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O departamento de Inglés intentará motivar ó alumnado a aprender inglés subministrándolle as 

capacidades que necesitan para acadar unha auténtica competencia comunicativa. 

 

O material de apoio elixido representa un método ben estruturado e de emprego sinxelo que lles 

facilitará a adquisición das competencias clave recollidas na lei. Está enfocado ó desenvolvemento 

das destrezas de vocabulario, gramática, lectura e estratexias de comunicación. Así mesmo ofrece 

numerosas ocasións para que amplíen os seus coñecementos sobre temas socioculturais e 

interdisciplinares e tamén inclúe exercicios adicionais para o alumnado que acaba antes, para os que 

posúen un maior nivel de coñecementos e para as clases que necesitan atender á diversidade. 

 

No proceso de aprendizaxe dunha lingua estranxeira, ó alumnado preséntanselle numerosas 

oportunidades para desenvolver as súas competencias clave en diversas áreas. O departamento 

pretende facilitar a adquisición da competencia para aprender a aprender, da competencia dixital, do 

sentido de iniciativa e espírito emprendedor, e conciencia e expresións culturais para que o noso 

alumnado, eminentemente rural e - a veces - illado se integre mellor nun mundo globalizado. 

 

Profesores que imparten inglés no presente curso e os seus grupos:  

 

Marta Varela Mosquera 
• FPB I 

• FPB II 

• 1º ESO A 

• 1º ESO B 

 

Germán López Hernández 
• 3º ESO A 

• 3º ESO B 

• 3º ESO C 

• 4º ESO A 

• 4º ESO B 

• 1º BACHARELATO A 

 

Carlos Juan Alonso Abad – Jefe de departamento 
• 2º ESO A 

• 2º ESO B 

• 1º BACHARELATO B 

• 2º BACHARELATO A 

• 2º BACHARELATO B 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 
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Mantívose o mesmo horario e o mesmo protocolo COVID 19 que xa tivemos durante o curso anterior. 

Neste sentido, ao variar a distancia de seguridade entre os alumnos de 1,5 metros a 1,2, as clases 

son máis numerosas. Habemos de ser coidadosos neste sentido e extremar as medida hixiénico-

sanitarias para impartir e recibir clase con toda a seguridade. No caso de que algún alumno non 

puidese acudir ao centro por razóns sanitarias, seguiremos utilizando a plataforma da aula Virtual 

como nos cursos anteriores. Evitaremos o traballo en grupos e en parellas mentres continúe a 

pandemia. 

 

 

 
 

 

O departamento de inglés parte  dos seguintes principios básicos: 

 

Ensinar a lingua estranxeira co fin de que o alumnado logre comunicarse e desenvolverse con éxito, 

no plano oral e no escrito, de modo natural. 

 

Desenvolver e profundar no desenvolvemento das estratexias de aprendizaxe para que poida 

enfrontarse con éxito a situacións reais de comunicación. 

 

Conseguir que entenda o funcionamento do sistema lingüístico e reflexione sobre o mesmo, 

comparándoo coa súa lingua materna, para alcanzar un bo nivel de comunicación. 

 

Amosar e profundar no sistema fonético, nas funcións gramaticais e no vocabulario, de modo que 

poida recoñecelos e empregalos en situacións reais de comunicación. 

 

Fomentar a expresión das ideas e puntos de vista persoais do alumno para crear unha comunicación 

real. 

 

Desenvolver e dominar de forma integrada as catro destrezas básicas: listening, speaking, reading 

e writing. 

 

Ofrecerlle todas as facilidades posíbeis para que amplíe os seus coñecementos sobre os aspectos 

socioculturais da lingua inglesa e asimile a cultura da que forma parte, evitando así que exprese os 

seus logros só en termos morfosintácticos e funcionais. 

 

Espertar nel a responsabilidade de conseguir a autonomía na súa aprendizaxe, recoñecendo os 

métodos de estudo e o tipo de organización que máis lle conveñan. 

 

Motivalo con temas de interese e ofrecerlle unhas metas claras ao longo do curso. 

 

Fomentar a autoavaliación como ferramenta imprescindíbel para conseguir un progreso eficaz na 

aprendizaxe. 

 

O departamento apóiase en libros de texto con soporte dixital porque están claramente estruturados 

e céntranse no desenvolvemento das competencias lingüísticas produtivas para unha comunicación 

efectiva. Ademáis, achegan o mundo real á aula da ESO e Bacharelato para que os alumnos 

reflexionen, non deixen de estar motivados e se expresen en inglés de maneira sinxela e natural. Os 

alumnos de FP Básica I e II teñen os libros de texto e exercicios en formato papel. 

 

A pizarra dixital interactiva é unha ferramenta excelente para que os profesores melloremos na 

aprendizaxe e a motivación dos alumnos/as. A materia pódese visualizar e explicar dunha maneira 

máis clara. O emprego do son, combinado cos efectos visuais, fai que os profesores poidamos 

presentar os contidos do libro de maneira más real. Os vídeos, fragmentos de películas e cancións 

populares, artigos do periódico poden empregarse en calquera momento durante a clase mediante 

Internet. 

II. CONTEXTO COVID 

III. METODOLOGÍA 
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Non hai dúbida de que esta tecnoloxía capta a atención do alumnado durante máis tempo e 

involúcraos no proceso de ensino-aprendizaxe dunha maneira máis activa. O alumno debe contestar 

e participar en clase invariabelmente, pois a pizarra dixital subministra información  de maneira 

inmediata. 

 

Esta ferramenta resulta de moita utilidade á hora de comprobar as respostas das actividades. As 

respostas poden presentarse unha a unha para ofrecer explicacións detalladas, ou ben todas á vez 

para corrixir os exercicios de maneira máis efectiva. 

 

Os libros de E.S.O. están instalados en todos os computadores para poder utilizalos en con o taboleiro 

dixital interactivo. 

 

 
 

 
 

Competencia en comunicación lingüística 
• Utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, de representación, 

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

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

• Ten que estar presente en todas e cada unha das unidades en cada momento na aula de 

lingua. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

• Números y operacións. Problemas plantexados en inglés. 

• Actividades conxuntas con el departamento de tecnoloxía e matemáticas. 

 
Competencia dixital 

• Usar habitualmente os recursos tecnolóxicos dispoñibles. 

• Procurar o seu propio material complementario. 

• Elaborar os seus propios recursos dende / nas páxinas web que se porán a súa disposición. 

• Uso do workbook dixital tódolos cursos. 

 
Aprender a aprender 

•  Tests de autoavaliación. 

• Traballar en grupo. 

• Aproveitar as potencialidades propias. 

• En cada unidade os apartados: 

§ Be a teacher. 

§ Check your progress. 

§ Self-evaluation. 

§ My English Experience. 

• Progress check no caso de bacharelato. 

 
Competencias social e cívicas 

• Comunicarse en distintos contextos, expresar as propias ideas e escoitar as alleas. 

• Respectar ós compañeiros. Respectar a unha cultura allea. 

• Fomentar o traballo cooperativo na clase. 

 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

• Elaborar un material propio relacionado coa unidade que se estude. 

 
Conciencia e expresións culturais 
• Apreciar a cultura allea (apartado “culture” das especificacións) e observar as diferenzas coa 

propia como representación de dunhas realidades distintas. 

 
  

 

IV. COMPETENCIAS CLAVE 
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 MARCO LEGAL: 
 

• Lei orgánica 8/2013 

• Decreto 86/2015 

 

  

Especificamente o departamento intentará que: 

 

A  E.S.O. contribúa a desenvolver no alumnado as capacidades que lles permitan: 

 

a) Asumir responsabelmente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos 

demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos, 

exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 

entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para o exercicio 

da cidadanía democrática. 

 

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

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

desenvolvemento  persoal. 

 

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

Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 

mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 

relacións cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os 

comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 

 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico, 

adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e da comunicación. 

 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. OBXETIVOS 
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 1º de ESO   

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

 Bloque 1. Comprensión de textos orais   

a 
c 
d 
i 
 

B1.1. Uso de estratexias de 
comprensión das mensaxes 
orais:  

Uso do contexto verbal e non 
verbal e dos coñecementos 
previos sobre a situación 
(quen fala a quen, con que 
intencións, onde e cando) que 
dan lugar a inferencias do 
significado baseadas no 
contexto.  

Uso dos coñecementos 
referenciais sobre o tema. 

Identificación de palabras 
chave.  

Adaptación da escoita á súa 
finalidade (global e/ou 
específica). 

Identificación dos recursos 
lingüísticos ou temáticos 
adquiridos. 

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

B1.2. Coñecer e saber aplicar 
as estratexias básicas de 
comprensión do sentido xeral, 
a información esencial, os 
puntos e as ideas principais, 
ou os detalles relevantes do 
texto: anticipación do contido 

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

- Conségueo. 
- Non o consegue 

totalmente. 
- Conségueo con 

dificultade. 
- Non o consegue. 

CCL 
CD 

CAA 
CCEC 

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

- Conségueo. 
- Non o consegue 

totalmente. 
- Conségueo con 

dificultade. 
- Non o consegue. 

CCL 
CAA 

CCEC 

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

- Conségueo. 
- Non o consegue 

totalmente. 
- Conségueo con 

dificultade. 

CCL 
CD 

CAA 
CCEC 

OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, GRAO MÍNIMO  E 
COMPETENCIAS CLAVE. 
 
Marco Legal: Anexo I Decreto 86/2015 

 
1º ESO 
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 1º de ESO   

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

Inferencia do significado 
probable das palabras ou das 
frases que descoñece. 

B1.2. Tolerancia da 
comprensión parcial ou vaga 
nunha situación comunicativa. 

B1.3. Perseveranza no logro da 
comprensión oral, 
reescoitando o texto gravado 
ou solicitando repetición ou 
reformulacións do dito. 

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

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

B1.4. Comprender os puntos 
esenciais e os detalles máis 
salientables en conversas 
sinxelas, reais ou simuladas, 
que se refiran a necesidades 
prácticas ou materiais, gustos 
ou sensacións físicas moi 

estea a aprender ou do seu 
interese (por exemplo, sobre 
un tema curricular como os 
contaminantes, a clasificación 
dos seres vivos, etc.), sempre 
que poida escoitalas máis 
dunha vez. 

- Non o consegue. 

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

- Conségueo. 
- Non o consegue 

totalmente. 
- Conségueo con 

dificultade. 
- Non o consegue. 

CCL 
CAA 

CCEC 

PLEB1.5. Comprende, nunha 
conversa informal na que 
participa, descricións, 
narracións, peticións de 
información, a expresión da 
vontade, a certeza e os 
desexos sobre asuntos 
prácticos da vida diaria e 
sobre temas do seu interese, 
cando se lle fala con claridade, 
amodo e directamente, e se a 
persoa interlocutora está 
disposto a repetir ou a 
reformular o dito. 

- Conségueo. 
- Non o consegue 

totalmente. 
- Conségueo con 

dificultade. 
- Non o consegue. 

CCL 
CAA 

CCEC 



 
 

9 
 

 1º de ESO   

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

básicas, expresadas 
pausadamente e con boa 
articulación, e que se poidan 
escoitar de novo ou solicitar 
que se repita ou se reformule 
o dito. 

B1.5. Recoñecer as fórmulas 
máis habituais de contacto 
social e as normas de cortesía 
máis sinxelas e comúns para a 
súa idade, e as utilizadas máis 
habituais para iniciar e 
terminar o discurso. 

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

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

- Conségueo. 
- Non o consegue 

totalmente. 
- Conségueo con 

dificultade. 
- Non o consegue. 

CCL 
CD 

CAA 
CCEC 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción   

a 
c 
d 
i 
 

B2.1. Estratexias de produción: 
Planificación. 
Identificación do contexto, do 

destinatario e da finalidade da 
produción ou da interacción. 

Adecuación do texto ao 
destinatario, ao contexto e á 
canle, escollendo os 
expoñentes lingüísticos 

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

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

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

- Conségueo. 
- Non o consegue 

totalmente. 
- Conségueo con 

dificultade. 
- Non o consegue. 

CCL 
CD 

CAA 
CCEC 
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 1º de ESO   

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

necesarios para lograr a 
intención comunicativa 

Percepción da mensaxe con 
claridade, distinguindo a súa 
idea ou ideas principais e a 
súa estrutura básica. 

Execución. 
Activación dos coñecementos 

previos sobre modelos e 
secuencias de interacción, e 
elementos lingüísticos 
previamente asimilados e 
memorizados. 

Expresión da mensaxe con 
claridade e coherencia básica, 
estruturándoa adecuadamente 
e axustándose, de ser o caso, 
aos modelos e ás fórmulas de 
cada tipo de texto traballados 
na clase previamente.  

Reaxuste da tarefa (emprender 
unha versión máis modesta 
desta) ou da mensaxe (facer 
concesións no que realmente 
lle gustaría expresar), tras 
valorar as dificultades e os 
recursos lingüísticos 
dispoñibles.  

Compensación das carencias 
lingüísticas mediante 
procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos: 

Lingüísticos: 

utilizando fórmulas ou xestos 
simples para tomar ou ceder a 
quenda de palabra, aínda que 
se dependa en grande medida 
da actuación do interlocutor. 

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

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

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

- Conségueo. 
- Non o consegue 

totalmente. 
- Conségueo con 

dificultade. 
- Non o consegue. 

CCL 
CD 

CAA 
CCEC 

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

- Conségueo. 
- Non o consegue 

totalmente. 
- Conségueo con 

dificultade. 
- Non o consegue. 

CCL 
CD 

CAA 
CCEC 

PLEB2.4. Establece contacto 
social en función da situación 
de comunicación, real ou 
simulada, e reformula ou 
rectifica se non se lle 

- Conségueo. 
- Non o consegue 

totalmente. 
- Conségueo con 

dificultade. 
- Non o consegue. 

CCL 
CD 

CAA 
CCEC 
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 1º de ESO   

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

Modificación de palabras de 
significado parecido. 

Definición ou parafrase dun 
termo ou unha expresión. 

Paralingüísticos: 
Petición de axuda ou 

clarificación.  
Sinalización de obxectos, uso 

deícticos ou realización de 
accións que aclaren o 
significado. 

Uso da linguaxe corporal 
culturalmente pertinente 
(acenos, expresións faciais, 
posturas, e contacto visual ou 
corporal). 

Uso de elementos cuasiléxicos 
(hum, puah, etc.) de valor 
comunicativo. 

Uso dos elementos prosódicos 
sinxelos (pausas, ritmo e 
entoación) como substitutos 
dos marcadores discursivos 
para indicarlle ao destinatario 
ou oínte as partes do discurso 
que deben ser 
cointerpretadas. 

B2.2. Actitude de respecto cara 
a si mesmo/a e cara ás 
demais persoas, para 
comprender e facerse 
comprender. 

xeito básico os motivos de 
determinadas accións e plans 
sinxelos, aínda que ás veces 
haxa interrupcións ou 
vacilacións, resulten evidentes 
as pausas e a reformulación 
para organizar o discurso e 
seleccionar expresións e 
estruturas, e o interlocutor 
teña que solicitar ás veces que 
se lle repita o dito, e mesmo 
solicite axuda ao interlocutor 
para expresar adecuadamente 
o seu texto. 

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

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

comprende, e pide aclaración 
se non entende algo. 

 

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

- Conségueo. 
- Non o consegue 

totalmente. 
- Conségueo con 

dificultade. 
- Non o consegue. 

CCL 
CAA 

CCEC 

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 

- Conségueo. 
- Non o consegue 

totalmente. 
- Conségueo con 

dificultade. 
- Non o consegue. 

CCL 
CD 

CAA 
CCEC 
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 1º de ESO   

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

B2.3. Rutinas ou modelos 
elementais de interacción 
segundo o tipo de situación de 
comunicación: chegada e 
saída do centro docente, 
conversa telefónica, compra-
venda, e outras igualmente 
cotiás e básicas. 

procurar expresións e articular 
palabras menos frecuentes. 

B2.7. Utilizar estratexias de 
cooperación na interacción e 
no traballo con outras persoas, 
colaborando coas demais 
persoas na interacción, 
verificando a comprensión 
propia e a das demais persoas 
mediante estratexias de 
compensación lingüísticas e 
non verbais, e cooperando 
activamente na realización das 
tarefas de comunicación. 

compañeiros e das súas 
compañeiras. 

 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, a partir da información 
superficial: imaxes, 
organización na páxina, títulos 
de cabeceira, etc. 

Identificación do tipo de lectura 
demandado pola tarefa (en 
superficie ou oceánica, 
selectiva, intensiva ou 
extensiva). 

Identificación do tipo textual 
básico (narrativo, descritivo ou 
explicativo), adaptando a 
comprensión a el.  

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

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

- Conségueo. 
- Non o consegue 

totalmente. 
- Conségueo con 

dificultade. 
- Non o consegue. 

CCL 
CD 

CAA 
CCEC 

PLEB3.2. Entende información 
específica esencial en páxinas 
web e outros materiais de 
referencia ou consulta de 

- Conségueo. 
- Non o consegue 

totalmente. 

CCL 
CD 

CAA 
CCEC 
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 1º de ESO   

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

Distinción de tipos de 
comprensión necesarios para 
a realización da tarefa (sentido 
xeral, información esencial e 
puntos principais). 

Formulación de hipóteses sobre 
o contido e o contexto. 

Inferencia e formulación de 
hipóteses sobre significados a 
partir da comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos e paratextuais. 

Reformulación de hipóteses a 
partir da comprensión de 
novos elementos. 

B3.2. Uso de técnicas como 
subliñar ou tomar notas para 
lograr unha mellor 
comprensión do contido e da 
estrutura do texto. 

B3.2. Comprender instrucións 
básicas e avisos, obrigas e 
prohibicións (por exemplo, 
indicacións para chegar a un 
lugar, frecuencia da dose dun 
medicamento, manexo 
elemental de aparellos 
coñecidos, etc.). 

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

B3.4. Identificar a información 
esencial, os puntos máis 
relevantes e detalles 
importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en 
soporte dixital, breves, 
sinxelos e ben estruturados, 
escritos nun rexistro informal 
ou estándar, que traten de 
asuntos cotiáns, de temas 
coñecidos e previsibles de 
interese ou relevantes para os 
propios estudos, e que 
conteñan estruturas sinxelas e 

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

- Conségueo con 
dificultade. 

- Non o consegue. 

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

- Conségueo. 
- Non o consegue 

totalmente. 
- Conségueo con 

dificultade. 
- Non o consegue. 

CCL 
CD 

CAA 
CCEC 

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

- Conségueo. 
- Non o consegue 

totalmente. 
- Conségueo con 

dificultade. 
- Non o consegue. 

CCL 
CD 

CAA 
CCEC 

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

- Conségueo. 
- Non o consegue 

totalmente. 

CCL 
CD 

CAA 
CCEC 
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 1º de ESO   

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

un léxico básico de uso común 
e habitual. 

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

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

correspondencia formal na que 
se informa sobre asuntos do 
seu interese. 

- Conségueo con 
dificultade. 

- Non o consegue. 

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

- Conségueo. 
- Non o consegue 

totalmente. 
- Conségueo con 

dificultade. 
- Non o consegue. 

CCL 
CD 

CAA 
CCEC 

 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 de 
recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario 

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, 
pondo una idea principal en 
cada parágrafo, etc.). 

B4.2. Escribir, en papel ou en 
soporte electrónico, textos 

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

 

- Conségueo. 
- Non o consegue 

totalmente. 
- Conségueo con 

dificultade. 
- Non o consegue. 

CCL 
CD 

CAA 
CCEC 

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

- Conségueo. CCL 
CD 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo Competencias 
clave 

ou dunha gramática, obtención 
de axuda, etc.). 

Uso de elementos coñecidos 
lidos nun texto escrito para 
elaborar os propios textos. 

Execución. 
Elaboración dun borrador 

seguindo textos modelo. 
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.  

Recurso aos coñecementos 
previos (utilizar frases feitas e 
locucións, do tipo "agora 
volvo", "xa nos veremos", etc.).  

Revisión: 

breves, sinxelos e de estrutura 
clara sobre temas cotiáns ou 
de interese persoal, nun 
rexistro estándar ou informal, 
utilizando adecuadamente os 
recursos máis básicos de 
cohesión e de coherencia, e 
as convencións ortográficas 
básicas e os signos de 
puntuación máis comúns, cun 
control razoable de expresións 
e estruturas básicas e 
sinxelas, e un léxico de uso 
frecuente para a súa idade e o 
seu nivel escolar. Tomar notas 
e escribir mensaxes moi 
breves e sinxelas a partir 
dunha información moi sinxela 
e predicible. 

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

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

B4.5. Intercambiar 
correspondencia persoal breve 
e moi sinxela, sobre temas da 
vida cotiá, empregando 
palabras e expresións moi 

exemplo, unha enumeración 
de actividades ou tarefas moi 
habituais, listas de compras, 
traxecto habitual etc.; e textos 
que expresen sentimentos 
básicos de gusto, desgusto, 
aceptación, negación, etc. 

- Non o consegue 
totalmente. 

- Conségueo con 
dificultade. 

- Non o consegue. 

CAA 
CCEC 

PLEB4.3. Completa un 
cuestionario sinxelo con 
información persoal e relativa 
aos seus datos, aos seus 
intereses ou ás súas afeccións 
(por exemplo, para 
subscribirse a unha 
publicación dixital).  

- Conségueo. 
- Non o consegue 

totalmente. 
- Conségueo con 

dificultade. 
- Non o consegue. 

CCL 
CD 

CAA 
CCEC 

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

- Conségueo. 
- Non o consegue 

totalmente. 
- Conségueo con 

dificultade. 
- Non o consegue. 

CCL 
CD 

CAA 
CCEC 

PLEB4.5. Escribe 
correspondencia persoal na 

- Conségueo. CCL 
CD 
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Identificación de problemas, 
erros e repeticións.  

Atención ás convencións 
ortográficas e aos signos de 
puntuación. 

Presentación coidada do texto 
(marxes, limpeza, tamaño da 
letra, etc.). 

Reescritura definitiva. 

básicas de uso habitual, de 
encabezamento e despedida, 
e frases e oracións simples 
illadas e enlazadas con 
conectores elementais. 

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

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

- Non o consegue 
totalmente. 

- Conségueo con 
dificultade. 

- Non o consegue. 

CAA 
CCEC 

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

- Conségueo. 
- Non o consegue 

totalmente. 
- Conségueo con 

dificultade. 
- Non o consegue. 

CCL 
CD 

CAA 
CCEC 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural   

a 
c 
d 
i 
o 
 

B5.1. Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación. 

Sons e fonemas vocálicos. 
Sons e fonemas consonánticos 

e as súas agrupacións.  
Procesos fonolóxicos básicos.  

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

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

- Conségueo. 
- Non o consegue 

totalmente. 
- Conségueo con 

dificultade. 
- Non o consegue. 

CCL 
CAA 

CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo Competencias 
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Acento dos elementos léxicos 
illados, e no sintagma e na 
oración. 

B5.2. Patróns gráficos e 
convencións ortográficas. 

Uso das normas básicas de 
ortografía da palabra. 

Utilización adecuada da 
ortografía da oración: coma, 
punto e coma, puntos 
suspensivos, parénteses e 
comiñas. 

B5.3. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos:  

Recoñecemento e uso de 
convencións sociais básicas e 
normas de cortesía propias da 
súa idade e de rexistros 
informal e estándar, e da 
linguaxe non verbal elemental 
na cultura estranxeira. 

Achegamento a algúns aspectos 
culturais visibles: hábitos, 
horarios, actividades ou 
celebracións; condicións de 
vida (vivenda e contexto); 
relacións interpersoais 
(familiares, de amizade ou 
escolares); música, comida, 
lecer, deportes, 
comportamentos proxémicos, 
lugares, etc.; e costumes, 
valores e actitudes máis 

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

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

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

entoación e acentuación de 
palabras e frases. 

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

- Conségueo. 
- Non o consegue 

totalmente. 
- Conségueo con 

dificultade. 
- Non o consegue. 

CCL 
CAA 

CCEC 

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

- Conségueo. 
- Non o consegue 

totalmente. 
- Conségueo con 

dificultade. 
- Non o consegue. 

CCL 
CD 

CAA 
CCEC 

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

- Conségueo. 
- Non o consegue 

totalmente. 
- Conségueo con 

dificultade. 
- Non o consegue. 

CCL 
CD 

CAA 
CCEC 



 
 

18 
 

 1º de ESO   

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

evidentes sobre aspectos 
propios da súa idade, a través 
de producións multimedia e de 
manifestacións artísticas dos 
países onde se fale a lingua 
estranxeira. 

Identificación dalgunhas 
similitudes e diferenzas 
elementais e máis 
significativas nos costumes 
cotiáns e no uso das formas 
básicas de relación social 
entre os países onde se fala a 
lingua estranxeira e o noso. 

Actitude receptiva e respectuosa 
cara ás persoas, os países e 
as comunidades lingüísticas 
que falan outra lingua e teñen 
unha cultura diferente á 
propia. 

B5.4. Plurilingüismo: 
Identificación de similitudes e 

diferenzas entre as linguas 
que coñece para mellorar a 
súa aprendizaxe e lograr unha 
competencia comunicativa 
integrada.  

Participación en proxectos nos 
que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos 
transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais, e valorando 

e amosar curiosidade e 
respecto ante as diferenzas.  

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

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

B5.7. Levar a cabo as funcións 
demandadas polo propósito 
comunicativo, utilizando os 
expoñentes máis comúns e 
básicos desas funcións e os 
patróns discursivos igualmente 
básicos de uso máis frecuente, 
e amosar control sobre un 
conxunto de estruturas 

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

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

- Conségueo. 
- Non o consegue 

totalmente. 
- Conségueo con 

dificultade. 
- Non o consegue. 

CCL 
CAA 

CCEC 

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). 

- Conségueo. 
- Non o consegue 

totalmente. 
- Conségueo con 

dificultade. 
- Non o consegue. 

CCL 
CAA 

CCEC 

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

- Conségueo. 
- Non o consegue 

totalmente. 
- Conségueo con 

dificultade. 
- Non o consegue. 

CCL 
CAA 

CCEC 
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 1º de ESO   

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

positivamente as 
competencias que posúe 
como persoa plurilingüe. 

B5.5. Funcións comunicativas:  
Iniciación e mantemento de 

relacións persoais e sociais 
básicas propias da súa idade.  

Descrición de calidades físicas e 
abstractas básicas de persoas, 
obxectos, lugares e 
actividades.  

Narración de acontecementos 
pasados puntuais e habituais, 
descrición de estados e 
situacións presentes, e 
expresión básica de sucesos 
futuros. 

Petición e ofrecemento de 
información, indicacións, 
expresión sinxela de opinións 
e advertencias.  

Expresión do coñecemento, a 
certeza e a dúbida.  

Expresión da vontade, a 
intención, a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a prohibición.  

Expresión do interese, a 
aprobación, o aprecio, a 
simpatía, a satisfacción, a 
esperanza, a confianza e a 
sorpresa, e os seus contrarios.  

gramaticais e modelos de 
oracións e frases dentro dun 
repertorio básico memorizado. 

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

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

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. 

- Conségueo. 
- Non o consegue 

totalmente. 
- Conségueo con 

dificultade. 
- Non o consegue. 

CCL 
CAA 

CCEC 
CD 
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 1º de ESO   

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

Formulación de suxestións e 
desexos, e expresión básica 
de condicións e hipóteses.  

Establecemento e mantemento 
básicos da comunicación e a 
organización elemental do 
discurso. 

B5.6. Léxico oral e escrito 
básico de uso común relativo 
a: 

Identificación persoal elemental; 
vivenda, fogar e contexto; 
actividades da vida diaria; 
familia e amizades; traballo, 
tempo libre, lecer e deporte; 
vacacións; saúde e coidados 
físicos; educación e estudo; 
compras; alimentación e 
restauración; transporte; lingua 
e comunicación; ambiente, 
clima e ámbito natural; e 
tecnoloxías da información e 
da comunicación.  

Expresións fixas; enunciados 
fraseolóxicos básicos e máis 
habituais (saúdos, despedidas, 
preguntas por preferencias e 
expresión sinxelas de 
opinións), e léxico sobre temas 
relacionados con contidos 
sinxelos doutras áreas do 
currículo. 
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 1º de ESO   

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

B5.7. Estruturas sintáctico-
discursivas propias de cada 
idioma. 

 
*Estruturas sintáctico-discursivas do inglés incluídas en Action! ESO 1: 
 

• Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); causa (because (of); due to); finalidade (to- infinitive; for); 
Afirmación (affirmative sentences; tags). 

• Exclamacións (What + (Adx. +) noun, e.g. What a story!; How + Adx., e.g. How interesting!; frases e expresións exclamativas, e.g. Yuck!, Italian food is 
great!, No way!). 

• Negación: oracións negativas con not, never, no (+Noun, e.g. no problem), nobody, nothing; negative tags). 
• Interrogación (Wh- questions; Yes / No Questions; What is this for?; tags). 
• Expresión do tempo: pasado (Past Simple and Continuous; Present Perfect; Past Perfect); presente (Present Simple and Continuous); futuro (going to; 

Present Continuous con valor de futuro). 
• Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple, and Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually; 

used to); 
• Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able); obriga (must); prohibición (mustn´t). 
• Expresión da existencia (e. g. There is / are; There was / were); a entidade (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (subject); determiners); 

a cualidade (e. g. grilled chicken; very cold). 
• Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 
• Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 
• Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of time; duration (from … to; during; 

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

• Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by telegram; How....? 
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1º ESO 
 
MATERIAL E RECURSOS ORDINARIOS 

• ACTION! 1 
• Internet: 

o Burlington Books Student’s Zone 
https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=87&zoneIndex=3 

o LyricsTraining https://es.lyricstraining.com/ 
o BBC Learning English http://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 
o British Council 

https://learnenglish.britishcouncil.org/eshttps://www.britishcouncil.es/ingles/aprender-
online/webs 

o La Mansión del Inglés http://www.mansioningles.com/ 
o Autoenglish  http://www.autoenglish.org 
o Ello.org http://www.elllo.org/ 
o https://www.englishclub.com/ 
o English Page https://www.englishpage.com/ 

• Interactive Whiteboard CD. 
• DVD (películas) – Biblioteca del centro. 
• Libro de lectura a determinar en la R.D. de septembro: un por avaliación. 
• Para a competencia dixital: 

- Workbook dixital 
- Culture and Cross-curricular resources: 

https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=408  
- Extra Practice Exercises  

https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=409  
- Student’s Links:   

https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=209  
                             - Interactive Whiteboard CD. 
 
UNIDADE DE INTRODUCIÓN 
 
a) Obxectivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado co material escolar, os números naturais e ordinais, as cores, 
os días e os meses. 

• Praticar o uso dos pronomes persoais suxeito, o verbo to be, as partículas interrogativas e os 
demostrativos this, that, these, those. 

• Escoitar, comprender e expresar varias palabras e frases relacionadas cos saúdos, as 
prsentacións e a linguaxe de clase. 

• Repasar a pronuncia en inglés do alfabeto. 
 
b) Contidos didácticos 
 

• Vocabulary 
Repaso do vocabulario relacionado co material escolar, os números cardinais, as cores, os números 
ordinais, os días da semana e os meses do ano. 
Realización de diferentes tipos de exercicios para practicar o emprego de todo o vocabulario de repaso. 

 
• Grammar 
Repaso dos verbo to be. 
Repaso de respostas curtas (Yes, I am / No, I´m not). 
Repaso dos pronomes persoais, os adxectivos demostrativos (this, that, these, those), e as partículas 
interrogativas. 
Realización de diferentes tipos de exercicios para practicar o uso de toda a gramática de repaso. 

 

VI. SECUENCIACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS  POR 
CURSO. 
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• Speaking 
Repaso dos saúdos, as fórmulas de presentación e a linguaxe na aula. 
Realización de diferentes tipos de exercicios para practicar os saúdos e a linguaxe típica da clase. 

 
• Getting to Know Your Book 
Realización de dous exercicios que, mediante fotografías, permitirá ao alumno/a familiarizarse cos 
contidos que verán en cada unidade. 
Realización dun exercicio para traducir á súa lingua materna as instrucións máis comúns que atoparán 
ao longo do libro. 

 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
Vocabulary, páxs. 4 e 5: vocabulario relacionado co material escolar, os números cardinais e ordinais, 
as cores, os meses e o días da semana. 
Grammar, páxs. 6 e 7: emprego dos pronomes persoais suxeito, o verbo to be, as particulas 
interrogativas e os adxectivos demostrativos (this, that, these, those). 
Speaking, páx. 8: emprego da lingua inglesa para saudar e se presentar, e para facer e contestar 
preguntas para interaccionar na aula co profesor/a e cos compañeiros/as. Práctica de pronuncia e 
diálogos. 

 
• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
Vocabulary, páxs. 4 e 5: repaso dos números naturais e ordinais en inglés. Cálculo de prezos a partir 
dunha páxina web de venda de material escolar. 

 
• Competencia dixital: 
Emprego das imaxes e os textos que aparecen ao longo da unidade para poder realizar os exercicios 
que se formulan. 
Speaking, pág. 8, Action!, páxs. 7 e 8: respecto polas normas de comportamento en interaccións co 
profesor/a e os compañeiros/as á hora de empregar a información e as súas fontes. 
Emprego de Action! Interactive. 

 
• Competencias sociais e cívicas: 
Speaking, páx. 8; Action!, páxs. 7 e 8: respecto polo emprego da linguaxe acaída na clase; importancia 
dunha actitude respectuosa cara ao profesor/a, os compañeiros/as e as rutinas da clase. 

 
• Conciencia e expresións culturais: 
Vocabulary, páx. 5: as mesturas cromáticas para crear cores novas e coñecemento das datas 
dalgunhas festividades. 

 
• Aprender a aprender: 
My English Experience, páx. 153 do Workbook: conciencia do grao de coñecemento da lingua. 
Getting to Know Your Book, páx. 9: vista xeral do tema sobre o que tratará cada unidade do libro, 
adianto de certa información relacionada cos devanditos temas e tradución das instrucións máis 
frecuentes que se atoparán nos exercicios do libro. 

 
• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
Speaking, páx. 8: emprego da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos 
fornecidos. Fomento do traballo colaborativo na aula. 
Student Learning Record, páx. 152 do Workbook: conciencia dos obxectivos de aprendizaxe e da 
motivación persoal dos alumnos/as cara á lingua. 

 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Bioloxía e xeoloxía: 
Os días da semana e os meses. 
• Lingua e literatura: 

Instrucións e preguntas típicas que se empregan na linguaxe de clase e fórmulas para se presentar 
aos compañeiros/as de clase. 
O verbo to be en afirmativa, negativa e interrogativa, e as respostas curtas. 
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Pronomes persoais suxeito. 
Os adxectivos demostrativos: this, that, these, those. 
As partículas interrogativas. 

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

 
• Valores éticos: 
Familiarización coas fórmulas axeitadas para saudar e se presentar. 
A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara aos 
compañeiros/as da clase. 
Aprendizaxe e respecto cadra ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

 
• Educación plástica, visual e audiovisual: 
As cores primarias e as súas mesturas para formar cores secundarias. 

 
• Tecnoloxía: 
Formularios web para facer compras on-line. 

 
 
UNIDADE 1: Social Networking 
 
a) Obxectivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado cos países, as nacionalidades e a familia. 
• Ler de maneira comprensiva e autónoma unha enquisa sobre o emprego das redes sociais entre 

adolescentes e un foro sobre unha árbore xenealóxica. 
• Practicar o emprego de have got e os adxectivos posesivos. 
• Escoitar e comprender unha conversa sobre como se rexistrar nunha rede social e outra sobre 

como dar os teus datos persoais para apuntarte a unha Feira. 
• Facer e contestar preguntas xerais e sobre información xeral. 
• Escribir un perfil persoal. 
• Pronuncia de sons de especial  dificultade: /ti:n/ e /ti/ en “thirteen” e “thirty”. 
• Pronuncia das contraccións con to be. 

 
b) Contidos didácticos 
 

• Vocabulary 
Nacionalidades e a familia. 
Comprensión e expresión oral dos nomes dos países e nacionalidades. 
Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 
Pronuncia de sons de especial dificultade: /ti:n/ e /ti/ en thirteen e thirty. 
Action!: exercicio en parellas para practicar o vocabulario visto na sección. 

 
• Listening 
Comprensión oral dunha conversa sobre como se rexistrar nunha rede social. 
Escoitar e cubrir un formulario de rexistro. 

 
• Speaking 
Useful Language: práctica da linguaxe e expresións típicas para preguntar e dar información 
persoal(When is your birthday?, What´s your e-mail adress?...) 
Realización dun exercicio de comprensión oral relacionado coa información persoal. 
Action!: exercicio en parellas para practicar mediante diálogos o tema visto na sección. 

 
• Reading 
Lectura dunha enquisa sobre redes sociais. 
Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 
Did You Know?: datos curiosos sobre a idade mínima para abrir unha conta nunha rede social no Reino 
Unido. 
Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 
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Action!: realización dunha enquisa na clase sobre as redes sociais que emprega o alumnado. 
 

• Grammar 
O verbo have got en afirmativa, negativa e interrogativa, e as respostas curtas. 
Adxectivos posesivos. 
Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección a través de distintas tarefas. 
Grammar in Action!: exercicios en parellas para practicar a gramática vista na sección. 
Geography: datos sobre países (xeografía) e a moeda que usan neles. 

 
• Vocabulary 
A familia. 
Comprensión e expresión oral da idade dos membros da familia. 
Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 

 
• Reading 
Lectura dun foro sobre as nacionalidades e a orixe dos nomes. 
Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 
Action!: dicir todo o que saiban sobre a súa familia. 
Culture: datos curiosos e exercicio sobre empregos dos apelidos en países de fala inglesa. 
Did You Know?: datos sobre apelidos escoceses que comezan por Mac ou Mc. 

 
• English in Action! 
Listening 
Rexistro nunha feira internacional de informática. 
Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre os anuncios. 

 
• Speaking 
Interacción oral co compañeiro/a para facer preguntais persoais empregando expresións como What´s 
your name?, How old are you? 
Pronunciation: pronuncia correcta das contraccións co verbo to be. 
Action1: exercicio en parellas para practicar mediante diálogos o tema visto na sección. 

 
• Writing 
Abrir un perfil persoal nunha páxina web. 
Lectura dun modelo de perfil persoal e análise da súa estrutura mediante a realización dun exercicio. 
Writing Help: emprego das maiúsculas. 
Writing in Action!: abrir un perfil persoal seguindo o modelo. 
Culture: datos sobre familias célebres da televisión e a literatura e facer un exercicio de relacionar os 
personaxes coa información. 
Dictation: ditado sobre a unidade. 

 
• Time Out! 1 
Realización de varios xogos e actividades para practicar o inglés aprendido na unidade. 

 
• Culture Magazine 
Realización dun inquérito contestando verdadeiro ou falso a varias preguntas sobre datos arredor da 
saúde e tecnoloxía. 
Comprensión oral e escrita dos datos que se dan sobre o mundo da tecnoloxía e comprobar as 
respostas dadas no exercicio anterior. 
Did you Know?: datos curiosos sobre móbiles e o seu emprego. 

 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
Vocabulary, páxs. 11 e 16: vocabulario relacionado cos países, as nacionalidades e a familia. 
Listening, páx. 11 e 18: comprensión oral de conversas sobre o intercambio de información persoal 
para abrir unha conta  nunha rede social e  para se inscribir presencialmente nunha feira internacional 
de informática. 
Speaking, páxs. 12 e 18: participación en conversas e simulacións co compañeiro/a para facer e 
contestar preguntas e para intercambiar información persoal. 
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Reading, páxs. 13 e 17 e páx. 118 do Workbook: comprensión escrita dunha enquisa sobre o emprego 
das redes sociais, un foro sobre o significado de varios nomes e un texto sobre os cursos de verán na 
University of Bedfordshire. 
Grammar, páxs. 14 e 15; Grammar in Action!, páx. 15: facer preguntas co verbo have got (afirmativa, 
negativa, interrogativa e despostas curtas), e emprego de adxectivos posesivos. 
Pronunciation, páxs. 16 e 18 e 132: pronuncia de sons de especial dificultade: /i:/ e /i/ nos números 
que rematan en -teen e -ty, e das contraccións co verbo to be. 
Writing, páx. 19: expresión escrita: abrir un perfil persoal facendo unos das expresións e vocabulario 
axeitados  e as maiúsculas axeitadamente. 
Self-Evaluation, páx. 156 do Workbook correspondente á unidade. 

 
• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
Listening, páxs. 11 e 18: adquisición de coñecementos sobre como abrir unha conta nunha rede e 
como se inscribir nunha feira internacional de informática. 
Reading, páx. 13: Did You Know?: uso de Facebook no Reino Unido en cifras. 
Grammar, páx. 14 e 15: países e as súas capitais, bandeiras, divisas, linguas e nacionalidades. 
Action!, páx. 11: localización de países nun mapa. 

 
• Competencia dixital: 
Writing, páx. 19: mostra de autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao escolmar e facer uso 
da información e as súas fontes. 
Speaking, páxs. 12 e 18: respecto polas normas de conduta en interaccións na clase co profesor/a ou 
cos compañeiros/as ao empregar a información e as súas fontes. 
Emprego das imaxes e os textos que aparecen ao longo da unidade para poder realizar os exercicios 
que se formulan. 
Emprego de Action! Interactive. 
Everything English Video. Reprodución do capítulo 1. Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario e linguaxe funcional. 

 
• Aprender a aprender 
Be the Teacher!, páx. 11, Check Your Progress e Self-Evaluation, páxs. 15 e 16  e a sección My 
English Experience, páxs. 153-154 do Workbook: emprego de estratexias, recursos e técnicas de 
traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. 
Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 
• Competencias sociais e cívicas 
Vocabulary, páx. 11; Reading, páx. 17: respecto polas diferentes nacionalidades e polos significados 
de nomes de todo o mundo. 
Culture, páx. 17: respecto polos costumes e tradicións doutros países. 
English in Action!, páx. 18: aprendizaxe das fórmulas para intercambiar información persoal. 
Mantemento dunha actitude construtiva e solidaria diante da información que se presenta e diante das  
interaccións na aula. 

 
• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
Speaking, páxs. 12 e 18, Action!: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir 
de modelos fornecidos. 
Writing, páx. 19, e páx. 123 do Workbook (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir 
textos escritos a partir de modelos que se fornecen. Desenvolvemento organizativo para presentar un 
traballo escrito. 
Student Learning Record, páx. 152, e Self-Evaluation, páx. 156 do Workbook correspondentes á 
unidade. 
Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 
• Conciencia e expresións culturais: 
Vocabulary, páx. 11; Grammar, páx. 14: nacionalidades, bandeiras, divisas e países,  e 
emprazamento destes no mapa. 
Culture, páx. 17: interese por coñecer costumes doutros países. 
Culture, páx. 19: interese por coñecer datos sobre familias célebres de películas, series ou  libros. 
Culture Magazine, páx. 118: interese por coñecer datos sobre os colexios e sistemas educativos 
noutros países. 
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d) Temas interdisciplinares 
 

• Xeografía e historia: 
Os países, o seu emprazamento no mapa, as bandeiras, as divisas e as nacionalidades. 
Sistemas educativos doutros paíes. 

 
• Valores éticos: 
Aprendizaxe das fórmulas axeitadas para intercambiar información persoal. 

 
• Lingua e literatura: 
O verbo have got en afirmativa, negativa e interrogativa e respostas curtas. 
Os adxectivos posesivos. 
Os sufixos -ish, -an / -n  e -ese para formaren nomes de nacionalidades. 
Tradución inglés-galego no Workbook. 
Ditado no Workbook. 

 
• Tecnoloxía: 
Internet e as redes sociais. 

 
 
UNIDADE 2: Teens Today 
 
a) Obxectivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado coas rutinas e as actividades de tempo libre. 
• Ler de maneira comprensiva e autónoma unha sondaxe sobre o emprego de smartphones e un 

artigo de revista sobre o Waldorf School. 
• Praticar o emprego do Present Simple en afirmativa e do xenitivo saxón. 
• Escoitar e comprender unha enquisa sobre os bos e malos costumes e unha conversa sobre as 

actividades de tempo de lecer. 
• Falar sobre rutinas e comparalas, e tamén sobre as actividades do tempo de lecer. 
• Escribir unha entrada de blog sobre o teu dia preferido da semana. 
• Identificar e pronunciar axeitadamente a terminación dos verbos na 3ª persoa singular do 

presente: /s/, /z/ e /ɪz/. 
 
b) Contidos didácticos 
 

• Vocabulary 
Vocabulario relacionado con rutinas cotiás e as horas. 
Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 
Action!: facer un horario coas tarefas do día a día como exercicio para practicar o vocabulario visto na 
sección. 

 
• Listening 
Comprensión oral sobre bos e malos costumes. 
Realizar un inquérito contestando verdadeiro ou falso sobre se teñen bos ou malos costumes. 

 
• Speaking 
Useful Language: práctica da linguaxe e expresións típicas para falar sobre as rutinas cotiás e as horas 
(I do homework at… , I have dinner at...). 
Realización dun exercicio de comprensión oral para falar sobre as rutinas cotiás. 
Action!: exercicio en parellas para practicar mediante diálogos o tema visto na sección. 

 
• Reading 
Lectura dun artigo de sondaxe de opinión sobre os smarthphones. 
Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 
Identificación no texto de palabras clave mediante a identificación das súas definicións. 

 
• Grammar 
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Narración das actividades habituais mediante o Presente Simple, o seu emprego e a súa estrutura, e 
as expresións temporais (every day, afternoon, on Mondays...) e os adverbios de frecuencia (always, 
usually, often)  que a acompañan. 
Estrutura do xenitico saxón para expresar posesións. 
Uso axeitado da gramática que se viu ao longo da sección a través de distintas tarefas. 
Culture: as horas das comidas varían entre países. Comparanza entre Reino Unido e Galicia. 
Grammar in Action!: exercicios en parellas para practicar a gramática vista na sección. 
 
• Vocabulary 
Actividades do tempo de lecer. 
Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e postos en práctica a través da expresión 
oral. 
Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 

 
• Reading 
Lectura dun artigo de revista sobre o método escolar Waldorf. 
Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 
Did You Know?: datos curiosos sobre escolas Waldorf en España. 
Action!: realización dunha enquisa na clase para saber cantas horas pasan os compañeiros/as diante 
do ordenador. 

 
• English in Action! 
Listening 
Comprensión oral dunha conversa sobre rutinas cotiás e actividades. 
Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre o contido da conversa. 

 
• Speaking 
Pronuncia correcta da 3ª persoa dos verbos /s/ likes; /z/ plays e /ɪz/ watches. 
Actividades sobre o contido aprendido na sección. 
Action!: exercicio en parellas para practicar mediante diálogos o tema visto na sección. 
 
• Writing 
Análise da estrutura dos contidos dunha entrada nun blog. 
Lectura dun modelo de blog. 
Writing Help: uso das preposicións de tempo para falar de actividades e rutinas. 
Writing in Action!: produción dunha entrada dun blog falando do seu día favorito da semana seguindo 
os pasos vistos con anterioridade. 
 
• Time Out! 2 
Realización de varios xogos e actividades para practicar o inglés aprendido na unidade. 

 
• Culture Magazine 
Realización dun inquérito contestando verdadeiro ou falso a varias preguntas sobre datos arredor da 
saúde e a tecnoloxía. 
Comprensión oral e escrita dos datos que se dan sobre o mundo da tecnoloxía e comprobar as 
respostas dadas no exercicio anterior. 
Did You Know?: datos curiosos sobre móbiles e o seu emprego. 

 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
Vocabulary, páxs. 21 e 26: vocabulario relacionado coas rutinas cotiás e as actividades do tempo de 
lecer. 
Listening, páxs. 21 e 28: comprensión oral sobre bos e malos hábitos, e as actividades do tempo de 
lecer favoritas do alumnado. 
Speaking, páxs. 22 e 28: participación en conversas e simulacións co compañeiro/a sobre rutinas 
cotiás e as actividades do tempo de lecer. 
Grammar, páxs. 24 e 25; Grammar in Action!, páx. 25: uso do Present Simple en afirmativa e o xenitivo 
saxón. Adverbios de frecuencia e expresións de tempo. 



 
 

29  

Reading, páxs. 23 e  27: comprensión escrita e unha sondaxe de Internet sobre o emprego que fan os 
adolescentes dos teléfonos móbiles e un artigo de revista sobre o Waldford School, un colexio que non 
emprega a tecnoloxía como ferramenta de estudo. 
Pronunciation, páxs. 28 e 132: as silent letters e a pronuncia da terminación dos verbos na 3ª persoa 
singular do presente : /s/, /z/ e /iz/. 
Writing, páx. 29 e páx. 124 do Workbook (Writing Plan): redacción dunha entrada de blog empregando 
as expresións e vocabulario axeitados. Reflexión sobre o emprego das preposicións de tempo. 
Self-Evaluation, páx. 156, do Workbook, correspondente á unidade. 

 
 

• Competencia dixital: 
Culture Magazine, páx. 119: a relación entre a tecnoloxía e a saúde. Hábitos e tarefas que se levan a 
cabo mentres se ve a televisión ou se está diante do ordenador. Consecuencias negativas para a 
saúde á hora de empregar os teléfonos intelixentes: a radiación e mais a artrite. 
Reading, páx. 23 e 27: mostra de autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao escolmar e facer 
uso da información e as súas fontes. 
Writing, páx. 29 e Writing Plan, páx. 124 do Workbook: mostra de autonomía, eficacia, 
responsabilidade e reflexión ao escolmar e facer uso da información e as súas fontes. 
Uso das imaxes e os textos que aparecen ao longo da unidade para poder realizar os exercicios que 
se formulan. 
Uso de Action! Interactive. 
Everything English Video: reprodución do capítulo 2. Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario e linguaxe funcional. 

 
• Competencia matemática e competencias en ciencia e tecnoloxía: 
Reading, páxs. 22: as consecuencias positivas e negativas do emprego da tecnoloxía na vida cotiá 
dos/as adolescentes. 
Culture Magazine, páx. 119: información sobre os usuarios de móbiles arredor do mundo. 

 
• Aprender a aprender: 
Be the Teacher!, páx. 19; Check Your Progress e Self-Evaluation, páxs. 23-24, e a sección My English 
Experience, páxs. 153-154, páx. 155 do Workbook: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo 
intelectual para aprender e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre 
os propios éxitos e fracasos. 

 
• Competencias sociais e cívicas: 
Reading,  páxs. 24 e 27: coñecer información sobre o emprego por parte dos adolescentes europeos 
e estadounidenses dos teléfonos intelixentes, e interesarse pola información e respectar as decisións 
do proxecto educativo dos colexios Waldorf sobre o non emprego das tecnoloxías no centro. 
Vocabulary, páx. 26: respecto polas escollas sobre a realización de tarefas extraescolares dos outros. 
Speaking, páxs. 22 e 28; Grammar in ACTION!, páx. 25: respecto polas quendas de palabra e as 
rutinas da clase. Mantemento dunha actitude construtiva e solidaria diante da información que se 
presenta e as interaccións na aula. 

 
• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
Listening, páx. 21: realización dunha enquisa sobre hábitos e rutinas persoais. 
Speaking, páxs. 22 e 28; Grammar in ACTION!, SB, páx. 25: uso da creatividade persoal á hora de 
producir textos escritos e orais a partir de modelos fornecidos. Fomento do traballo cooperativo na 
aula. 
Writing, páx. 29; páxs. 22 e 129 (Writing Plan) do Workbook: uso da creatividade persoal á hora de 
producir textos escritos a partir de modelos que se fornecen. Desenvolvemento organizativo para 
presentar un traballo escrito. 
Student Learning Record, páx. 152 e Self-Evaluation, páx. 156, do Workbook: mostra de autonomía á 
hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos da unidade. 
Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 
• Conciencia e expresións culturais: 
Culture, páxs. 24 e 29: coñecemento de aspectos culturais como os horarios das comidas no Reino 
Unido ou que nalgúns países o alumnado vaia ao colexio seis días á semana. 
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Culture Magazine, páx. 119: o emprego de abreviaturas nos países de fala inglesa á hora de enviar 
mensaxes de texto. 

 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Educación física: 
Importancia da práctica habitual ou rutineira dalgún exercicio físico, de non abusar dos teléfonos 
móbiles e de non mirar en exceso a televisión ou practicar xogos ao longo de demasiadas horas. 
O emprego das tecnoloxías e as consecuencias negativas na saúde. 

 
• Valores éticos: 
Respecto polas rutinas e actividades dos outros. 
Familiarización coas fórmulas axeitadas para falar de actividades e rutinas. 
Importancia da realización de actividades fóra do horario escolar por pracer e como enriquecemento 
persoal. 
Reflexión sobre as diferenzas culturais en canto á escolla de actividades extraescolares en diferentes 
países. 
Importancia de manter unha actitude de respecto co profesor/a e cos compañeiros/as da clase. 
Aprendizaxe e respecto polas quendas de palabras dentro e fóra da aula. 

 
• Lingua e literatura: 
O Present Simple en afirmativa. 
O xenitivo saxón. 
As preposicións de tempo. 
As abreviaturas nas mensaxes de texto. 
Tradución inglés-galego no Workbook. 

 
• Tecnoloxía: 
As sondaxes en Internet. 
Os blogs. 

 
UNIDADE 3: All About Animals 
 
a) Obxectivos 
 

• Aprender vocabulario sobre animais e partes do corpo. 
• Ler de maneira comprensiva e autónoma unha páxina web sobre unha historia inusual entre unha 

modelo e o océano e unha recensión dunha guía de televisión sobre a axuda duns golfiños a uns 
pescadores. 

• Practicar o uso do Present Simple en negativa e interrogativa. 
• Escoitar e comprender un programa de radio sobre a escolla dun animal de compañía e unha 

conversa sobre os animais do zoo. 
• Falar sobre animais de compañía e describir animais. 
• Escribir un informe sobre un animal reparando na puntuación. 
• Pronuncia das partículas interrogativas e entoación das frases. 

 
b) Contidos didácticos 
 

• Vocabulary 
Vocabulario relacionado cos animais e partes do corpo. 
Comprensión e expresión oral do vocabulario da sección. 
Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 
Action!: exercicio relacionado cos animais. 

 
• Listening 
Comprensión oral dun programa de radio sobre a escolla dun animal de compaña. 
Comprensión oral dunha conversa sobre os animais do zoo. 
Contestar varias preguntas relacionadas coa conversa que escoitaron. 

 
• Speaking 
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Useful Language: práctica da linguaxe e expresións típicas para falar sobre animais de compaña (Have 
you got a pet? When does it sleep?). 
Interacción oral co compañeiro/a para falar dos animais. 
Pronunciation: pronuncia correcta das partículas interrogativas e entoación das frases. 
Action!: exercicio en parellas para practicar mediante diálogos o tema visto na sección. 

 
• Reading 
Lectura dunha páxina web sobre o mundo animal. 
Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 
Environment: datos curiosos e interesantes sobre animais extinguidos ou en perigo de extinción. 

 
• Grammar 
Present Simple. Emprego e formación da negativa e a interrogativa, e as respostas curtas. Expresións 
temporais e adverbios de frecuencia. 
Uso axeitado da gramática que se viu ao longo da sección a través de distintas tarefas. 
Grammar in Action!: exercicios en parellas para practicar a gramática vista na sección. 

 
• Vocabulary 
Partes do corpo. Algúns plurais irregulares con partes do corpo (foot>feet). 
Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 
Action!: exercicio relacionado cos animais e as partes do corpo. 
 
• Reading 
Lectura dunha reseña dunha guía de televisión sobre a axuda duns golfiños a uns pescadores. 
Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 
Science: Canto sabes sobre os golfiños? Datos curiosos. 

 
• English in Action! 
Listening 
Comprensión oral dunha conversa sobre os animais do zoo. 
Realización de varios exercicios sobre a comprensión da conversa e as opinións dos alumnos sobre o 
tema. 
 
• Speaking 
Interacción oral entre os compañeiros/as para falar sobre animais empregando  axeitadamente as 
particulas interrogativas e o vocabulario visto na unidade. 
Pronunciation: entoación das frases. 
Action!: exercicio en parellas para practicar mediante diálogos e a través dos resultados dunha enquisa 
o tema visto na sección. 

 
• Writing 
Lectura dun informe sobre un animal e análise da súa estrutura mediante a realización dun exercicio. 
Writing Help: lectura de como empregar axeitadamente os sinais de puntuación. 
Preparación antes de escribir un informe sobre un animal empregando axeitadamente os sinais de 
puntuación. 
Writing in Action!: produción dun informe sobre un deporte seguindo os pasos vistos con anterioridade. 

 
• Time Out! 3 
Realización de varios xogos e tarefas para practicar o inglés aprendido na unidade. 

 
• Culture Magazine 
Comprensión oral e escrita dun artigo sobre animais asombrosos e realización dun exercicio sobre o 
texto escoitado. 
Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre o coñecemento do mundo animal. 
Comprender o significado de frases feitas que se empregan na lingua relacionadas con animais. 

 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
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Vocabulary, páxs. 31 e 36; Language Builder do Workbook, páxs. 10-11: emprego de vocabulario 
relacionado cos animais e as partes do corpo. 
Listening, páxs. 31 e 38: comprensión oral dun inquérito  para elixir un animal de compañía e unha 
conversa sobre animais do zoo. 
Speaking, páxs. 32 e 38; Grammar in ACTION!, páx. 35: emprego da lingua inglesa para falar e 
describir animais. 
Reading, páxs. 33 e 37; páx. 29 do Workbook: comprensión escrita dunha páxina web sobre unha 
historia inusual entre unha modelo e o océano, dunha recensión dunha guía televisión sobre a axuda 
duns golfiños a uns pescadores, e dun texto sobre os xerbos. 
Grammar, páxs. 34 e 35: uso do Present Simple (negativa, interrogativa e respostas curtas). 
Pronunciation, páx. 133: pronuncia das partículas interrogativas e entoación ascendente e 
descendente nas frases. 
Writing, páx. 39; Writing Plan do Workbook, páx. 125:  expresión escrita dun informe sobre un animal, 
empregando as expresións e o vocabulario axeitados. Reflexión sobre a puntuación. 
Self-Evaluation, páx. 156, do Workbook, correspondente á unidade. 

 
• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
Reading, páx. 33: importancia da cura e protección dos animais do océano. 
Reading,  páx. 37: coñecemento de datos curiosos sobre a sociabilidade dos golfiños de Laguna, no 
Brasil. 

 
• Competencia dixital: 
Vocabulary, páx. 30: as enciclopedias en rede. 
Writing,  páx. 39; Writing Plan do Workbook, páx. 125: mostra de autonomía, eficacia, responsabilidade 
e reflexión ao escolmar e facer uso da información e as súas fontes. 
Uso das imaxes e os textos que aparecen ao longo da unidade para poder realizar os exercicios que 
se formulan. 
Uso de Action! Interactive. 
Everything English Video. Reprodución do capítulo 3. Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario e linguaxe funcional. 

 
• Competencias sociais e cívicas: 
Speaking, páxs. 32 e 38; Grammar in ACTION!, páx. 35: respecto polas quendas de palabra e as 
rutinas da clase. Mantemento dunha actitude construtiva e solidaria diante da información que se 
presenta e diante das interaccións na aula. 
Vocabulary, páx. 32: o animal de compañía como responsabilidade individual. 

 
• Conciencia e expresións culturaiss: 
Environment, páx. 33: aprendizaxe de información sobre diferentes animais extintos e en perigo de 
extinción. 
Culture Magazine, páx. 120: aprendizaxe de datos curiosos e sorprendentes das serpes, as vacas, os 
elefantes, os golfiños e os cans. 
Culture Magazine, páx. 120: aprendizaxe de expresións inglesas con vocabulario de animais. 

 
• Aprender a aprender: 
Be the Teacher, páx. 27, Check Your Progress e Self-Evaluation, páxs. 31-32; e a sección My English 
Experience, páx. 153 do Workbook: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para 
aprender e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos 
e fracasos. 

 
• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
Speaking, páxs. 32 e 38; Grammar in ACTION!, páx. 35: uso da creatividade persoal á hora de producir 
textos escritos e orais a partir de modelos fornecidos. 
Writing, pág. 39; Writing Plan do Workbook, páx. 125: uso da creatividade persoal á hora de producir 
textos escritos a partir de modelos que se fornecen. Desenvolvemento organizativo para presentar un 
traballo escrito. 
Student Learning Record, páx. 152 e Self-Evaluation, páx. 156, do Workbook: mostra de autonomía á 
hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos da unidade. 
Fomento do traballo cooperativo na aula. 
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d) Temas interdisciplinares 
 

• Bioloxía e xeoloxía: 
Información sobre varios animais extintos e en perigo de extinción: mastodon, indus river dolphin, 
monarch butterfly, sabre-toothed cat, dodo, blue whale e African elephant. 
Alerta sobre o tigre siberiano en perigo de extinción. 
A sociabilidade dos golfiños. 

 
• Valores éticos: 
Respecto polo coidado e a protección do mundo animal. 
Valoración da escolla dun animal de compañía. 
Importancia de manter unha actitude de respecto co profesor/a e cos compañeiros/as da clase. 
Aprendizaxe e respecto polas quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

 
• Lingua e literatura: 
O Present Simple en negativa e interrogativa 
Tradución inglés-galego no Workbook. 

 
• Tecnoloxías: 
As enciclopedias en rede como fonte de consulta e información. 
A páxina web. 

 
 
UNIDADE 4: Around the House 
 
a) Obxectivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado coa casa e coas tarefas do fogar. 
• Ler de xeito comprensivo e autónomo un folleto dun museo onde se expoñen maquetas de casas 

en diferentes períodos da historia e unha entrada de blog sobre as tarefas do fogar e os 
adolescentes. 

• Practicar o uso do Present Continuous e contrastalo co Present Simple. 
• Escoitar e comprender unha conversa sobre a descrición dun cuarto e outra sobre as actividades 

que están a facer dúas familias na súa casa. 
• Describir unha casa e diversas ilustracións. 
• Escribir unha descrición das tarefas que están a facer os membros dunha familia na súa casa, 

reparando na orde das palabras. 
• Identificar e pronunciar axeitadamente a terminación –ing dos verbos. 

 
b) Contidos didácticos 
 

• Vocabulary 
A casa e a moblaxe. 
Comprensión e expresión oral de diferentes tipos de moblaxe. 
Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 
Action!: exercicio en parellas para practicar o vocabulario visto na sección. 

 
• Listening 
Comprensión oral de varios conversas sobre dormitorios e moblaxe. 
Contestar varias preguntas relacionadas cos diálogos que se escoitaron. 

 
• Speaking 
Useful Language: práctica da linguaxe para falar sobre cuartos e moblaxe (How many rooms hast it 
got?, What´s in the living room?) 
Realización dun exercicio de comprensión oral sobre a casa. 
Action!: exercicio en parellas para practicar mediante diálogos o tema visto na sección. 

 
• Reading 
Lectura dun folleto dun museo onde se expoñen maquetas de casas en diferentes períodos da historia. 
Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 
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History: descifrar un código numérico e alfabético para descubrir o nome dunha cidade. 
Action!: procurar no mapa os países que aparecen no folleto. 

 
• Grammar 
Expresión de accións en curso en Present Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa, e 
respostas curtas. 
Contraste entre o Present Simple e o Present Continuous. Uso de diferentes expresións temporais ao 
usar un e outro tempo verbal. 
Emprego axeitado da gramática que se viu ao longo da sección a través de distintas tarefas. 
Geography: fusos horarios. 
Grammar in Action!: exercicios en parellas para practicar a gramática vista na sección. 

 
• Vocabulary 
Tarefas do fogar. 
Comprensión e expresión oral das tarefas do fogar. 
Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 

 
• Reading 
Lectura dunha entrada dun blog sobre os adolescentes e as tarefas do fogar. 
Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 
Action!: realización dunha enquisa na clase sobre as tarefas que o alumnado fan na súa casa. 

 
• English in Action! 
Listening 
Comprensión oral das actividades que están a realizar os personaxes de dúas ilustracións. 
Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre as conversas. 

 
• Speaking 
Pronuncia axeitada das contraccións das partículas interrogativas con “is”. 
Relacionar as respostas coas súas correspondentes preguntas oralmente. 
Action!: orde de palabras que seguen as frases: suxeito – verbo – complemento. 

 
• Writing 
Análise da estrutura dos contidos dun texto descritivo dunha ilustración. 
Lectura dun modelo de texto descritivo e análise da súa estrutura a través da realización dun exercicio. 
Writing Help: lectura de como organizar un texto empregando conectores de secuencia. 
Preparación antes de escribir un texto descritivo de fotografías ao practicar a estrutura e a linguaxe 
típicas a través da realización de varios exercicios. 
Writing in Action!: produción dun texto para describir unha fotografía seguindo os pasos que se viron 
con anterioridade. 
Health: calorías que se queiman ao facer as tarefas do fogar. 

 
Time Out! 4 
Realización de varios xogos e actividades para practicar o inglés aprendido na unidade. 
 
Culture Magazine 
Comprensión oral  e escrita dun texto sobre casas do futuro. 
Proverbios relacionados co fogar. 
Modo de vida “verde”. Que significa? 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
Vocabulary, páxs. 43 e 48; Language Builder, páxs. 12-13: emprego do vocabulario relacionado coa 
casa (partes e moblaxe) e coas tarefas domésticas. 
Grammar, páxs. 46 e 47; emprego do Present Continuous (afirmativa, negativa, interrogativa e 
respostas curtas), do contraste co Present Simple, e as regras ortográficas para engadir a terminación 
–ing aos verbos en Present Continuous. 
Listening, páxs. 43 e 50: comprensión oral dunha conversa sobre a descrición dun cuarto e outra sobre 
as actividades que están  a facer dúas familias na súa casa. 
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Reading, páxs. 44 e 45 e 49: Culture Magazine, páx. 121; páx. 37 do  Workbook: comprensión escrita 
dun folleto dun museo onde se expoñen maquetas de tipos de casas ao longo da historia, unha entrada 
de blog sobre as tarefas domésticas e os adolescentes, varios parágrafos sobre casas de aparencia 
futurista e un texto sobre casas feitas con colectores de mercadorías. 
Pronunciation, páx. 46 e 50: pronuncia da terminación –ing dos verbos en Present Continuous. 
Pronuncia da contracción das partículas interrogativas con “is”. 
Writing, páx. 51; páx. 38 e 126 (Writing Plan) do Workbook: expresión escrita dunha descrición dunha 
imaxe reparando na orde das palabras. 

 
• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
History, páx. 45: descifrar un código numérico e alfabético para pescudar o nome dunha cidade 
Action!, páx. 45: localización de países nun mapa. 
Geography, páx. 47: aprendizaxe e cálculo dos fusos horarios. 
Health, páx. 51: reflexión sobre a perda de calorías realizando actividades cotiás. 
Culture Magazine: páx. 121: interese por coñecer diferentes modelos de casas de aparencia futurista. 

 
• Competencia dixital: 
Speaking, páx. 44: English in ACTION!, páx. 50: respecto pola normas de conduta en interaccións na 
clase co profesor/a ou cos compañeiros/as ao empregar a información e as súas fontes. 
Writing, páx. 51; páxs. 38 e 126 (Writing Plan) do Workbook: mostra de autonomía, eficacia, 
responsabilidade e reflexión ao seleccionar a información e as súas fontes. 
Reading, páxs. 44.45: valoración crítica e reflexiva da información presentada. 
Uso das imaxes e os textos que aparecen ao longo da unidade para poder realizar os exercicios que 
se formulan. 
Uso de Action! Interactive. 
Everthing English Video. Reprodución do capítulo 4. Práctica da comprensión oral, gramática, 
vocabulario e linguaxe funcional. 

 
• Competencias sociais e cívicas: 
Reading, páx. 49: responsabilidade por parte dos adolescentes á hora de realizar as tarefas 
domésticas. Valoración da cooperación na casa. 
Speaking, páx. 44: ACTION!, páx. 50: respecto polas quendas de palabra e as rutinas da clase. 

 
• Conciencia e expresións culturais: 
Reading, páxs. 44-45: maquetas que reproducen a arquitectura das primeiras casas de diferentes 
períodos da historia: Turquía, Grecia e Exipto. 
Culture Magazine, páx. 121: o deseño inusual e sorprendente de diversas casas de aparencia futurista. 

 
• Aprender a aprender: 
By the Teacher!, páx. 35, Check Your Progress e Self-Evaluation, páxs. 39-40: e a sección My English 
Experience, páxs. 153-154 do Workbook: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual 
e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e 
fracasos. 

 
• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
Speaking, páx. 44; ACTION!, páx 50: uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos e 
orais a partir de modelos fornecidos. Fomento do traballo cooperativo na aula. 
Reading, páxs. 44-45: mostra do sentido crítico diante das informacións culturais que se presentan. 
Writing, páx. 51; páxs. 38 e 126 (Writing Plan) do Workbook: uso da creatividade persoal á hora de 
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para presentar 
un traballo escrito. 
Student Learning Record, páx. 152 e Self-Evaluation, páx. 156, do Workbook: mostra de autonomía á 
hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos da unidade. 
Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Xeografía e historia: 
Os fusos horarios. 
A arquitectura das primeiras casas en diferentes períodos da historia: Turquía, Grecia e Exipto. 
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Exposicións de maquetas. 
Localización de diversos países nun mapa. 

 
• Valores éticos: 
As tarefas domésticas e as obrigas dos adolescentes. 
Importancia de colaborar na casa e de manter a orde e a limpeza. 
Respecto polas casas dos outros. 
Valoración da propia casa. 

 
• Educación plástica, visual e audiovisual: 
Deseño inusual e sorprendente de diferentes casas de aspecto futurista. 
Construción e exposición de maquetas. 

 
• Lingua e literatura: 
O Present Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa. 
O contraste entre o Present Simple e o Present Continuous. 
A orde das palabras na oración (suxeito, verbo e complemento). 
Fórmulas para facer descricións e para falar de actividades e tarefas. 
Tradución inglés-galego no Workbook. 

 
• Matemáticas: 
Descodificación dun código alfanumérico. 

 
 
UNIDADE 5: Let’s Eat! 
 
a) Obxectivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado coa comida e os sentimentos. 
• Ler de maneira comprensiva e autónoma unha carta na que se pide consello e dous artigos da 

revista sobre o blog dunha nena de 9 anos. 
• Practicar o uso de a, an, some, the e as formas There is / There are e any axeitadamente. 
• Escoitar e comprender unha conversa sobre comida e unha gravación sobre a comida nos 

restaurantes de comida rápida. 
• Falar sobre gostos e preferencias e pedir comida nun restaurante. 
• Escribir unha crítica dun restaurante reparando na orde dos adxectivos. 
• Identificar e pronunciar axeitadamente os sons /I/  de /i:/ e pronunciar a forma feble do some. 

 
b) Contidos didácticos 
 

• Vocabulary 
Vocabulario relacionado coa comida. 
Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 
Action!: incluír adverbios de frecuencia en frases relacionadas coa comida. 

 
• Listening 
Comprensión oral dunha conversa sobre comidas. 

Expresión escrita dos datos que se piden relacionados coa conversa sobre comida que se escoitou 
con anterioridade. 

 
• Speaking 
Useful Language: práctica da linguaxe e expresións típicas para falar de comida e de que alimentos 
gostan máis (I love..., I like..., I don´t mind...). 
Realización dun exercicio de comprensión oral relacionado cos gostos persoais sobre comida. 
Action!: exercicio en parellas para practicar mediante diálogos o tema visto na sección. 
 
• Reading 
Lectura dunha carta na que se pide consello dirixida a un xornal e o consello que recibe. 
Comprensión da información clave do texto. 
Realización de varios exercicios para amosar a comprensión da información clave do texto. 
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Action!: realizar unha enquisa na clase sobre que tres verduras gostan máis. 
 

• Grammar 
Emprego dos determinantes a, an, some e the e os nomes contábeis e incontábeis. 
There is / there are (afirmativa, negativa e interrogativa, e respostas curtas). 
Emprego axeitado da gramática que se viu ao longo da sección a través de distintas tarefas. 
Grammar in Action!: exercicios en parellas para practicar a gramática vista na sección. 
Culture: a preferencia polo té no Reino Unido. 

 
• Vocabulary 
Vocabulario relacionado cos sentimentos. 
Identificación de diferentes sentimentos. 
Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 

 
• Reading 
Lectura de dous artigos de revista sobre os efectos do blog dunha nena de nove anos na comida que 
serven no seu colexio. 
Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 
Health: os alimentos que debe incluír unha dieta saudábel. 

 
• English in Action! 
Listening 
Comprensión oral dunha conversa nun restaurantede de comida rápida. 
Realización de varios exercicios relacionados coa conversa que escoitaron. 

 
• Speaking 
Pronuncia axeitada da forma feble de some. 
Interación oral co compañeiro/a para pedir comida nun restaurante. 
Action!: exercicio en parellas para practicar mediante diálogos o tema visto na sección. 

 
• Writing 
Análise da estructura e dos contidos dunha crítica dun restaurante. 
Lectura dun modelo de crítica dun libro e análise da súa estrutura mediante a realización dun exercicio. 
Writing Help: redactar tendo en conta a colocación dos adxectivos nas frases. 
Preparación antes de escribir un texto descritivo dun deporte practicando a estrutura e a linguxa típicas 
mediate a realización de varios exercicios.. 
Writing in Action!: produción dunha crítica dun restaurante seguindo os pasos vistos con anterioridade. 

 
• Time Out! 5 
Realización de varios xogos e actividades para practicar o inglés aprendido na unidade. 

 
• Culture Magazine 
Comprensión oral e escrita dos datos curiosos sobre alimentos moi populares. 
Outros datos curiosos sobre os alimentos. 
Nomes estraños que reciben algúns alimentos que se consomen moito no Reino Unido. 

 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
Vocabulary, páxs. 53 e 58; Language Builder, páxs. 14-15: uso de  vocabulario relacionado coa bebida 
e cos sentimentos. 
Listening, páxs. 53 e 60: comprensión oral dunha conversa sobre a comida e outra na que se pide 
comida nun restaurante. 
Grammar, páxs. 56 e 57: uso de a, an, some, the, any e as formas  There is / There are. 
Speaking, páx. 54; ACTION!, páx. 60: uso da lingua inglesa para falar sobre gostos e preferencias e 
para pedir comida nun restaurante. 
Reading, páxs. 55 e 58-59; Culture Magazine, páx. 122; páx. 45 do Workbook: comprensión escrita 
dunha carta na que se pide consello, dous artigos de revista que falan sobre o blog dunha nena de 9 
anos, varios parágrafos nos que se dá información sobre diversas comidas e un texto sobre dieta 
mediterránea. 
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Pronunciation, páx. 53 e 60: pronuncia dos sons /I/ ou /i:/ en “meat” e “sit” e da forma feble de some. 
Writing, páx. 61; páxs. 46 e 127 (Writing Plan) do Workbook: expresión escrita dunha crítica dun 
restaurante. 
Self-Evaluation, páx. 157 do Workbook  correspondente á unidade. 

 
• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
ACTION!, páx. 55: observación e cálculo de porcentaxes. 
Speaking, páx. 60: cálculo do prezo da comida. 
Culture Magazine, páx. 122: aprendizaxe de nomes curiosos e estraños dalgúns alimentos do Reino 
Unido. 
Grammar, páx. 57, ex. 9: interese por coñecer a teoría dos investigadores da Universidade de Las 
Palmas de Gran Canaria sobre a comida lixo e a súa relación coas emocións e o estado anímico. 

 
• Competencia dixital: 
Speaking, páxs. 54; ACTION!, páx. 60: respecto polas normas de conduta en interaccións na clase co 
profesor/a ou cos compañeiros/as ao empregar a información e as súas fontes. 
Writing, páx. 61; páxs. 46 e 127 do Workbook: mostra de autonomía, eficacia, responsabilidade e 
reflexión ao seleccionar e facer uso da información e as súas fontes. 
Reading, páxs. 55 e 58-59: manter unha actitude crítica e reflexiva á hora de valorar, escolmar, tratar 
e empregar a información e as súas fontes. 
Emprego das imaxes e os textos que aparecen ao longo da unidade para poder realizar os exercicios 
que se formulan. 
Uso de Action! Interactive. 
Everything English Video. Reprodución do capítulo 5. Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario e linguaxe funcional. 

 
• Aprender a aprender: 
Be the Teacher!, páx. 43, Check Your Progress e Self-Evaluation, páxs. 47-48; e a sección My English 
Experience, páxs. 153-154 do Workbook: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual 
para aprender e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios 
éxitos e fracasos. 

 
• Competencias sociais e cívicas: 
Speaking, páx. 54; ACTION!, páx. 60: respecto polas quendas de palabra e as rutinas da clase. 
Respecto polos gostos e preferencias dos outros no que se refire á comida 

 
• Conciencia e expresións culturais: 
Culture Magazine, páx. 122: coñecer información sobre os beneficios terapéuticos dos plátanos e 
sobre o kétchup, a Coca Cola e a pizza. 

 
• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
Speaking, páx. 54; ACTION!, páx. 60: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a 
partir de modelos fornecidos. 
Writing, páx. 61; páxs. 46 e 127 (Writing Plan) do Workbook: uso da creatividade persoal á hora de 
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para presentar 
un traballo escrito. 
Student Learning Record, páx. 152 e Self-Evaluation, páx. 157 do Workbook: mostra de autonomía á 
hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos da unidade. 
Fomento do traballo cooperativo na aula. 

d) Temas interdisciplinares 
 

• Xeografía e historia: 
Historia do chocolate. 

 
• Educación física: 
A comida e a sáude. 
A importancia dos alimentos. Beneficios terapéuticos dos plátanos. 

 
• Valores éticos: 
Importancia de maner unha dieta saudábel. 
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Uso e abuso da comida lixo, sobre todo por parte de adolescentes. 
Reflexión sobre a media pensión nos colexios. Valoración dunha dieta equilibrada nos centros 
escolares. 
Reflexión sobre a cantidade de froita, verduras, proteínas, lácteos, etc., que se deben consumir cada 
día. 

 
• Lingua e literatura: 
Os artigos determinado e indeterminado e os cuantificadores. 
Nomes contábeis e non contábeis. 
A orde dos adxectivos na oración. 
Tradución inglés-galego no Workbook. 

 
• Matemáticas: 
As porcentaxes. 
Cálculo de prezos. 

 
• Lingua estranxeiras: 
A forma de chamar diferentes comidas da Gran Bretaña: fairy cake, fish fingers, shpeherd´spie, scoth 
eggs 

 
 
UNIDADE 6: Ready, Steady, Go! 
 
a) Obxectivos 
 

• Aprender vocabulario sobre o deporte e verbos relacionados con este. 
• Ler de maneira comprensiva e autónoma un proxecto escolar sobre o corpo ideal para realizar tres 

deportes e un artigo de Internet sobre os corredores de Kenya. 
• Practicar o uso dos verbos modais can / can’t e must / mustn’t e dos adverbios de modo. 
• Adverbios de modo (quickly, easily...) 
• Escoitar e comprender unha entrevista para un xornal escolar e unha conversa sobre as regras 

dun xogo. 
• Falar sobre as habilidades e regras dun deporte. 
• Escribir as regras dun deporte reparando nas conxuncións. 
• Identificar e pronunciar axeitadamente a forma feble de can. Pronuncia da negación dos verbos 

modais e as súas contraccións. 
 
b) Contidos didácticos 
 

• Vocabulary 
Vocabulario relacionado cos deportes. 
Identificación de diferentes verbos empregados cos deportes. 
Comprensión e expresión oral de diferentes deportes. 
Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 
Action!: exercicio en parellas para practicar o vocabulario visto na sección. 

 
• Listening 
Comprensión oral dunha entrevista para o xornal do colexio. 
Contestar varias preguntas relacionadas coa conversa que escoitaron. 

 
• Speaking 
Useful Language: práctica da linguaxe e expresións típicas para falar das túas habilidades deportivas 
(I can swim, I can’t ski…). 
Realización dun exercicio de comprensión oral relacionado coa práctica de deportes. 
Pronunciation: pronuncia da forma feble de can. 
Action!: exercicio en parellas para practicar mediante diálogos o tema visto na sección. 

 
• Reading 
Lectura dun proxecto escolar sobre o corpo ideal para realizar tres deportes. 
Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave da páxina. 
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Sport: datos sobre a historia das Olimpíadas. 
 

• Grammar 
Expresar as habilidades co verbo modal can. Estudar as formas afirmativa, negativa, interrogativa 
e as respostas curtas 
Formación e emprego dos adverbios de modo (quickly, easily...). 
Expresar obriga co verbo modal must e a prohibición con mustn´t. 
Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección a través de distintas tarefas. 
Sport: datos sobre as carreiras ciclistas máis importantes do mundo. 
Grammar in Action!: exercicios en parellas para practicar a gramática vista na sección. 

 
• Vocabulary 

Verbos relacionados cos deportes. Aplicación do vocabulario e a gramática vistos na unidade, e 
postos en práctica a través da expresión oral. 
Comprensión e expresión oral de diferentes adxectivos. 
Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 

 
• Reading 

Lectura dun artigo de internet sobre os corredores kenyatas de longa distancia. 
Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do artigo. 
Action!: situar no mapa os países que estreman con Kenya. 

 
• English in Action! 

Listening 
Comprensión oral dunha conversa entre dous amigos. 
Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre o que se escoitou. 

 
• Speaking 
Interacción oral co compañeiro/a para adiviñar un deporte a partir das normas de xogo. 
Pronunciation: pronuncia axeitada das contraccións con can e must. 
Action!: exercicio en parellas para practicar mediante diálogos o tema visto na sección. 

 
• Writing 
Análise da estrutura e os contidos das normas de xogo dun deporte. 
Lectura dun modelo de regulamento (baloncesto) e análise da súa estrutura mediante a realización 
dun exercicio. 
Writing Help: lectura de como empregar conxuncións (and, but) para unir oracións. 
Preparación antes de escribir un regulamento segundo o visto. 
Writing in Action!: produción dun regulamento seguindo os pasos vistos con anterioridade. 
Sport: equipos de sona de diferentes deportes e diferentes países. 

 
• Time Out! 6 
Realización de varios xogos e actividades para practicar o inglés aprendido na unidade. 

 
• Culture Magazine 
Realización dun inquérito para pescudar se é un fanático do deporte. 
Comprobar as respostas dadas no exercicio anterior. 
Believe it ou not!: comprensión oral sobre un deporte célebre por un libro: o Quidditch de Harry Potter. 
Sports trivia: datos curiosos sobre deportes. 

 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
Vocabulary, páxs. 63 e 68; Language Builder, páxs. 16-17: uso de vocabulario relacionado co deporte 
e verbos relacionados con este. 
Grammar, páxs. 66 e 67: emprego dos verbos modais para expresar habilidade, posibilidade, permiso, 
obriga e prohibición. Uso dos adverbios de modo. 
Listening, páxs. 63 e 70: comprensión oral dunha entrevista para un xornal escolar e dunha conversa 
sobre as regras dun deporte. 
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Speaking, páx. 64; ACTION!, páx. 70: emprego da lingua inglesa para falar sobre habilidades e para 
explicar as regras dun deporte. 
Reading, páxs. 65 e  69; Culture Magazine, páx. 123; páx. 53 do Workbook: comprensión escrita dun 
proxecto escolar sobre o corpo ideal para realizar diversos deportes, un artigo de Internet sobre os 
corredores de Kenya, un inquérito para pescudar se é un fanático do deporte e un texto sobre un 
xogador de fútbol que ten unha soa perna. 
Pronunciation, páxs. 64 e 70: pronuncia das forma feble de can e a negación dos verbos modais e as 
súas contraccións. 
Writing, páx. 71; páxs. 54 e 128 (Writing Plan) do Workbook: expresión escrita das regras dun deporte. 

 
• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
Reading, páx. 65: reflexión sobre a relación entre o corpo e o deporte que se practica. 
Reading, páx. 69: interese por coñecer información sobre os corredores de Kenya. Reflexión sobre a 
boa alimentación para render máis á hora de practicar un deporte. 

 
• Competencia dixital: 

 
Speaking, páx. 64; ACTION!, páx. 70: respecto polas normas de conduta en interaccións na clase co 
profesor/a ou cos compañeiros/as ao empregar a información e as súas fontes. 
Writing, páx. 71; páxs. 54 e 128 do Workbook: mostra de autonomía, eficacia, responsabilidade e 
reflexión ao escolmar e facer uso da información e as súas fontes. 
Reading, páx. 69: os artigos de Internet. 
Uso das imaxes e os textos que aparecen ao longo da unidade para poder realizar os exercicios que 
se formulan. 
Uso de Action! Interactive. 
Everything English Video. Reprodución do capítulo 6. Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario e linguaxe funcional. 

 
• Aprender a aprender: 

 
Be the Teacher!, páx. 51, Check Your Progress e Self-Evaluation, páxs. 55-56; e a sección My English 
Experience, páxs. 153-154 do Workbook; uso de estratexias recursos e técnicas de traballo intelectual 
para aprender e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios 
éxitos e fracasos. 

 
• Competencias sociais e cívicas: 
Speaking, páx. 64; ACTION!, páx. 70: respecto polas quendas de palabra, a opinión dos outros e as 
rutinas da clase. Respecto polas habilidades doutros/as e polas regras dun xogo ou deporte. 
Culture Magazine, páx. 123: descubrimento e observación do grao de fanatismo polo deporte. 

 
• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
Culture Magazine, páx. 123: realización dunha enquisa para pescudar o grao de fanatismo por un 
deporte. 
Speaking, páx. 64; ACTION!, páx. 70: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a 
partir de modelos fornecidos. 
Writing, páx. 71; páxs. 54 e 128 (Writing Plan) do Workbook: uso da creatividade persoal á hora de 
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo para presentar 
un traballo escrito. 
Student Learning Record, páx. 152 e Self-Evaluation, páx. 157 do Workbook, mostra de autonomía á 
hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos da unidade. 
Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 
• Conciencia e expresións culturais: 
Grammar, páx. 67: interese por coñecer datos sobre deportistas célebres Ryan Lochte (natación), 
Gabby Douglas (ximnasia rítmica), Ruth Beitia (salto de altura), Ricky Rubio (baloncesto), Lionel Messi 
(fútbol) e Chris Froome (ciclismo). 
Culture Magazine, páx. 123: información sobre o Quidditch, o deporte dos libros de Harry Potter. 
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d) Temas interdisciplinares 
 

• Bioloxía e xeoloxía: 
O corpo dos deportistas. 
• Xeografía e historia: 
As Olimpíadas. 
Localización dun país nun mapa. 

 
• Valores éticos: 
Aprendizaxe das fórmulas axeitadas para expresar habilidade, posibilidade, permiso, obriga e 
prohibición. 
Respecto polas regras de xogo dun deporte. 
Reflexión sobre o valor dun premio para os corredores de Kenya. 

 
• Lingua e literatura: 
Os modais (can / can’t, must / mustn’t). 
Os adverbios de modo (quickly, easily...). 
As conxuncións (and, but e because). 
Fórmulas para expresar habilidade, posibilidade, permiso, obriga e prohibición. 
Tradución inglés-galego no Workbook. 

 
• Educación Física: 
Importancia do exercicio físico. 
Importancia da boa alimentación na práctica do deporte. 
O deporte e deportistas de sona: Ryan Lochte (natación), Gabby Douglas (ximnasia rítmica), Ruth 
Beitia (salto de altura), Ricky Rubio (baloncesto), Lionel Messi (fútbol) e Chris Froome (ciclismo). 

 
 
UNIDADE 7: Out and About 
 
a) Obxectivos 
 

• Aprender vocabularioi relacionado cos lugares da cidade e as preposicións de lugar. 
• Ler de maneira comprensiva e autónoma un correo electrónico sobre a cidade de Whitby e a crítica 

dunha aplicación de móbil. 
• Practicar o uso do pasado do verbo to be e de  There was / There were. 
• Escoitar e comprender unha descrición dunha visita a Cataluña en miniatura e unha visita guiada 

a un museo. 
• Falar sobre o pasado. 
• Escribir unha descrición dunha cidade ou vila reparando no uso das vírgulas ou comas. 
• Reparar na acentuación das palabras compostas. Pronuncia da forma feble de was e were. 

 
b) Contidos didácticos 
 

• Vocabulary 
Lugares. 
Identificación de diferentes lugares na cidade e actividades. 
Comprensión e expresión oral de diferentes lugares da cidade. 
Pronunciation: acento nas palabras compostas. 
Action!: exercicio en parellas para practicar o vocabulario visto na sección. 

 
• Listening 
Comprensión oral da descrición dunha visita a Cataluña en miniatura. 
Contestar varias preguntas relacionadas coa conversa que escoitaron. 

 
• Speaking 
Useful Language: práctica da linguaxe e expresións típicas para falar de actividades pasadas (Were 
you at the cinema? I was at the...). 
Realización dun exercicio de comprensión oral falando en pasado. 
Action!: exercicio en parellas para practicar mediante diálogos o tema visto na sección. 
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• Reading 
Lectura dun correo electrónico sobre a cidade de Whitby. 
Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 
Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 
Literature: datos interesantes sobre o Drácula de Bram Stoker. 

 
• Grammar 
Dar datos e opinións co pasado do verbo to be (was / were). Uso e formación. 
Estrutura e usos de There were / There were. 
Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección a través das distintas actividades. 
Action!: enquisa na clase para pescudar a frecuencia coa que van a certos lugares coma o cinema ou 
un restaurante. 
Grammar in Action!: exercicios en parellas para practicar a gramática vista na sección. 

 
• Vocabulary 
Preposicións de lugar. 
Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 
 
• Reading 
Lectura da crítica dunha aplicación de móbil. 
Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do texto. 

Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 
Culture: a tradición dos pubs ingleses. 

 
• English in Action! 
Listening 
Comprensión oral dunha visita guiada a un museo. 
Realización de varios exercicios sobre o que se escoitou. 

 
• Speaking 
Interacción oral co compañeiro/a para falar do pasado empregando there was / were ou o verbo to be 
en pasado (was/were). 
Pronunciation: pronuncia axeitada da forma feble de was e were. 
Action!: exercicio en parellas para practicar mediante diálogos o tema visto na sección. 

 
• Writing 
Análise da estrutura da descrición dunha cidade ou vila. 
Lectura dun modelo de descrición e análise da súa estrutura mediante a realización dun exercicio. 
Writing Help: como empregar axeitadamente as vírgulas. 
Preparación antes de escribir a descrición dunha vila ou cidade seguindo os pasos vistos con 
anterioridade. 
Writing in Action!: produción da descrición dunha vila ou cidade seguindo os pasos vistos con 
anterioridade. 
Culture: rúas célebres polas compras en diversas cidades do mundo. 

 
• Time Out! 7 
Realización de varios xogos e actividades para practicar o inglés aprendido na unidade. 

 
• Culture Magazine 
Comprensión escrita dun texto sobre Bram Stoker. 
Comprensión oral e escrita sobre algúns dos monstros da literatura universal máis coñecidos. 
Did you know?: datos curiosos arredor da novela de Mary Shelley, Frankestein. 

 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
Vocabulary, páxs. 75 e 80; Language Builder, páxs. 18-19: uso de vocabulario relacionado cos espazos 
da cidade e as preposicións de lugar. Stop and Think!, páx. 76: diferenzas de vocabulario entre o inglés 
británico e o americano. 
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Grammar, páxs. 78 e 79;  emprego de There was / There were e was / were; Writing, páx. 83: as 
preposicións de lugar. 
Listening, páxs. 75 e 82: comprensión oral dunha conversa sobre a visita a Cataluña en miniatura e 
dunha visita guiada a un museo. 
Speaking, páxs. 76; Action!, páx.  82: emprego da lingua inglesa para falar sobre o pasado. 
Reading, páxs. 77 e páx. 80-81; Culture Magazine, páx. 124; páx. 61 do Workbook: comprensión 
escrita dun correo electrónico sobre unha fin de semana en Whitby, unha crítica dunha aplicación de 
móbil, un texto breve sobre Drácula (de Bram Stoker) e outros monstros da literatura. 
Pronunciation, páxs. 75 e 82: acentuación nas palabras compostas e pronuncia da forma feble de was 
e were. 
Writing, páx. 83; páxs. 62 e 129 (Writing Plan) do Workbook: expresión escrita dunha descrición dunha 
vila ou cidade. 
 
• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
Listening, páx. 75: interese por coñecer “Cataluña en miniatura”. 
Culture Magazine, páx. 124: interese por coñecer información sobre a narrativa de terror, o autor Bram 
Stoker e varios monstros literarios de sona. 
Did You Know?,  páx. 124: interese por coñecer a novela Frankenstein e á súa autora, Mary Shelley. 

 
• Competencia dixital: 
Reading, páxs. 77 e 80-81: aplicacións de móbil para facilitar as visitas turísticas. O correo electrónico. 
Speaking, páxs. 76; ACTION!, páx. 82: respecto polas normas de conduta en interaccións na clase co 
profesor/a ou cos compañeiros/as ao usar a información e as súas fontes. 
Writing, páx. 83: mostra de autonomía, eficacia, responsabilidade e reflexión ao escolmar e facer uso 
da información e das súas fontes. 
Uso das imaxes e os textos que aparecen ao longo da unidade para poder realizar os exercicios que 
se formulan. 
Uso de Action! Interactive. 
Everything English Video. Reprodución do capítulo 8. Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario e linguaxe funcional. 

 
• Aprender a aprender: 
Be the Teacher!, páx. 59, Check Your Progress e Self-Evaluation, páxs. 63-64, e a sección My English 
Experience, páxs. 153-154 do Workbook: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual 
para aprender e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios 
éxitos e fracasos. 

 
• Competencias sociais e cívicas: 
Listening, páx. 75 e 82; Reading, páx. 77; Culture, páx. 81; Culture Magazine, páx. 124: coñecemento 
e aprendizaxe de datos curiosos e útiles. 
Speaking, páx. 76; ACTION!, páx. 82: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a 
partir de modelos fornecidos. 

 
• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
Speaking, páx. 76; ACTION!, páx. 82: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a 
partir de modelos fornecidos. 
Reading, páx. 77; Grammar, páx. 78; Listening, páx. 82: mostra do sentido crítico antes as informacións 
culturais que se presentan. 
Writing, páx. 83;  páxs. 62 e 129 (Writing Plan) do Workbook: uso da creatividade persoal á hora de 
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo á hora de 
presentar un traballo escrito. 
Student Learning Record, páx. 152 e Self-Evaluation, páx. 157 do Workbook: mostra de autonomía á 
hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos da unidade. 
Fomento do traballo cooperativo na aula. 

 
• Conciencia e expresións culturais: 

 
Stop and Think!, páx. 76; valoración das diferenzas de vocabulario entre o inglés británico e o 
americano. 
Reading, páx. 77: información sobre os festivais góticos de Whitby. 
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Literature, páx. 77; Culture Magazine, páx 124: información sobre a obra literaria Dracula e o seu autor, 
Bram Stoker. 
Culture Magazine, páx. 124: información sobre personaxes monstruosos da literatura (Basilisk, Mr. 
Hyde, Grendel e Frankenstein). A novela de terror. 

 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Xeografía e historia: 
Lugares fermosos en Whitby: Whitby Abbey, Whitby Museum, Pannett Park, Captain Cook Monument, 
Quayside. 
A época vitoriana (1837-1901). 
Rúas célebres para ir de compras en Singapur, Nova York, París, Londres e Madrid. 

 
• Valores éticos. 
Importancia da tecnoloxía na vida cotiá. 
Respecto polas quendas de palabra e os gostos dos outros/as. 

 
• Lingua e literatura: 
There was e There were. 
O pasado do verbo to be: was/ were. 
As preposicións de lugar. 
Diferenzas no vocabulario do inglés británico e o americano. 
A puntuación e o uso da vírgula. 
Uso de fórmulas para facer descricións e falar sobre o pasado. 
A literatura gótica e os monstros: Basilisk, Mr. Hyde, Grendel, Frankenstein. 
O escritor Bram Stoker (Dracula), a escritora Mary Shelley (Frankenstein), o poema Beowulf (autor 
anónimo) e o poeta Lord Byron. 
Tradución inglés-galego no Workbook. 

 
• Tecnoloxías: 
O correo electrónico e as páxinas web. 
Os sistemas de posicionamento global (GPS). 
As aplicacións de móbil como axuda á hora de facer visitas turísticas (Ghost Finder London). 

 
 
UNIDADE 8: Looking Good! 
 
a) Obxectivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado coa roupa e os accesorios e tamén cos adxectivos. 
• Ler de maneira comprensiva e autónoma unha páxina web sobre moda e un artigo sobre moda. 
• Practicar o uso do Past Simple dos verbos regulares e irregulares en afirmativa. 
• Escoitar e comprender unha conversa sobre mercar roupa por Internet e outra sobre as 

actividades da pasada fin de semana. 
• Mercar roupa nunha tenda e falar sobre as actividades do pasado. 
• Escribir un correo electrónico sobre as actividades da pasada fin de semana, reparando nos 

conectores de secuencia. 
• Identificar e producir a pronuncia das terminacións verbais do pasado nos verbos irregulares (-

ed): /d/, /t/ e /ɪd/. 
 
b) Contidos didácticos 
 

• Vocabulary 
Vocabulario relacionado coa roupa. 
Identificación do vocabulario típico relacionado coa roupa. 
Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do artigo. 
Action!: exercicio en parellas para practicar a través de diálogos o tema visto na sección. 
 
• Listening 
Comprensión oral dunha conversa sobre mercar roupa por Internet. 
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Contestar varias preguntas relacionadas coa conversa que escoitaron. 
 

• Speaking 
Useful Language: práctica da linguaxe e expresións típicas para falar de roupa. 
Realización dun exercicio de comprensión oral relacionado con mercar roupa. 
Pronunciation: identificar os patróns de acentuación dentro da oración. 
Action!: exercicio en parellas para practicar mediante diálogos o tema visto na sección. 
 
• Reading 
Lectura dunha páxina wer sobre moda e a influencia da música nela. 
Realización de varios exercicios para amosar a comprensión da información clave do texto. 
Identificación no texto de palabras clave mediante as súas definicións. 
Action!: enquisa na clase para pescudar o tipo de música da que gostan os compañeiros/as. 

 
• Grammar 
Expresións de acións pasadas: Past  Simple en  afirmativa. 
Expresións temporais (last night, a month ago, yesterday...). 
Emprego axeitado da gramática que se viu ao longo da sección a través de distintas tarefas. 
Pronunciation: pronuncia da terminación –ed das formas pasadas: /d/ lived; /t/ worked; /id/ started. 
Grammar in Action!: exercicios en parellas para practicar a gramática vista na sección. 
History: datos curiosos sobre Levi Strauss, inventor dos vaqueiros. 

 
• Vocabulary 
Adxectivos. 
Identificación de adxectivos que se poden aplicar a persoas, a roupas ou a ambos os dous. 
Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do artigo. 

 
• Reading 
Lectura dun artigo sobre moda: o efecto Kate. 
Realización de varios exercicios para demostrar a comprensión da información clave do artigo. 
Did You Know?: datos curiosos sobre a irmá de Kate Middleton, Pipa Middleton. 
Culture: as familias reais en distintos países do mundo. 

 
• English in Action! 
Listening 
Comprensión oral dunha conversa entre dous amigos a falar sobre o que fixeron a fin de semana. 
Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre o que escoitaron. 
 
• Speaking 
Falar sobre aquilo que amosan varias ilustracións. 
Action!: exercicio en parellas para practicar mediante diálogos o tema visto na sección. 

 
• Writing 
Análise da estrutura dos contidos dun correo electrónico falando das actividades realizadas durante a 
fin de semana (en pasado). 
Lectura dun modelo dun correo electrónico no que se fala da fin de semana e análise da súa estrutura 
mediante a realización dun exercicio. 
Writing Help: lectura de como empregar os conectores de secuencia de acontecementos (first, next, 
then e finally). 
Preparación antes de escribir un correo electrónico seguindo os pasos vistos con anterioridade. 
Writing in Action!: produción dun correo electrónico seguindo os pasos vistos con anterioridade. 
Culture: historia dalgunhas multinacionais de roupa que comezaron sendo pequenos establecementos. 

 
• Time Out! 8 
Realización de varios xogos e actividades para practicar o inglés aprendido na unidade. 

 
• Culture Magazine 
Comprensión oral dun texto sobre estrañas modas en distintas partes do mundo. 
Identificación de varios datos que se piden arredor dos contidos do texto. 
Fashion logos: marcas de moda. 
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Citas de personaxes célebres sobre o mundo da moda. 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
Vocabulary, páxs. 85 e 90; Language Builder, páxs. 20-21: vocabulario sobre roupa e accesorios, e 
adxectivos. 
Grammar, páxs. 88-89; emprego do Past Simple en afirmativa de verbos regulares e irregulares. 
Spelling Appendix, páx. 131: regras ortográficas para engadir a terminación de pasado –ed aos verbos 
irregulares. Writing, páx. 93: uso dos conectores de secuencia first, next, then e finally. 
Listening, páxs. 85 e 92: comprensión oral dunha conversa sobre mercar roupa por Internet e doutra 
entre dous adolescentes que falan das actividades que realizaron a pasada fin de semana. 
Speaking, SB, páxs. 86; ACTION!, páx. 92: emprego da lingua inglesa para mercar roupa nunha tenda 
e falar sobre actividades do pasado. 
Reading, páxs. 86 e 87; Culture Magazine, páx. 125; páx. 69 do Workbook: comprensión escrita dunha 
páxina werb sobre a moda e a influencia da música, un artigo de moda sobre Kate Middleton, varios 
textos curtos arredor de modas peculiares de diversos países e un texto sobre a reciclaxe da roupa. 
Pronunciation, páx. 86 e 88: pronuncia da terminación de pasado dos verbos regulares (-ed) /d/, /t/ e 
/Id/. Os patróns de acentuación das palabras na oración. 
Writing, páx. 93; páxs. 70 e 130 (Writing Plan) do Workbook: expresión escrita dun correo electrónico 
sobre as actividades realizadas no pasado empregando as expresións e vocabulario axeitados e os 
conectores de secuencia (first, next, then e finally). 

 
• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Grammar, páx. 89, ex. 7: interpretación e cálculo de tempo e gastos na compra de roupa. 
Reading, páx. 87: interese por coñecer información sobre a forma de vestir e a música nos anos 20, 
60 e 70. 

 
• Competencia dixital: 
Speaking, páx. 86; ACTION!, páx. 92: respecto polas normas de conduta en interaccións na clase co 
profesor/a ou cos compañeiros/as ao usar a información e as súas fontes. 
Speaking, páx. 93; páxs. 70 e 130 do Workbook: mostra de autonomía, eficacia, responsabilidade e 
reflexión ao seleccionar e facer uso da información e as súas fontes. 
Uso das imaxes e os textos que aparecen ao longo da unidade para poder realizar os exercicios que 
se formulan. 
Uso de Action! Interactive. 
Everything English Video. Reprodución do capítulo 8. Práctica da comprensión oral, gramática, 
vocabulario e linguaxe funcional. 

 
• Competencias sociais e cívicas: 
Listening, páx. 92: respecto polas actividades que fan as persoas no seu tempo libre. 
Speaking, páx. 86: aprendizaxe e práctica das fórmulas para mercar roupa nunha tenda. 
Reading, páxs. 87 e 91; Culture Magazine, páx. 125: respecto polas modas doutros tempos e doutros 
países. 
Speaking, páx. 86; ACTION!, páx. 92: respecto polas quendas de palabra e as rutinas da clase. 

 
• Conciencia e expresións culturais: 
Reading,  páx. 87: interese por coñecer datos sobre as modas nos anos 20, 60 e 70. Influencia da 
música á hora de vestir. 
Grammar, páx. 88, ex. 3: historia do deseño dos primeiros pantalóns para mulleres por parte de Coco 
Chanel. 
Reading, páx. 91: o efecto “Kate” na moda da sociedade inglesa. 
Culture Magazine, páx. 125: moda inusual doutros países e logos célebres de moda. 

 
• Aprender a aprender: 
Be the Teacher!, páx. 67, Check Your Progress e Self-Evaluation, páxs. 71-72, e a sección My English 
Experience, páxs. 153-154: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para 
aprender e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos 
e fracasos. 
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• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
Speaking, páxs. 86; ACTION!, páx. 92: uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a 
partir de modelos fornecidos. Fomento do traballo cooperativo na aula. 
Reading, páx. 87 e 91; Culture Magazine, páx. 125: mostra do sentido crítico diante das informacións 
culturais que se presentan. 
Writing, páx. 93; páxs. 70 e 130 (Writing Plan) do Workbook: uso da creatividade persoal á hora de 
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo á hora de 
presentar un traballo escrito. 
Student Learning Record, páx. 152 e Self-Evaluation, páx. 157 do Workbook: mostra de autonomía á 
hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos da unidade. 

 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Xeografía e Historia: 
Historia da moda nos anos 20, 60 e 70. 
Historia da fabricación de pantalóns para mulleres: Coco Chanel. 

 
• Valores éticos: 
Reflexión sobre a maneira de vestir en épocas pasadas e a influencia da música. 
Respecto pola maneira de vestir de cada un, aquí e noutros países. 
Respecto polas quendas de palabras e os gostos dos outros/as. 

 
• Lingua e literatura: 
O Past Simple dos verbos regulares e irregulares en afirmativa. 
Os conectores de secuencia: first, next, then e finally. 
Fórmulas para mercar roupa nunha tenda. 
Falar sobre actividades do pasado. 
Tradución inglés-galego no Workbook. 

 
• Matemáticas: 
Interpretación de datos nunha enquisa. 

 
• Música: 
Influencia da música na moda. 

 
• Tecnoloxía: 
A compra de roupa e accesorios a través de Intenet. 
O blog. 
As páxinas web. 

 
UNIDADE 9: Going Places 
 
a) Obxectivos 
 

• Aprender vocabulario relacionado cos medios de transporte e os accidentes xeográficos. 
• Ler de maneira comprensiva e autónoma varias cartas a unha revista e un folleto de viaxes sobre 

unha axencia. 
• Practicar o uso de be going to e o Present Continuous con valor de futuro. 
• Escoitar e comprender tres anuncios de medios de transporte e unha conversa sobre os plans 

para as vacacións. 
• Mercar billetes de tren e falar de plans para as vacacións. 
• Escribir sobre os plans para as vacacións reparando en todas as regras e estratexias de escritura 

aprendidas. 
• Escribir e pronunciar sons de especial dificultade: /ƏƱ/, /aƱ/ e /u:/ en “go”, “out” e “too”; e /b/ e 

/v/ en “bus” e “van”. 
 
b) Contidos didácticos 
 

• Vocabulary 
Os medios de transporte. 
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A identificación dos verbos que se empregan con diferentes medios de transporte (ride a bike, drive a 
car...). 
Comprensión e expresión oral de diferentes palabras relacionadas cos medios de transporte. 
Pronunciation: pronuncia axeitada de sons de especial dificultade como: /ƏƱ/, /aƱ/ e /u:/ en “go”, “out” 
e “too”. 
Action!: exercicio en parellas para practicar o vocabulario visto na sección. 

 
• Listening 
Comprensión oral de tres anuncios de medios de transporte. 
Contestar varias preguntas relacionadas coa conversa que escoitaron. 

 
• Speaking 
Useful Language: práctica da linguaxe e expresións típicas á hora de mercar un billete de tren. 
Realización dun exercicio de comprensión oral relacionado coa compra dun billete de tren. 
Action!: exercicio en parellas para practicar mediante diálogos o tema visto na sección. 

 
• Reading 
Lectura de varias cartas a unha revista. 
Realización de varios exercicios para amosar a comprensión da información clave do texto. 
Action!: realización dunha enquisa na clase para coñecer os seus hábitos de uso dos seus móbiles. 
Science: fontes de enerxía que empregan diversos medios de transporte. 

 
• Grammar 
Expresión de plans futuros: be going to. Emprego e formación. Afirmativa, negativa e interrogativa. 
O Present Continuous con valor de futuro. 
Emprego correcto da gramática que se viu ao longo da sección a través de distintas actividades. 
Grammar in Action!: exercicios en parellas para practicar a gramática vista na sección. 
Natural science: información sobre os elefantes. 

 
• Vocabulary 
Os accidentes xeográficos. 
Realización de varios exercicios para practicar o vocabulario da sección. 
Pronunciation: pronuncia de /b/ e /v/ en “bus” e “van”. 

 
• Reading 
Lectura dun folleto de viaxes sobre unha axencia. 
Realización de varios exercicios para amosar a comprensión da información clave do artigo. 
Action!: enquisa na clase para pescudar canto alumnado gostaría de visitar todos os lugares que 
describe o folleto de viaxes. 

 
• English in Action! 
Listening 
Comprensión oral dunha conversa sobre plans para as vacacións. 
Realización de varios exercicios para responder varias preguntas sobre a conversa. 

 
• Speaking 
Interacción oral co compañeiro/a sobre plans para as vacacións. 
Action!: exercicio en parellas para practicar mediante diálogos o tema visto na sección. 

 
• Writing 
Análise da estrutura de plans vacacionais. 
Lectura dun modelo de redacción sobre plans para as vacacións e análise da súa estrutura mediante 
a realización dun exercicio. 
Writing Help: lectura de como atopar erros nunha redacción a través do repaso dos puntos traballados 
ao longo de todas as unidades para acadar unha boa expresión escrita. 
Preparación antes de escribir a redacción comprobando que non haxa erros. 
Writing in Action!: produción dunha redacción sobre plans para as vacacións seguindo os pasos vistos 
con anterioridade. 
Geography: información e datos sobre Marrocos. 
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• Time Out! 9 
Realización de varios xogos e actividades para practicar o inglés aprendido na unidade. 

 
• Culture Magazine 
Comprensión oral dun texto sobre distintas aplicacións para o móbil útiles para organizar unhas 
vacacións. 
Comprensión oral dun texto sobre as normas de protocolo internacionais. 
Exercicio escrito para comprobar os teus coñecementos de protocolo internacional. 

 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
Vocabulary, páxs. 94-95 e 100; Language Builder, páxs. 22-23: emprego de vocabulario relacionado 
cos medios de transporte e os accidentes xeográficos. 
Grammar, páxs. 98- 99: emprego de be going to e do Present Continuous con valor de futuro. 
Speaking, páx. 96; ACTION!: páx. 102: emprego da lingua inglesa para mercar billetes de tren e facer 
plans para as vacacións. 
Reading,  páxs. 96-97 e 101; Culture Magazine, páx. 126; páx. 77 do Workbook:  comprensión escrita 
de varias cartas a unha revista sobre transporte ecolóxico, un folleto dunha axencia de viaxes, uns 
textos curtos sobre aplicacións de móbil que che axudan a planificar as vacacións e un correo 
electrónico sobre uns plans de vacacións de verán. 
Listening, páxs. 95 e 102: comprensión oral de tres anuncios de medios de transporte e unha conversa 
sobre os plans para as vacacións. 
Pronunciation, páx. 134: produción dos sons de especial dificultade: /ɘʊ/, /aʊ/ e /u:/ en “go”, “out” e 
“too”; e /b/ e /v/ en “bus” e “van”. 
Writing, páx. 103; páxs. 78 e 131 (Writing Plan) do Workbook: expresión escrita de textos planificando 
as vacacións, empregando as expresións e vocabulario axeitados. 

 
• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
Action!,  páx. 97: localizar países nun mapa. 
Vocabulary,  páx. 100: interese pola aprendizaxe de accidentes xeográficos. 
Geography, páx. 103: aprendizaxe de información sobre Marrocos. 

 
• Competencia dixital: 
Speaking, páx. 96; ACTION!, páx. 102: respecto polas normas de conduta en interaccións na clase co 
profesor/a ou cos compañeiros/as ao empregar a información e as súas fontes. 
Writing, páx. 103; páxs. 78 e 131 do Workbook: mostra de autonomía, eficacia, responsabilidade e 
reflexión ao seleccionar e facer uso da información e as súas fontes. 
Reading, páxs. 96-97 e 101: manter unha actitude crítica e reflexiva á hora de valorar, escolmar, tratar 
e empregar a información e as súas fontes. 
Uso das imaxes e os textos que aparecen ao longo da unidade para poder realizar os exercicios que 
se formulan. 
Emprego de Action! Interactive. 
Everything English Video. Reprodución do capítulo 9.  Práctica de comprensión oral, gramática, 
vocabulario e linguaxe funcional. 

 
• Aprender a aprender: 
Be the Teacher!, páx. 75, Check Your Progress e Self-Evaluation, páxs. 79-80, e a sección My English 
Experience, páx. 153 do Workbook: emprego de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual 
para aprender e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios 
éxitos e fracasos. 

 
• Competencias sociais e cívicas: 
Speaking, páx. 96; ACTION!, páx. 102: respecto polas quendas de palabra e as rutinas da clase. 
Reading, páx. 101: respecto polas axencias e ofrecen actividades perigosas. 

 
• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
Speaking, páx. 96; ACTION!, páx. 102: emprego da creatividade persoal á  hora de producir textos 
orais a partir de modelos fornecidos. Fomento do traballo cooperativo na aula. 
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Writing, páx. 103; páxs. 78 e 131 (Writing Plan) do Workbook: uso da creatividade persoal á hora de 
producir textos escritos a partir de modelos que se fornecen. Desenvolvemento organizativo para 
presentar un traballo escrito. 
Student Learning Record, páx. 152 e Self-Evaluation, páx. 157 do Workbook:  mostra de autonomía á 
hora de valorar o nivel de logro dos obxectivos da unidade. 

 
• Conciencia e expresións culturais: 
Reading, páxs. 96-97: información sobre o transporte “verde”. 
Culture Magazine, páx. 126: interese por coñecer datos sobre as aplicacións de móbil que se empregan 
para planificar rutas turísticas e viaxes. 

 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Bioloxía e xeoloxía: 
Reflexión sobre os efectos da contaminación dos vehículos. 
Valoración dos medios de tranporte que respectan o medio natural. 
Os tipos de enerxía dos vehículos. 

 
• Xeografía e historia: 
Emprazamento de países nun mapa. 
Accidentes xeográficos. 
Marrocos: información básica. 

 
• Valores éticos: 
Respecto pola práctica de deportes e risco e de aventura. 
Importancia de preparar ben unha ruta turística. 
Colaboración na conservación do medio natural con vehículos non contaminantes. 
Aprendizaxe das fórmulas axeitadas para mercar billetes de tren. 

 
• Lingua e literatura: 
O futuro con be going to. 
O Present Continuous con valor de futuro. 
Repaso de todas as regras e estratexias de escritura aprendidas no curso. 
Tradución inglés-galego no Workbook. 

 
• Tecnoloxía: 
As aplicacións de móbil para a planificación e desenvolvemento dunha viaxe: Hailo, Postagram, 
GetPacked,  Airports by TravelNerd. 

 
Review and Extension 
 
3 unidades de repaso nas que se presentan exercicios de vocabulario e gramática e un proxecto: 
 
A personal profile. 
An information page. 
A travel brochure. 
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CARACTERÍSTICAS 

 
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. 

 
INTRUMENTOS E VALORACIÓN 
 
Os alumnos que suspendan a primeira e/ou segunda avaliación poderán recuperala aprobando a seguinte.  
 
CONDICIÓNS XERAIS PARA APROBAR  
 
A. EXAMES E LIBRO DE EXERCICIOS  
 

1. Exames (90%)  
En cada avaliación haberá varias probas globais nas que para facer a media debe obterse como 
mínimo un 3 en cada parte.  
 
PARTE A: Exames de Gramática e Vocabulario,que suponen un 40% da nota final.  
 
Gramática Vocabulario 
25 % 15 % 

 
PARTE B: Exames de comprensión oral ( Listening Comprehension), comprensión escrita ( 
Reading Comprehension), expresión oral ( Speaking), expresión escrita ( Writing) e Reader (libro 
de lectura): 50% da nota final. O alumno deberá ler un libro adaptado ( Reader) ao seu nivel por 
avaliación que supoñerá un 10% da nota.  
 

Reading C. Writing Listening C.* Speaking C.* Reader 
10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 

 
Nos apartados de Listening e Speaking pode integrarse fonética / pronuncia (identificación de sons, 
produción de sons, etc.). De igual maneira, dadas as circunstancias e polo uso da máscara, poderían 
realizarse proxectos audiovisuais que englobasen estes aspectos e que terían que preparar os 
alumnos dado que a máscara é un impedimento para o apartado de expresión oral principalmente. 
 
Os criterios e a puntuación deben estar claramente indicados nos exames e probas.  
 
No caso de que un alumno sexa sorprendido realizando algunha actividade non regulamentaria 
durante unha proba de exame (por exemplo, colaborar con outro alumno na súa realización, copiar 
e/ou usar calquera tipo de material de apoio non autorizado polo profesor, falar durante o exame...) 
será cualificado como SUSPENSO (0) en dicha proba na avaliación. 
 

 
2. Libro de exercicios dixital webBook (10%) 

O libro de exercicios de cada alumno/a será valorado ao termo de cada unidade didáctica e cada 
trimestre, sendo cualificado cunha nota de 10, de 5 ou de 0 puntos do xeito seguinte: 
Para obter os 10 puntos, o alumnado deberá completar entre o 75% e o 100% das actividades 
asignadas, e facelo cunha porcentaxe de éxito superior ao 75%. 

VII. AVALIACIÓNS 
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Se a porcentaxe de éxito supera o 75% e o número de actividades completadas oscila entre o 60% 
e o 75%, a cualificación será de 5 puntos. 
Se a porcentaxe de éxito baixa do 75%, a cualificación será de 0 puntos independentemente do 
número de actividades realizadas. 
Do mesmo xeito, a cualificación será de 0 puntos se o traballo é finalizado ou entregado fóra de 
tempo / tarde. 

 
É importante lembrar neste apartado que o libro de exercicios marca as respostas incorrectas e 
permite ao alumnado autocorrixirse nun segundo intento, polo que a porcentaxe de 75% de éxito é 
facilmente alcanzable. As actividades de tipo "submit" (entregar) non se computan na porcentaxe de 
éxito, e por tanto serán valoradas polo/a profesor/a, que poderá diminuír a porcentaxe de éxito obtida 
ata 25 puntos. 

 
 De igual maneira, tampouco se contarán se se entregan fóra de tempo / tarde. Neste sentido, 
valorarase que o alumno se esforce na realización dos exercicios correspondentes e o seu interese 
por facelo correctamente e cando se lle pida. 
 

 
Criterios para valorar: 
 
READING (Comprensión lectora):  

• Respostas:  
o Responder correctamente as preguntas que lles fagan coa información que aparece 

no texto.  
o Extraer correctamente e estritamente a información que se pide e, no seu caso, a 

localización no texto indicando o número de liña e entrecomillando a información 
solicitada do texto para xustificar a devandita resposta. 

o Responder preguntas coas súas propias palabras usando a información do texto.  
§ Expresalo con corrección teniendo en cuenta a etapa educativa. 

 
WRITING (Expresión escrita): 

• Organización do texto: 
• Organización en parágrafos de acordo a un plan  
• Expresión con corrección teniendo en cuenta a súa etapa educativa. 

• Contido: 
o O escrito é interesante e orixinal. 
o Empeza e culmina coas frases adecuadas. 
o Ideas presentadas con coherencia, de forma clara e desenvolvéndose con detalles e 

exemplos. 
o Uso de conectores para relacionar as ideas (de acordo coa súa etapa educativa). 
o Se adapten ao número de palabras esixido. 
o Uso de inglés académico evitando o uso de expresións informais (a non ser que se 

pida).  
• Gramática e vocabulario: 

o Uso correcto da gramática, ortografía ( spelling), puntuación e maiúsculas. 
o Uso adecuado de adxectivos e adverbios. 
o A orde sintáctico e lóxico da oración é adecuado. 
o Vocabulario variado (teniendo en cuenta a súa etapa educativa). 

• Presentación: 
o A escritura sexa lexible, con boa letra e claro. 
o Ben organizado con marxes. 
o Non haxa riscadas (limpeza). Os alumnos poderían utilizar outra folla para elaborar o 

texto a modo de borrador se o necesitasen. 
§ Expresalo con corrección teniendo en cuenta a etapa educativa. 

 
 
SPEAKING (Expresión oral): 

• Esforzo do alumno por expresarse en inglés. 
• Capacidade de comunicación. 
• Grao de fluidez. 
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• Pronuncia. 
• Riqueza de vocabulario e expresións (evite argot). 
• Corrección gramatical. 
• Saiban deletrear o alfabeto inglés perfectamente. 
• Lectura de diferentes tipos de texto en voz alta (boa entoación e pronuncia adecuada) 

 
LISTENING (Comprensión oral): 

• Respostas: 
o Responder correctamente as preguntas que lles fagan coa información que o alumno 

escoite (varias repeticións). 
o Responder correctamente e estritamente a información que se pide. 

• Expresalo con corrección teniendo en cuenta a etapa educativa. 
• Saiban identificar o alfabeto inglés perfectamente. 

Outros tipos: 
• DICTATION: Ditados de diferentes tipos de textos utilizando correcta puntuación, 

ortografía e maiúsculas. Identificación dos termos de puntuación se se indican. 
• FONÉTICA: Identificación e/ou escritura dos diferentes sons do inglés. 

 
PROJECTS (Proxectos variados): 

• Procura de información e selección adecuada da mesma. 
• Correcta redacción desa información (riqueza léxica, uso de estruturas gramaticais 

adecuadas, puntuación, ortografía, presentación e corrección gramatical). 
• Capacidade de traballo colaborativo* (*Excepto nestes momentos debido á pandemia). 
• Uso de medios dixitais variados por parte do alumno. 
• Capacidade de comunicación coa clase: 

o Claridade de exposición (evitando a lectura). 
o Pronuncia adecuada. 
o Riqueza léxica. 
o Corrección gramatical. 

 
Só se fará media das dúas partes e poderase ter unha cualificación positiva cando nunha das partes teña 
como mínimo 3 puntos  
 
NOTA FINAL  
 
A nota final sería a obtida na terceira avaliación. Non habería unha proba final ou de recuperación. Unha 
vez feitos os exames da 3ª avaliación, non se faría a media das avaliacións. Neste caso, teríase en conta 
a evolución do alumno durante o curso. Cada avaliación recupérase aprobando a seguinte e o alumno que 
aprobe a terceira avaliación, tería aprobado todo o anterior. 
 
PROBA EXTRAORDINARIA  
 
Os alumnos que non aproben o curso deberán facer unha proba extraordinaria que constaría de dous 
partes, cada unha puntuada sobre 10. A nota media das dúas partes para aprobar debe ser de 5 ou máis. 
Non se fará media cando nalgunha das partes non se alcance unha nota mínima de 3.  
 
O exame extraordinario terá dous partes: 

A. Gramática e Vocabulario que correspondería ao 60% da nota. 
Gramática 30% / Vocabulario 30% 

B. Comprensión e Expresión escritas (Reading Comprehension/Writing) que corresponderían ao 40% 
restante para a nota final. 
Reading Comprehension 20% / Writing 20% 

 
1º ESO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
Avaliación Contínua Nº de exames por avaliación 3 

 
Exame de recuperación 
 

SÍ  NO X 
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Valoración normas de 
expresión CCP SÍ X NO  

Outros criterios 
 

Nos exames, os alumnos deben obter, polo menos 3,5  en cada parte 
para poder facer a media final:  
PARTE A (40% de la nota final) 

• GRAMÁTICA (25%) 
• VOCABULARIO (15%) 

 
PARTE B (50% de la nota final) 

• COMPRENSIÓN ESCRITA (10%) 
• COMPRENSIÓN ORAL (10%) 
• EXPRESIÓN ESCRITA (10%) 
• EXPRESIÓN ORAL (10%)  
• LIBRO DE LECTURA (10%)                                  

 
WebBook (Libro ejercicios digital (10% de la nota final) 

 

NOTA FINAL XUÑO 

Nota da terceira avaliación ou recuperación da mesma se o 
departamento considerase necesario a realización desta proba. 
Acadará unha cualificación positiva aquel alumno que teña 5 ou nota 
superior. 
 

 
 

CLASE 
(CLASS)  

 
ACTIVIDADES NA AULA  

 

 

Redondeo. Farase 
un redondeo á alza 
na media final en 
cada avaliación 
cando o decimal 
sexa 0,70 ou 
superior sempre 
que o alumno 
tivera mostrado 
interese, traballo e 
esforzo. 

 

• Realización das tarefas programadas con 
boa caligrafía, con marxes e pulcritude. 

• Participación na clase. 
• Interese por e uso da lingua inglesa na 

clase.  
• Interese pola lectura: Realizar as lecturas 

para as datas establecidas e traer o libro 
para o seu uso na aula cando se pida. 

APARTADO ESPECIFICACIÓNS VALORACIÓN 

LIBRO DE EJERCICIOS 
DIGITAL  

(WORKBOOK) 
TAREFAS 

(HOMEWORK) 

• O libro dixital de exercicios é obrigatorio.  
• O profesor supervisarao de xeito 

individualizado correspondendo co 
aprendido nese día de clase.  

• Ao final de cada avaliación, os exercicios 
indicados deben estar realizados como 
mínimo 60% de los ejercicios y 75% 
correctos) 
 

0,5 - 1 punto 

 
 
EXAME  

LIBRO DE 
LECTURA   
 
EXAME 
(READER - BOOK) 

• Comprensión dos tres libros de lectura 
obrigatorios. 

• A lectura dos mesmos e a realización de 
proba/ s sobre o mesmo ( Reading, writing, 
speaking, listening) é condición 
indispensable para acadar o aprobado. 

1 punto 
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PARTE A 

 
VALOR PUNTUACIÓN 

 
 
 
GRAMÁTICA 
GRAMMAR 
 
VOCABULARIO 
VOCABULARY 
 
 

• Grammar (2.5 puntos) 
• Vocabulary (1.5 puntos) 

Os exames con tachóns, 
mala letra, sen pulcritude e 
non respectando as marxes 
terán ata 1 punto menos. 

40 % 

4 puntos 
(en cada exercicio 
figurará o seu 
valor) 

 
PARTE B 

 
VALOR PUNTUACIÓN 

COMPRENSIÓN 
ESCRITA 
READING 
COMPREHENSION 
 
EXPRESIÓN 
ESCRITA 
WRITING 
 
COMPRENSIÓN 
ORAL 
LISTENING 
COMPREHENSION 
 
EXPRESIÓN ORAL 
SPEAKING 
 
 

• Reading comprehension.       
(1 punto) 

• Writing / Translation.               
(1 punto) 

• Listening Comprehension.      
(1 punto)                                
Durante a avaliación faranse 
varias prácticas similares  á 
que se lles pedirá o día do 
exame. 

• Speaking (1 punto)                                
Os alumnos deben facer 
obrigatoriamente unha o 
varias probas orais.  
A expresión oral é unha peza 
crave e indispensable na 
adquisición dunha lingua 
estranxeira. 
A nota media de todas as 
probas nos que participe o 
alumno será a valoración 
final.  

40 % 

4 puntos 
(en cada exercicio 
figurará o seu 
valor) 

 
Consideracións importantes 
 

•  A presentación escrita é unha parte importante e, por conseguinte, as riscadas, letra ilexible, 
manchas, ausencia de marxes e mala presentación do material escrito, terá a súa repercusión 
negativa do mesmo xeito que, no contido, as faltas de ortografía (ata 1 punto menos). 

• No caso de que un alumno non asista ao centro durante un día de exame por causas de forza 
maior, debe mostrar o xustificante co motivo correspondente ao profesor o primeiro día que se 
incorpore ao centro e, no caso de que dita xustificación acéptese, o profesor indicaralle cando o 
poderá facer. Se o alumno non lle comunica ao profesor a razón pola que non fixo o exame o día 
que volva ao centro, non terá dereito a facelo e, por conseguinte, será un NON PRESENTADO e, 
por tanto, suspenso. 

• O alumno que perda o dereito á avaliación contínua deberá realizar unha proba en xuño na que 
se examinará de todo o realizado durante o curso. Deberá obter como mínimo cinco puntos sobre 
un total de dez para aprobala. A súa nota final será a obtida na devandita proba.  

 
 
 

 
Realizarase unha avaliación inicial ao principio de curso para analizar e diagnosticar a situación de cada 
alumno. 
 

AVALIACIÓN INICIAL 
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ACTIVIDADES DE 
 RECUPERACIÓN 

• Non haberá exames de recuperación durante o curso, xa que é avaliación 
continua. O alumno que suspenda a primeira ou a segunda avaliación 
poderá recuperalas aprobando a seguinte. 

• Tendo en conta o carácter progresivo da materia, o profesorado, en 
cada unidade, axudará ó alumnado con dificultades mediante actividades 
que lle sirvan de repaso.  

• O alumnado coa materia pendente poderá superala se obtén un 5 ou 
máis na primeira e segunda avaliación. Se non fose así, haberá un exame 
extraordinario en maio no que terá a oportunidade de aprobalo. Con todo, 
se ningunha das anteriores cumprísese, o alumno podería superalo se 
aproba o curso no que está.  

 
 

 
 

A avaliación final será en xuño e a nota será a que se obteña na terceira avaliación por ser avaliación 
contínua. En caso de non superar a terceira avaliación, celebrarase unha avaliación extraordinaria que 
lle permitirá superar o curso.  

 
 
 

 
En caso de non ser así, os alumnos terán a oportunidade de superalo ou ben, obtendo un 5 na primeira 
avaliación e segunda avaliación do curso seguinte ou, se non, nun exame extraordinario durante o 
curso. Na aula Virtual, terán materiais para poder preparar o exame extraordinario.  
 

 
 

Serán os pactados na CCP do 5 de maio de 2020, que figuran na documentación do centro. 
 
 
 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
Os contidos mínimos engloban tamén todos os contidos esixidos no curso/cursos anteriores. 
 
VOCABULARY GRAMMAR 

§ Irregular verbs 
§ School Items 
§ Cardinal Numbers 
§ Ordinal Numbers 
§ Colours 
§ Days and Months 
§ Question Words 
§ Countries and Nationalities 
§ Family 
§ Routines 
§ Activities 
§ Animals 
§ Parts of the Body 
§ The house 
§ Household Activities 
§ Food and Drink 
§ Feelings 
§ Sports 
§ Places 

§ Parts of speech (nouns, pronouns, verbs, 
adjectives, adverbs, prepositions, 
conjunctions, interjections) 

§ Present: to be 
§ Have got  
§ There is / There are,  
§ Present Simple: affirmative, negative, and 

interrogative.  
§ Present Continuous. 
§ Past: to be – was/were. 
§ Possessive adjectives 
§ Past Simple: Affirmative 
§ be going to. 
§ Present Continuous with Future Meaning  
§ can / can’t. 
§ must / mustn’t. 
§ Adjectives 
§ Demonstratives: this, that, these, those. 
§ Saxon Genitive. 

RECUPERACIÓNS 

AVALIACIÓN FINAL 
EXTRAORDINARIA 

SEGUIMIENTO E AVALUACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN E TITULACIÓN 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
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§ Prepositions of Place 
§ Clothing 
§ Transport 
§ Adjectives 
§ Geographical Features 

§ Determiners: a, an, some, the. 
§ How much / how many. 
§ Adverbs of Manner. 
§ Personal pronouns: subject / object. 
§ Prepositions of time: at, on, in. 

PRONUNCIATION SPEAKING 
§ The phonetic Alphabet 

Vowels 
Diphthongs 
Consonants 
/i:/ /I/ 
/əʊ/ /u:/ /aʊ/ 
/b/ /v/ /t/ /d/ 
/t∫/ /j/ /ð/ 
/s/ /IZ/ /z/ 

§ Intonation (Affirmative-negative-
interrogative) 

§ Weak / Strong 
§ Silent letters 

§ Greetings and Introductions 
§ Classroom Language 
§ Exchanging Personal Information 
§ Talking About Routines and Activities 
§ Talking About Pets 
§ Describing Animals 
§ Describing a House 
§ Describing Pictures 
§ Talking About Likes and Dislikes 
§ Ordering Food 
§ Talking About Abilities 
§ Explaining Rules 
§ Talking About the Past 
§ Buying Clothes 
§ Talking About Past Activities 
§ Buying a Train Ticket 
§ Planning a Holiday 

WRITING 
§ Use of Capital letters 
§ Punctuation 
§ Word order: Subject / Verb / Object 
§ Word order: Adjectives (before nouns / 

after be) 
§ Linking words: and / or / but / because 
§ Connectors of sequence: first / then / next 

/ finally. 
 
 

§ A Personal Profile 
§ A Blog Entry 
§ A Report About an Animal 
§ A Picture Description 
§ An Advice Column 
§ A Restaurant review 
§ Rules of a Sport 
§ A Description of a Town or a City 
§ An E-mail 
§ Holiday Plans 

Os alumnos deben poder expresarse tanto a nivel oral como escrito utilizando os diferentes temas 
de vocabulario que se estuden durante o curso ao seu propio nivel. 
 
Os alumnos deben tentar entender e responder a diferentes tipos de texto que escoiten e que estean 
relacionados co que aprenderon ao seu propio nivel. 
 
Os estudantes deben saber utilizar os elementos do discurso (substantivos, pronomes, verbos, 
adjectivos, adverbios, preposicións, conxuncións, interxeccións) ao seu propio nivel. 
 
Os alumnos deben pronunciar correctamente os sons e palabras aprendidos tendo unha entoación 
e ritmo adecuados ao seu propio nivel. 
 

 
 

 
 
 
 
O centro permitiu que o uso das TIC sexa posible dado que todas as aulas están dotadas de computador, 
altofalantes, videoproyector e conexión a Internet. Ademais, as aulas de ESO tamén teñen taboleiros 
dixitais ( smartboards) que son moi interesantes para diferentes actividades na aula.  
 
Neste sentido, o centro tamén presta computadores a aqueles alumnos que non dispoñan dun para que 
poidan traballar cos materiais dixitais que usamos e para acceder á aula virtual do centro que é unha 
ferramenta moi importante nestes tempos que permite que os alumnos poidan acceder a diferentes 
materiais que os profesores envían para que sexan realizados. 

VIII. PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICS 
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Todos os nosos libros teñen unha versión dixital que está instalada en todos os computadores do centro. 
Isto permite que diferentes materiais interactivos, de audio e de vídeo, entre outros, pódense usar co 
taboleiro dixital ou videoproyector nas nosas clases. Os alumnos teñen o libro de exercicios dixital                     
(WebBook) o que permite que poidan realizalo se o desexan desde calquera computador, tablet ou mesmo 
o seu teléfono móvil que permitirá unha atención máis individualizada. Poderán acceder a él dende: 
 

• As súas casas. 
• O ordenador da súa aula. 
• A Biblioteca do Centro, aberta tamén pola tarde. 
• A aula TIC do terceiro andar (excepto nesta situación de pandemia). 
• O departamento de inglés. 

 
Estamos a traballar con tablets con lapis dixital que permiten a corrección de materiais dos alumnos e o 
uso de amplificadores de voz para podernos comunicar mellor na aula debida ao uso da máscara. 

 
 
 
 

   
 DEDICACIÓN Á LECTURA NA AULA  

 

TEMPORALIZACIÓN: 
ESO: 15 minutos semanais. A lectura de cada libro terase rematada en cada avaliación. 
BACHARELATO: Os alumnos de bacharelato terán que ler o libro individualmente pero non se fará 
durante o tempo de clase. Con todo, resolveranse dúbidas no caso de que as houbese. 
Dentro do plan lector, ademais do libro obrigatorio que ten que ler en cada unha das avaliacións, 
os alumnos de ESO lerán durante unha hora todas as semanas na clase que lle corresponda. 
Poden ser libros da súa elección no idioma que elixan ou calquera tipo de lectura que lles poida 
motivar para que gocen da lectura. 

 

 CARÁCTER DAS LECTURAS  

 Os textos, normalmente, son adaptacións ós niveis de cada curso de obras máis extensas da 
literatura inglesa e norteamericana ou relatos sobre a cultura anglosaxona.  

 ITINERARIOS LECTORES  

 As lecturas son obrigatorias. No mes de setembro decidiranse os 3 títulos para cada curso da 
ESO e bacharelato. os libros pertencen á colección Readers Original Series de Burlington.  

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

 
A proba do libro, xa sexa oral ou escrita, permitirá demostrar a lectura e comprensión  do mesmo. 
A superación desta proba implicará a obtención de 1 punto e, para que se faga nota media, os 
alumnos deben obter, polo menos, 3.5 puntos no exame do libro. 

 

 UTILIZACIÓN DOS RECURSOS DA BIBLIOTECA  

 

A biblioteca seguirá adquirindo libros para acadar o noso obxectivo: dotar ó departamento con 
varios exemplares de distintos libros por cada nivel para que sexan os propios alumnos os que 
elixan os libros a ler, dous por curso como norma. No vindeiro curso as compras centraranse nos 
libros para bacharelato para que os alumnos teñan un maior número de opcións na súa elección. 
 

 

 
READERS ORIGINAL SERIES – BURLINGTON 
 
 
 
 
• ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 

En caso de poder seguir coa actividade lectiva presencial, levará a cabo o previsto nesta programación. 
 
• ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

No caso de que a actividade teña que ser non presencial, optaremos polo ensino online a través das 
diferentes opcións previstas para isto: Aula virtual e videoconferencia. Traballando xa coas mesmas 
previamente, é unha vantaxe para a impartición de clases a través destes medios aínda que, 
evidentemente, a realización das diferentes probas para avaliar ao alumnado e os criterios de avaliación e 

X. POSIBLES ESCENARIOS (SITUACIÓN COVID) 
 

IX. PLAN LECTOR 
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cualificación varíen. levarán a cabo no mesmo horario que se tivese durante a xornada presencial e 
esixirase a asistencia online ás devanditas clases. Os materiais que usamos son xa en parte online ( 
Workbooks) en todos os niveis excepto en FP Básica. Neste sentido, os estudantes contan co seu libros 
de texto en papel e os materiais que se poderán subir a través da aula virtual e aos que terán acceso. 
Todos os alumnos xa están matriculados na aula Virtual polo que temos constancia de quen accede á 
mesma. Tamén poderemos usar ocasionalmente o correo electrónico.  
 
Os exames realizados a través deste medio serán basicamente sobre gramática, vocabulario, comprensión 
lectora e expresión escrita, incluíndo un libro de lectura graduado previsto para cada avaliación. Non 
haberá exames orais posto que non é posible nesta situación. Haberá un exame por avaliación que será 
un 80% da nota e os traballos que se propoñan e sexan realizados na súa totalidade terán un valor de 20% 
da nota final. É necesario que os alumnos fagan o esforzo por conectarse e traballar online para que o seu 
traballo sexa valorado e avaliado. No caso de ser semipresencial, os exames terán lugar no centro. 
 
 
 
 
 
 
Mentres o estado actual de asistencia permítao, serán todas as actividades presenciais (clases e exames). 
No caso de que isto cambie por empeoramento da situación ou porque a Consellería de Educación ditase 
cambios, aplicaríanse os seguintes criterios: 
 
 
 
 
AVALUACIÓN 
Seguiremos valorando de forma permanente a aprendizaxe aínda que fose NON PRESENCIAL. Neste 
caso, o alumno terá que realizar exercicios, traballos ou actividades (excepto libros dixitais) que serán 
entregados a través do departamento de Inglés no seu grupo correspondente na aula Virtual (todos os 
alumnos están matriculados na mesma) e, no caso de que non fose posible por problemas técnicos, 
usaríase correo electrónico. Incluirase material de estudo, de repaso, audios, vídeos, vínculos da internet 
para que estude, practique e repase os contidos vistos.  
Os alumnos de ESO e Bacharelato teñen ambos os libros dixitais (alumno ( Student's  Book) e de exercicios 
( Workbook) polo que se lles indicará a través da aula virtual que exercicios teñen que realizar e a data de 
revisión por parte do profesor. Isto é unha vantaxe dado que levamos traballando de maneira  online desde 
hai varios anos polo que esta situación permite que se poida realizar sen problema.  
No caso de que sexan outro tipo de exercicios, daráselles instrucións para iso. 
As correccións dos exercicios enviados subiranse á Aula Virtual cada semana e así deberá corrixir os erros 
e reenviarlo corrixido ao profesor. Toda a información necesaria para isto estará subida á Aula Virtual. 
Desta maneira, o profesor irá anotando todos os datos referentes ao traballo do alumno incluíndo ademais 
as dúbidas que puidesen ter nas correccións, informes das actividades e a participación na aula Virtual e 
videoconferencia se fose o caso. Todo este traballo realizado polo alumno, o seu interese pola corrección, 
esforzo persoal e a súa participación online desde casa serán valorados polo profesor.  
 
En caso de ser SEMIPRESENCIAL, explicariamos a teoría e aclararíanse dúbidas. Ao mesmo tempo, 
aproveitariamos para reforzar e practicar oralmente os contidos vistos con actividades varias. 
 
INSTRUMENTOS: 
Terase en conta o traballo individual do alumno enviado correctamente en datas e prazos indicados polo 
profesor. 
 
CUALIFICACIÓN TRIMESTRAL 
• Haberá un exame de gramática, vocabulario, comprensión e expresión escritas por avaliación. Esta 

proba realizarase a través da aula Virtual en data e hora establecidos e entregarase polo mesmo 
medio segundo as instrucións que indique o profesor. No caso de que non se entregue sen causa 
xustificada no prazo establecido (día e hora), o alumno estará suspenso. No caso de que houbese 
posibilidade, o exame sería presencial. 
Este exame corresponde a un 80% da nota final. 

ADAPTACIÓN DA METODOLOXÍA E DA AVALIACIÓN PARA A DOCENCIA 
NON PRESENCIAL OU SEMI PRESENCIAL SE SE DERA O CASO 
 

AVALUACIÓN E CUALIFICACIÓN 
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* Tamén estaría incluído o libro de lectura previsto para cada avaliación e que cada alumno debe ter 
desde principio de curso. Indicóuselles a comezo de curso que os adquirisen para non ter problemas 
en caso de confinamento e podelos ler. 

• As tarefas deben ser entregadas correctamente en tempo e forma na súa TOTALIDADE seguindo os 
prazos establecidos polo profesor. Neste caso débense entregar TODAS as tarefas (100%) 
As tarefas supoñen un 20% da nota final. 

• Aqueles alumnos que lles fose imposible conectarse á Aula Virtual deben tentar facer chegar ao 
profesor polo medio que dispoña todas as tarefas e actividades propostas pero, neste caso, só obtería 
o 10% da nota final no caso de que non chegasen en data e prazo estipulados. 
Todos os documentos  enviados ao profesor deben estar en PDF e ben feitos. Non deben ser moi 
pesados (máis de 10 megas) porque se non, non poderán subilos á Aula Virtual. 

 
NOTA FINAL 
Dado o carácter progresivo da materia e pola avaliación continua, realizaranse os mesmos tipos de exames 
nos tres trimestres baseados naquelas actividades practicadas na aula VIRTUAL e videoconferencia. A 
nota final será a correspondente á terceira avaliación téndose en conta a evolución do alumno ao longo do 
curso. por esta razón, todos os alumnos que superen a terceira avaliación cunha nota igual ou superior a 
5 puntos sobre 10, estarían aprobados. 
 
PROBA EXTRAORDINARIA 
No caso de non aprobar en xuño*, o alumno deberá presentarse a un exame similar en estrutura aos do 
resto do curso pero será de toda a materia impartida durante o curso. O exame será sobre 10 puntos e o 
alumno deberá obter 5 puntos como mínimo para aprobar. Neste caso se a situación permitíseo, sería 
presencial; en caso contrario, por medios telemáticos. 
 
 
 
 
 
Tentarase de acadar aquelos mínimos de cada unidade para unha correcta interpretación dun texto e os 
aspectos mínimos na comunicación. 
Dadas as circunstancias, o número de alumnos na aula é alto e, debido á distancia de separación, é 
complicado a atención personalizada e individualizada nestes momentos. Habemos de tentar traballar 
doutra maneira para que aqueles alumnos que necesiten unha adaptación ou atención máis personalizada 
poidan tela. Imos facer todo o posible para que isto poida cumprirse. Por exemplo, a aula Virtual pode ser 
unha ferramenta importante para atender aos nosos alumnos e para proporcionar materiais ou atender a 
aqueles alumnos que o soliciten en horario convido. 
 
O profesorado do departamento proporcionará ó seu alumnado, tanto na clase como na hora de Atención 
ó Alumno, o material e explicacións necesarias para o mellor aproveitamento da materia, no soporte 
máis axeitado, incluída a Aula Virtual. 
 
Aqueles alumnos que así o requiran, por adaptación curricular ou outra circunstancia especial recibirán 
material elaborado específicamente para eles en diferentes soportes, sempre contemplando o estabblecido 
na lei. 
 
 

 
 

 
Como en anos previos á pandemia COVID, cada curso tiñamos unha actividade extraescolar realizada 
pola compañía de teatro Moving On especializada en obras en inglés e protagonizada por actores e 
actrices nativos que van aos diferentes centros. Estas obras son para ESO, bacharelato e ciclos formativos 
/ FPB. Se as circunstancias permíteno, este ano gustaríanos poder ter esta representación no noso centro. 
A obra chámase Going Underground. 
 
 
 
 
 

XI. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

XII. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
E EXTRAESCOLARES 
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Mensualmente farase o seguimento da programación e trimestralmente poderanse facer as correccións 
necesarias tendo en conta: 
 

• Grao de cumprimento da mesma. 
• Dificultades atopadas do seu desenrolo. 
• Medidas correctoras para superar as dificultades anteriores. 

 
Na derradeira reunión de departamento e para que conste na Memoria anual, cada profesor deberá sinalar 
o grao de cumprimento da programación de cada curso así como a estatítica de aprobados e suspensos 
para que se contemple na vindeira programación e, se fose o caso, se tomen as medidas correctoras 
oportunas 
 
 
 
 

 
 

XIII. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
 


