 

incluídas as consecuencias da proba. 

  

14 Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a 

partir dos estándares. 

  

15 Adecuación do procedemento de acreditación de 

coñecementos previos [Só para 2º de bacharelato]. 

  

16 Adecuación das pautas xerais establecidas para a 

avaliación continua: probas, traballos, etc. 

  

17 Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación 

dun exame e dunha avaliación. 

  

18 Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación 

final. 

  

19 Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación 

extraordinaria. 

  

20 Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento 

de materias pendentes. 

  

21 Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación 

desas materias pendentes. 

  

22 Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada 

estándar. 

  

23 Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. 

vinculados aos estándares. 

  

24 Adecuación das medidas específicas de atención ao 

alumnado con NEAE. 

  

25 Grao de desenvolvemento das actividades 

complementarias e extraescolares previstas. 

  

26 Adecuación dos mecanismos para informar ás familias 

sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos. 

  

27 Adecuación dos mecanismos para informar ás familias 

sobre os criterios de promoción. 

  

28 Adecuación do seguimento e da revisión da programación   
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ao longo do curso. 

29 Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.   

30 Grao de integración das TIC no desenvolvemento da 

materia. 

  

 

15 PUBLICIDADE DA PROGRAMACIÓN  
 

A programación didáctica encóntrase a libre disposición de quen queira consultala en Xefatura de 

Estudios en formato electrónico.  

 

Por outra banda, a información do funcionamento da asignatura é subministrada de forma 

resumida ao alumnado ao comezo de curso. 
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ANEXO I 

Oral Presentation Rubric 

This rubric shows how your oral presentation has been evaluated. It indicates areas where improvement is needed and where 

you have done well. In order to get an acceptable assessment you should get 35 points. 

NAME:   ____________________________________________                                                    DATE: _________________ 

TOPIC: _____________________________________________                                                    MARK: ________________ 

 

CRITERIA 4Excellent 3 Good 2 Acceptable 

1 Needs improve-

ment 

Introduc-

tion of 

topic 

Introduces the 

topic clearly and in 

an interesting way. 

The purpose of the 

talk was made 

clear by giving an 

outline of points. 

The topic is intro-

duced clearly, and 

purpose was made 

clear. 

Introduces topic. The topic is not in-

troduced. 

Develop-

ment of 

topic 

Shows a full un-

derstanding of the 

topic. Links and 

connections bet-

ween ideas are 

made clear. Infor-

mation was rele-

vant and well ex-

pressed in own 

words. Points are 

well-organised and 

developed with 

sufficient and ap-

propriate details, 

even referring to 

sources. Stays on 

topic all the time 

(100% 

 And developed 

with Shows a good 

understanding of 

the topic. Links and 

connections bet-

ween ideas are 

clear. Information is 

relevant and ex-

pressed in own 

words. Points are 

developed with 

sufficient and ap-

propriate details. 

Stays on topic most 

(99-90%) of the 

time 

Shows a good un-

derstanding of parts 

of the topic. Some 

understanding of 

topic shown. Some 

links between ideas. 

Points are usually 

developed with mi-

nimum detail. 

Information is usua-

lly relevant. Stays on 

topic some (89%-

75%) of the time. 

Does not seem to 

understand the topic 

very well. Informa-

tion is usually irrele-

vant. It was hard to 

tell what the topic 

was. 

Ability to 

engage 

and invol-

ve audien-

ce 

Facial expressions 

and body language 

generate a strong 

interest and enthu-

siasm about the 

topic in others. 

Facial expressions 

and body language 

sometimes genera-

te a strong interest 

and enthusiasm 

about the topic in 

others. 

Facial expressions 

and body language 

are used to try to 

generate enthusi-

asm, but seem so-

mewhat faked. 

Very little use of 

facial expressions or 

body language. Did 

not generate much 

interest in topic 

being presented. 
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Suitability 

of presen-

tation for 

purpose 

and au-

dience 

The presentation 

content, structure 

and delivery were 

closely tailored to 

the audience and 

to the intended 

purpose of infor-

ming, interesting or 

persuading. 

The presentation 

content and structu-

re  were tailored to 

the audience and to 

the intended purpo-

se of informing, 

interesting or per-

suading. 

Attempts were made 

to tailor the presen-

tation content to the 

intended purpose of 

informing, intersting 

or persuading. 

No attempts were 

made for suitability 

of presentation con-

tent, structure or 

delivery. 

Volume Volume is loud 

enough to be 

heard by all au-

dience members 

throughout the 

presentation. 

Volume is loud 

enough to be heard 

by all audience 

members at least 

90% of the time. 

Volume is loud 

enough to be heard 

by all audience 

members at least 

80% of the time. 

Volume often too 

soft to be heard by 

all audience mem-

bers. 

Cultural 

conven-

tions for 

oral pre-

sentations: 

Posture 

and Eye 

Contact 

Greetings are cul-

turally appropriate. 

Gestures, stance 

and eye contact 

are apprpriate. 

Stands up straight, 

looks relaxed and 

confident. Esta-

blishes eye contact 

with everyone in 

the room during 

the presentation. 

Greetings are cultu-

rally appropriate. 

Stands up straight 

and establishes eye 

contact with ever-

yone in the room 

during the presen-

tation. 

 Greetings are cultu-

rally appropriate. 

Sometimes stands 

up straight and es-

tablishes eye con-

tact. 

Greetings and gene-

ral presentation are 

not culturally appro-

priate. Slouches 

and/or does not look 

at people during the 

presentation. 

Clarity, 

fluency, 

pace and 

pronuncia-

tion. 

Speaks clearly and 

distinctly all (100-

95%) the time, and 

mispronounces no 

words. Pronuncia-

tion and intonation 

correct and confi-

dent. 

Speaks clearly and 

distinctly all (100-

95%) the time, but 

mispronounces one 

word. Pronunciation 

and intonation are 

ususally correct. 

Speaks clearly and 

distinctly most ( 94-

85%) of the time. 

Mispronounces no 

more than one word. 

Often mumbles or 

can not be unders-

tood OR mispro-

nounces more than 

one word. 

Vocabulary Uses vocabulary 

appropriate for the 

audience. Extends 

audience vocabu-

lary by defining 

words that might 

be new to most of 

the audience. 

Uses vocabulary 

appropriate for the 

audience. Includes 

1-2 words that 

might be new to 

most of the audien-

ce, but does not 

define them. 

Uses vocabulary 

appropriate for the 

audience. Does not 

include any vocabu-

lary that might be 

new to the audience. 

Uses several (5 or 

more) words or 

phrases that are not 

understood by the 

audience. 

Sentence 

structure, 

grammar 

Always (99-100% 

of time) speaks in 

complete senten-

ces. A variety of 

phrases and sen-

tence structures 

Mostly (80-98%) 

speaks in complete 

sentences. Senten-

ce structures were 

usually correct. The 

presentation con-

Sometimes (70-

80%) speaks in 

complete sentences. 

The presentation 

content was often 

grammatically co-

Rarely speaks in 

complete sentences. 

The presntation 

content was occa-

sionally grammati-
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were used. The 

presentation con-

tent was gramma-

tically correct. 

tent was usually 

grammatically co-

rrect. 

rrect. cally correct. 

Use of 

visual/ 

digital aids 

Visual/digital aids 

were carefully pre-

pared and suppor-

ted the presentati-

on effectively. They 

clarified and rein-

forced the spoken 

message. The aids 

added impact and 

interest to the pre-

sentation. 

Visual/ digital aids 

supported the pre-

sentation effecti-

vely. They clarified 

and reinforced the 

spoken message. 

Visual/digital aids 

were occasionally 

appropriate and 

related to the 

spoken message. 

Visual aids were 

scarcely used. 

No visual aids were 

used or they were 

inapprpriate or ba-

rely related to the 

spoken message. 

Collabora-

tion with 

peers( in 

group pre-

sentations) 

Almost always 

listens to, shares 

with, and supports 

the efforts of others 

in the group. Tries 

to keep people 

working well toget-

her. 

Usually listens to, 

shares with, and 

supports the efforts 

of others in the 

group. Does not 

cause "waves" in 

the group. 

Often listens to, 

shares with, and 

supports the efforts 

of others in the 

group but someti-

mes is not a good 

team member. 

Rarely listens to, 

shares with, and 

supports the efforts 

of others in the 

group. Often is not a 

good team member. 

Prepared-

ness 

Student is comple-

tely prepared and 

has obviously 

rehearsed. 

Student seems 

pretty prepared but 

might have needed 

a couple more 

rehearsals. 

The student is so-

mewhat prepared, 

but it is clear that 

rehearsal was la-

cking. 

Student does not 

seem at all prepared 

to present. 

Conclu-

sion of 

topic 

The presentation 

was summed up 

clearly and effecti-

vely, with key 

points emphasized, 

formulated conclu-

sions and discus-

sed implications. 

The presentation 

was summed up 

clearly. 

An attempt was ma-

de to conclude the 

presentation. 

No attempt was 

made to conclude 

the presentation. 

Answering 

questions 

from au-

dience. 

Com-

prehension 

Student is able to 

accurately answer 

almost all ques-

tions posed by 

classmates about 

the topic. Langua-

ge was correct and 

fluent. 

Student is able to 

accurately answer 

most questions 

posed by classma-

tes about the topic. 

Language was 

mainly correct. 

Student is able to 

accurately answer a 

few questions posed 

by classmates about 

the topic.Questions 

answered with diffi-

culty and little kno-

wledge of the topic. 

Student is unable to 

accurately answer 

questions posed by 

classmates about 

the topic. 



 
 

 

IES CHAN DO MONTE 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INGLÉS 

 
CURSO 2022- 2023 

 

 
 

       Páxina 326 de 328 

Props Student uses seve-

ral props (could 

include costume) 

that show conside-

rable 

work/creativity and 

which make the 

presentation better. 

Student uses 1 

prop that shows 

considerable 

work/creativity and 

which make the 

presentation better. 

Student uses 1 prop 

which makes the 

presentation better. 

The student uses no 

props OR the props 

chosen detract from 

the presentation. 

Listens to 

other pre-

sentations 

Listens intently. 

Does not make 

distracting noises 

or movements. 

Listens intently but 

has one distracting 

noise or movement. 

Sometimes does not 

appear to be liste-

ning but is not dis-

tracting. 

Sometimes does not 

appear to be liste-

ning and has distrac-

ting noises or mo-

vements. 

Evaluates 

peers 

Fills out peer eva-

luation completely 

and always gives 

scores based on 

the presentation 

rather than other 

factors (e.g., per-

son is a close 

friend). 

Fills out almost all 

of the peer evalua-

tion and always 

gives scores based 

on the presentation 

rather than other 

factors (e.g., person 

is a close friend). 

Fills out most of the 

peer evaluation and 

always gives scores 

based on the pre-

sentation rather than 

other factors (e.g., 

person is a close 

friend). 

Fills out most of the 

peer evaluation but 

scoring appears to 

be biased. 

Time-Limit Presentation is 5-6 

minutes long. 

Presentation is 4 

minutes long. 

Presentation is 3 

minutes long. 

Presentation is less 

than 3 minutes OR 

more than 6 minu-

tes. 

ANEXO III: Rúbrica de corrección de traduccións 
 
Translation Rubric 
This rubric shows how your translation has been evaluated. It indicates areas where 
improvement is needed  
and where you have done well. In order to get an acceptable assessment you should get 6 
points. 
NAME:   ____________________________________________                                                    
DATE: _________________ 
TOPIC: _____________________________________________                                                    
MARK: ________________ 
 

CRITERIA 4Excellent 3 Good 2 Acceptable 
1 Needs 
improvement 

 Content The translation hits all 
major points the original 
author makes. The 
translation completely 
renders every idea and 
does not leave anything 
out. 
 
 

The translation does 
explain all the points the 
original author makes, 
but is incomplete or 
confusing at some points. 
Errors slightly obscure 
meaning. 
 
 

The translation explains 
most of the points the 
original author makes, but  
is incomplete or confusing 
at some points affecting 
meaning. 
 

The translation 
does not explain 
the original 
author's main 
points, but only 
some of them. 
Many ideas are 
left out. 
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Presentation The presentation looks 
like it has gone through 
2 or more drafts. There 
are no cross outs and 
the handwriting is clear 
and can be easily 
understood. 

The presentation looks 
like it has gone through 1 
draft. There are no cross 
outs and the handwriting 
is clear and can be 
understood. 

It is clear and neat, but it 
looks unprofessional - 
pictures are sloppy, 
handwriting is sloppy. 

Sloppy 
handwriting, 
cross outs and 
white out used, 
and the 
presentation 
looks rushed with 
many mistakes. 

Mechanics: 
spelling, 
grammar, 
punctuation.. 

 
There are no spelling 
mistakes, no grammar 
mistakes, and all 
punctuation is used 
correctly. The text reads 
as if it was originated in 
TL and meets target 
readership’s 
expectations regarding 
text function and genre. 

  
There are minor spelling 
and grammar errors, but 
the author uses commas, 
periods, and quotation 
marks correctly most of 
the time. The text 
generally reads as if it 
was originated in TL and 
generally meets target 
readership’s expectations 
regarding text function 
and genre. 

A number of 
typographical, 
grammatical and/or usage 
errors, some of them 
significant, which affects 
readability. Cohesion 
between propositions is 
sometimes defective. 
Demonstration of 
moderate degree of 
knowledge. 

There are many 
spelling and 
grammar errors. 
Commas, 
periods, and 
quotation marks 
are left out. 
Capital letters 
are used 
incorrectly. 
Cohesion 
between 
propositions is 
highly defective 
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ANEXO IV: 
TOPICS FOR ORAL PRESENTATIONS AND WRITING           
 
Top Social Media Sites 
 
Price rises: why is energy so expensive? 
 
A look on the different: minorities, repression and religions. 
 
The game of Chess: Some depictions in art. 
 
Is cloning animals ethical? 
 
Do we have free will or are we predetermined?  
 
Women's suffrage. The right to vote in Spain. 
 
Ancient Romans: Life and traditions. Their presence in modern societies: the access to power, public services, 
medicine, entertainment, eating habits... 
 
The Silk Road in Roman times. Iter facere. 
 
The False and the True in literary and artistic creation. Oscar Wilde’s The Decadence of the False. 
 
The pleasure of learning. 
 
Towards a healthier, fairer and more sustainable world. Healthy eating habits. 
 
China in the XXIst century.  
 
Friends and acquaintances. 
 
Creative freedom. 
 
Winners and losers. 
 
Ellipses. 
 
Insomnia. 
 
Leaving-taking. 
 
Linguistic nationality. 
 

 

 

         

En Marín, a 14 de setembro de 2022 

A Xefa de Departamento 

Rosa María Villar Villamil 

 


