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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 

II. CONTEXTO COVID 

III. METODOLOGÍA 
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clase mediante Internet. 
 
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. 
 
 

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

propia como representación de dunhas realidades distintas. 
 
 
  
 
 
 MARCO LEGAL: 
 

• Lei orgánica 8/2013 
• Decreto 86/2015 

 
Especificamente o departamento intentará que: 
 
Bacharelato contribua a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 
 
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 
cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía 
de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción 
dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 
 
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacíficamente os 
conflitos persoais, familiares e sociais. 
 
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar 
e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia 
contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera 
condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especialás persoas con 
discapacidade.  
 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
 
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 
en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
 
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 
 
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 
contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. OBXETIVOS 
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 2º de bachillerato   

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

 Bloque 1. Comprensión de textos orais   

a 
b 
c 
f 
 

B1.1. Estratexias de comprensión: 
Mobilización de información previa 
sobre o tipo de tarefa e o tema. 
Identificación do tipo de escoita 
necesario para realizar a tarefa 
(global, selectiva, detallada, etc.). 
Identificación do tipo textual, 
adaptando a comprensión a el. 
Distinción de tipos de comprensión 
(sentido xeral, información esencial, 
puntos principais, detalles relevantes 
e implicacións). 
Formulación de hipóteses sobre o 
contido e o contexto. 
Inferencia e formulación de hipóteses 
sobre significados a partir da 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos e 
paralingüísticos. 
Reformulación de hipóteses a partir 
da comprensión de novos elementos. 
B1.2. Recoñecemento dos 
marcadores conversacionais máis 
habituais: verificadores, expresivos, 

B1.2. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias adecuadas para 
comprender o sentido xeral; a 
información esencial; os puntos 
principais; os detalles 
relevantes; información, ideas e 
opinións tanto implícitas como 
explicitas do texto, formuladas 
de maneira clara; e matices 
como a ironía ou o humor, ou o 
uso poético ou estético da lingua 
cando a imaxe facilita a 
comprensión. 
B1.3. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto oral as 
funcións e os significados 
específicos xeralmente 
asociados a diversas estruturas 
sintácticas de uso común 
segundo o contexto de 
comunicación (por exemplo, 
estrutura interrogativa para 
expresar admiración). 
B1.4. Comprender o esencial de 

PLEB1.1. Comprende 
instrucións, anuncios, 
declaracións e mensaxes 
detalladas, dados cara a cara 
ou por outros medios, sobre 
temas concretos, en linguaxe 
estándar e a velocidade normal 
(por exemplo, declaracións ou 
mensaxes institucionais). 

- Conségueo. 
- Non o consegue 
totalmente. 
- Conségueo con 
dificultade. 
- Non o consegue 
 

CCL 
CAA 
CSC 

CCEC 
CD 

PLEB1.2. Identifica as ideas 
principais, os detalles 
relevantes e as implicacións 
xerais de conversas e debates 
relativamente extensos e 
animados entre varias persoas 
interlocutoras que teñen lugar 
na súa presenza, sobre temas 
xerais, de actualidade ou do 
seu interese, sempre que o 
discurso estea estruturado e 
non se faga un uso moi 
idiomático da lingua. 

- Conségueo. 
- Non o consegue 
totalmente. 
- Conségueo con 
dificultade. 
- Non o consegue 
 

CCL 
CCA 
CSC 

CCEC 

PLEB1.3. Comprende, en - Conségueo. CCL 

OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, GRAO MÍNIMO  E 
COMPETENCIAS CLAVE. 
 

Marco Legal: Anexo I Decreto 86/2015 

 

2º BACHARELATO 
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 2º de bachillerato   

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

apelativos e fáticos. conversas ou debates sobre 
temas educativos ou 
profesionais da súa área de 
interese, desenvolvidos nunha 
linguaxe sen usos idiomáticos, e 
extraer información específica 
relevante aínda que non se 
comprenda a totalidade dos 
textos. 
B1.5. Recoñecer os significados 
e intencións comunicativas 
expresas de patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación de uso común e máis 
específicos, así como algunhas 
de carácter implícito (incluíndo a 
ironía e o humor), cando a 
articulación é clara. 
B1.6. Ientificar as ideas 
principais, información detallada 
e implicacións xerais de textos 
de certa lonxitude, ben 
organizados e lingüisticamente 
complexos, nunha variedade de 
lingua estándar e articulados a 
velocidade normal, que traten 
temas tanto concretos como 
abstractos, incluso se son de 
carácter técnico cando estean 
dentro do propio campo de 
especialización ou de interese 
nos ámbitos persoal, público, 
educativo e laboral/profesional, 
sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e se 

debates e conversas informais 
sobre temas habituais ou do 
seu interese, a postura ou 
punto de vista das persoas 
interlocutoras, así como algúns 
sentidos implícitos e matices 
como a ironía ou o humor. 

- Non o consegue 
totalmente. 
- Conségueo con 
dificultade. 
- Non o consegue 
 

CAA 
CSC 

CCEC 

PLEB1.4. Comprende, nunha 
conversa formal na que 
participa, no ámbito educativo 
ou ocupacional, información 
detallada e puntos de vista e 
opinións sobre temas da súa 
especialidade e relativos a liñas 
de actuación e outros 
procedementos abstractos, 
sempre que poida confirmar o 
que o interlocutor quixo dicir e 
conseguir aclaracións sobre os 
aspectos ambiguos. 

- Conségueo. 
- Non o consegue 
totalmente. 
- Conségueo con 
dificultade. 
- Non o consegue 
 

CCL 
CCA 
CSC 

CCEC 

PLEB1.5. Comprende a liña 
argumental, as ideas principais, 
os detalles relevantes e as 
implicacións xerais en 
presentacións, conferencias ou 
seminarios de certa extensión e 
complexidade sobre temas 
educativos ou profesionais da 
súa área de interese, tanto 
concretos como abstractos, 
sempre que haxa marcadores 
que estruturen o discurso e 
guíen a comprensión. 

- Conségueo. 
- Non o consegue 
totalmente. 
- Conségueo con 
dificultade. 
- Non o consegue 
 

CCL 
CCA 
CSC 

CCEC 

PLEB1.6. Comprende o contido - Conségueo. CCL 
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 2º de bachillerato   

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

poidan confirmar certos detalles. 
B1.7. Comprender as ideas 
principais e as específicas máis 
relevantes de textos gravados 
ou audiovisuais emitidos en 
lingua estándar, con claridade 
na fala, e sen condicións 
externas que dificulten a 
comprensión. 

da información da maioría do 
material gravado ou 
retransmitido nos medios de 
comunicación, relativo a temas 
de interese persoal, 
identificando o estado de 
ánimo, o ton e mesmo o humor 
do falante, sempre que o 
discurso estea articulado con 
claridade, nunha variedade de 
lingua estándar e a velocidade 
normal. 

- Non o consegue 
totalmente. 
- Conségueo con 
dificultade. 
- Non o consegue 
 

CAA 
CSC 

CCEC 
CD 

 Bloque 2. Producción de textos orais: expresión e interacción   

a 
b 
c 
f 

 

B2.1. Estratexias de produción: 
Planificación: 
Identificación do contexto, do 
destinatario e da finalidade da 
produción ou da interacción. 
Percepción da mensaxe con 
claridade, distinguindo a súa idea ou 
ideas principais e a súa estrutura 
básica. 
Adecuación do texto ao destinatario, 
ao contexto e á canle, aplicando o 
rexistro e a estrutura de discurso 
adecuados a cada caso, e escollendo 
os expoñentes lingüísticos necesarios 
para lograr a intención comunicativa. 
Activación dos coñecementos previos 
sobre modelos e secuencias de 
interacción, e elementos lingüísticos 
previamente asimilados e 
memorizados. 
Execución: 

B2.1. Coñecer, seleccionar con 
coidado e saber aplicar 
eficazmente e con certa 
naturalidade as estratexias 
adecuadas para producir textos 
orais de diversos tipos e de certa 
lonxitude, planificando o 
discurso segundo o propósito, a 
situación, os interlocutores e a 
canle de comunicación; 
recorrendo á paráfrase ou a 
circunloquios cando non se 
atopa a expresión precisa, e 
identificando e corrixindo os 
erros que poidan provocar unha 
interrupción da comunicación. 
B2.2. Construír textos claros e 
co detalle suficiente, ben 
organizados e adecuados ao 
interlocutor e ao propósito 
comunicativo, sobre temas 

PLEB2.1. Diferencia 
adecuadamente a produción do 
texto oral espontáneo (sintaxe 
limitada, estratexias de 
compensación, negociación do 
significado co interlocutor, etc.) 
do planificado, e considera as 
características que este 
comparte coa lingua escrita 
(planificación, redundancia 
informativa, elementos de 
cohesión, etc.). 

- Conségueo. 
- Non o consegue 
totalmente. 
- Conségueo con 
dificultade. 
- Non o consegue 
 

CCL 
CAA 
CSC 

CCEC 
 

PLEB2.2. Fai presentacións de 
certa duración sobre temas do 
seu interese educativo ou 
relacionados coa súa 
especialidade (por exemplo, o 
desenvolvemento dun 
experimento científico, ou unha 
análise de aspectos históricos, 
sociais ou económicos), cunha 

- Conségueo. 
- Non o consegue 
totalmente. 
- Conségueo con 
dificultade. 
- Non o consegue 
 

CCL 
CAA 
CSC 

CCEC 
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 2º de bachillerato   

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

Expresión da mensaxe con claridade 
e coherencia, estruturándoa 
adecuadamente e axustándose, de 
ser o caso, aos modelos e ás fórmulas 
de cada tipo de texto. 
Reaxuste da tarefa (emprender unha 
versión máis modesta desta) ou da 
mensaxe (facer concesións no que 
realmente lle gustaría expresar), tras 
valorar as dificultades e os recursos 
lingüísticos dispoñibles. 
Aproveitamento dos coñecementos 
previos sacándolle o maior partido 
(utilizar linguaxe "prefabricada", etc.). 
Cooperación na interacción con 
outras persoas, verificando a 
comprensión propia e das demais 
persoas, e cooperando activamente 
na realización das tarefas de 
comunicación. 
Compensación das carencias 
lingüísticas mediante procedementos 
lingüísticos ou paralingüísticos: 
Lingüísticos: 
Modificación de palabras de 
significado parecido. 
Definición ou parafrase dun termo ou 
dunha expresión. 
Produción de autocorrección, falsos 
comezos, repeticións e circunloquios. 
Paralingüísticos. 
Petición de axuda ou clarificación. 
Sinalización de obxectos, uso de 
deícticos ou realización de accións 
que aclaran o significado. 

diversos, xerais e máis 
específicos dentro do propio 
campo de especialidade ou de 
interese, e defender un punto de 
vista sobre temas xerais ou 
relacionados coa propia 
especialidade, indicando os 
proles e os contras das opcións, 
así como tomar parte activa en 
conversas formais ou informais 
de certa lonxitude, 
desenvolvéndose cun grao de 
corrección e fluidez que permita 
manter a comunicación. 
B2.3. Utilizar correctamente, sen 
erros que conduzan a 
malentendidos, as estruturas 
morfosintácticas, os patróns 
discursivos e os elementos de 
coherencia e de cohesión de uso 
común e máis específico, 
seleccionándoos en función do 
propósito comunicativo no 
contexto concreto (por exemplo, 
o uso da voz pasiva en 
presentacións de carácter 
educativo, ou de frases de 
relativo para facer unha 
descrición detallada). 
B2.4. Ler en voz alta con énfase 
expresiva de xeito que poidan 
recoñecerse as ideas clave, 
utilizando o ritmo e as pautas 
para facer a lectura 
comunicativa, engadindo algún 

estrutura clara que axuda os 
oíntes a fixárense nos aspectos 
máis importantes, e 
demostrando seguridade á 
hora de contestar preguntas do 
auditorio formuladas con 
claridade e a velocidade 
normal. 

PLEB2.3. Participa con soltura 
en conversas informais cara a 
cara ou por teléfono, ou por 
outros medios técnicos, nas 
que describe con detalle feitos, 
experiencias, sentimentos e 
reaccións, soños, esperanzas e 
ambicións, e responde 
adecuadamente aos 
sentimentos que expresan os 
seus interlocutores; describe 
con detalle experiencias 
persoais e as súas reaccións 
ante elas; expresa con 
convicción crenzas, acordos e 
desacordos, e explica e 
xustifica de maneira persuasiva 
as súas opinións e proxectos. 

- Conségueo. 
- Non o consegue 
totalmente. 
- Conségueo con 
dificultade. 
- Non o consegue 
 

CCL 
CAA 
CSC 

CCEC 
CD 

PLEB 2.4. Toma parte 
adecuadamente en conversas 
formais, entrevistas, reunións e 
debates de carácter educativo 
ou ocupacional, achegando e 
pedindo información relevante 
e detallada sobre aspectos 
concretos e abstractos de 

- Conségueo. 
- Non o consegue 
totalmente. 
- Conségueo con 
dificultade. 
- Non o consegue 
 

CCL 
CAA 
CSC 

CCEC 
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Uso de linguaxe corporal 
culturalmente pertinente (xestos, 
expresións faciais, posturas, contacto 
visual ou corporal, e proxémica). 
Uso de sons extralingüísticos e 
calidades prosódicas convencionais. 
Uso dos elementos prosódicos 
(pausas, ritmo e entoación) como 
substitutos dos marcadores 
discursivos para indicarlle á persoa 
destinataria ou oínte as partes do 
discurso que deben ser 
cointerpretadas. 
B2.2. Rutinas ou modelos de 
interacción segundo o tipo de 
situación de comunicación en 
contextos informais e formais máis 
habituais. 

comentario persoal ao texto 
(aclaración de palabras, algún 
novo exemplo, unha alusión a 
experiencias compartidas, etc.) 
e corrixíndose con naturalidade 
no caso dalgunha equivocación. 
B2.5. Planificar e articular o texto 
oral segundo a función ou as 
funcións comunicativas 
principais e secundarias en cada 
caso, seleccionando os 
expoñentes das devanditas 
funcións segundo os seus 
matices de significación, e os 
patróns discursivos dos que se 
dispón para presentar e 
organizar a información, 
deixando claro o que se 
considera importante (por 
exemplo, mediante estruturas 
enfáticas), ou os contrastes ou 
as digresións con respecto ao 
tema principal. 
B2.6. Expresarse con relativa 
facilidade e naturalidade, e cun 
grao de fluidez que permita 
desenvolver o discurso sen 
moita axuda do interlocutor, 
aínda que poidan darse algúns 
problemas de formulación que 
retarden algo o discurso ou que 
requiran expor de maneira 
distinta o que se quere dicir. 
B2.7. Xestionar a interacción de 
maneira eficaz en situacións 

temas cotiáns e menos 
habituais nestes contextos; 
explicando os motivos dun 
problema complexo e pedindo 
e dando instrucións ou 
suxestións para resolvelo; 
desenvolvendo argumentos de 
forma comprensible e 
convincente e comentando as 
contribucións dos 
interlocutores; opinando e 
facendo propostas xustificadas 
sobre futuras actuacións. 

PLEB2.5. Participa na 
interacción verificando a 
comprensión propia e das 
demais persoas, e cooperando 
activamente na realización das 
tarefas de comunicación, cun 
bo grao de fluidez e claridade, 
malia algúns erros 
esporádicos. 

- Conségueo. 
- Non o consegue 
totalmente. 
- Conségueo con 
dificultade. 
- Non o consegue 
 

CCL 
CAA 
CSC 

CCEC 

PLEB2.6. Realiza unha 
entrevista cun patrón 
estruturado de preguntas 
establecido con anterioridade, 
formulando preguntas 
complementarias ou 
respondendo a elas, 
reaccionando ante unha 
resposta que non entenda, e 
interactuando para pedir 
repeticións e confirmar a 
comprensión mutua. 

- Conségueo. 
- Non o consegue 
totalmente. 
- Conségueo con 
dificultade. 
- Non o consegue 
 

CCL 
CAA 
CSC 

CCEC 
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habituais, respectando e 
tomando a quenda de palabra 
con amabilidade e cando se 
desexa, e axustando a propia 
contribución á dos 
interlocutores, percibindo as 
súas reaccións, e defenderse en 
situacións menos rutineiras, e 
mesmo difíciles (por exemplo, 
cando a persoa interlocutora 
acapara a quenda de palabra, 
ou cando a súa contribución é 
escasa e hai que encher as 
lagoas comunicativas ou 
animala a participar). 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos   

a 
b 
c 
f 

 

B3.1. Estratexias de comprensión: 
Mobilización de información previa 
sobre o tipo de tarefa e o tema a partir 
da información superficial e 
paratextual: proveniencia do texto, 
imaxes, organización na páxina, 
títulos de cabeceira, etc. 
Identificación do tipo de lectura 
demandado pola tarefa (en superficie 
ou oceánica, selectiva, intensiva ou 
extensiva). 
Identificación do tipo textual, 
adaptando a comprensión a el. 
Distinción de tipos de comprensión 
(sentido xeral, información esencial, 
puntos principais, detalles relevantes 
e implicacións). 
Formulación de hipóteses sobre o 

B3.1. Uso de diferentes 
estratexias de lectura como a 
identificación da intención 
comunicativa, a anticipación da 
información a partir dos 
elementos textuais e non 
textuais, o uso do contexto, a 
aplicación de regras de 
formación de palabras para 
inferir significados e a 
organización da información e o 
tipo de texto. 
B3.2. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias adecuadas para 
comprender o sentido xeral, a 
información esencial, os puntos 
principais, os detalles 
relevantes; información, ideas e 

PLEB3.1. Entende detalles 
relevantes e implicacións de 
anuncios e material de carácter 
publicitario sobre asuntos do 
seu interese persoal (por 
exemplo, carteis, folletos, 
pancartas ou grafitti), educativo 
(por exemplo, carteis 
científicos) ou profesional (por 
exemplo, boletíns informativos 
ou documentos oficiais). 

- Conségueo. 
- Non o consegue 
totalmente. 
- Conségueo con 
dificultade. 
- Non o consegue 
 

CCL 
CAA 
CSC 

CCEC 

PLEB3.2. Comprende a 
información, a intención e as 
implicacións de notas e 
correspondencia persoal en 
calquera soporte, incluídos 
foros e blogs, nos que se 
transmiten e se xustifican de 

- Conségueo. 
- Non o consegue 
totalmente. 
- Conségueo con 
dificultade. 
- Non o consegue 
 

CCL 
CAA 
CSC 

CCEC 
CD 
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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. 
 
 

opinións tanto implícitas como 
explícitas do texto, se están 
claramente sinalizadas; e 
matices como a ironía ou o 
humor, ou o uso poético ou 
estético da lingua, formulados 
de xeito claro. 
B3.3. Seguir instrucións de certa 
complexidade e extensión tanto 
do ámbito público como do 
propio da especialidade, aínda 
que sexa necesario apoiarse 
para a comprensión en soportes 
visuais como debuxos, 
bosquexos e outros. 
B3.4. Identificar as ideas 
principais, información detallada 
e implicacións xerais de textos 
de certa lonxitude, ben 
organizados e lingüisticamente 
complexos, nunha variedade de 
lingua estándar e que traten de 
temas tanto concretos como 
abstractos, mesmo se son de 
carácter técnico, cando estean 
dentro do propio campo de 
especialización ou de interese, 
nos ámbitos persoal, público, 
educativo e laboral ou 
profesional, sempre que se 
poidan reler as seccións 
difíciles. 
B3.5. Recoñecer globalmente e 
con detalle a liña argumental no 
tratamento do asunto 

xeito detallado información, 
ideas e opinións sobre temas 
concretos e abstractos de 
carácter persoal e dentro da 
súa área de interese. 

PLEB3.3. Comprende 
instrucións extensas e 
complexas dentro da súa área 
de interese ou a súa 
especialidade, incluíndo 
detalles sobre condicións e 
advertencias, sempre que 
poida volver ler as seccións 
difíciles (por exemplo, sobre 
instrumentos de medición ou 
de procedementos científicos). 

- Conségueo. 
- Non o consegue 
totalmente. 
- Conségueo con 
dificultade. 
- Non o consegue 
 

CCL 
CAA 
CSC 

CCEC 

PLEB3.4. Comprende os 
detalles relevantes e as 
implicacións de 
correspondencia formal de 
institucións públicas ou 
entidades privadas como 
universidades, empresas ou 
compañías de servizos, sobre 
temas concretos e abstractos 
de carácter persoal e 
educativo, dentro da súa área 
de interese ou a súa 
especialidade. 

- Conségueo. 
- Non o consegue 
totalmente. 
- Conségueo con 
dificultade. 
- Non o consegue 
 

CCL 
CAA 
CSC 

CCEC 

PLEB3.5. Entende, en textos 
de referencia e consulta, en 
soporte tanto impreso como 
dixital, información detallada 
sobre temas da súa 

- Conségueo. 
- Non o consegue 
totalmente. 
- Conségueo con 
dificultade. 

CCL 
CAA 
CSC 

CCEC 
CD 
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presentado en xornais, revistas, 
guías, páxinas web e novelas, e 
distinguir entre información, 
opinión e persuasión, así como 
comprender en textos literarios 
as relacións entre os 
personaxes e os motivos que os 
impulsan a actuar. 
B3.6. Ler con fluidez textos de 
ficción e literarios 
contemporáneos e relacionados 
cos propios intereses e as 
necesidades nos ámbitos 
persoal, público, educativo e 
laboral ou profesional, ben 
estruturados, en rexistro 
estándar da lingua e escritos sen 
modismos pouco frecuentes. 

especialidade nos ámbitos 
educativo ou ocupacional, así 
como información concreta 
relacionada con cuestións 
prácticas en textos informativos 
oficiais, institucionais ou 
corporativos. 

- Non o consegue 
 

PLEB3.6. Comprende a 
información, as ideas e as 
opinións implícitas en noticias e 
artigos xornalísticos e de 
opinión ben estruturados e de 
certa lonxitude que tratan 
dunha variedade de temas de 
actualidade ou máis 
especializados, tanto concretos 
como abstractos, dentro da súa 
área de interese, e localiza con 
facilidade detalles relevantes 
neses textos. 

- Conségueo. 
- Non o consegue 
totalmente. 
- Conségueo con 
dificultade. 
- Non o consegue 
 

CCL 
CAA 
CSC 

CCEC 

PLEB3.7. Comprende os 
aspectos principais, detalles 
relevantes, algunhas ideas 
implícitas e o uso poético da 
lingua en textos literarios que 
presenten unha estrutura 
accesible e unha linguaxe non 
moi idiomática, e nos que o 
desenvolvemento do tema ou 
da historia, os personaxes 
centrais e as súas relacións, ou 
o motivo poético, estean 
claramente sinalizados con 
marcadores lingüísticos 

- Conségueo. 
- Non o consegue 
totalmente. 
- Conségueo con 
dificultade. 
- Non o consegue 
 

CCL 
CAA 
CSC 

CCEC 
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doadamente recoñecibles. 

  
 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

  

a 
b 
c 
f 

 

B4.1.Estratexias de produción: 
Planificación: 
Mobilización e coordinación das 
propias competencias xerais e 
comunicativas, co fin de realizar 
eficazmente a tarefa (repasar o que se 
sabe sobre o tema, o que se pode ou 
se quere dicir, etc.) 
Localización e uso adecuado de 
recursos lingüísticos ou temáticos 
(uso dun dicionario ou dunha 
gramática, obtención de axuda, etc.) 
Execución: 
Elaboración dun borrador. 
Estruturación do contido do texto. 
Organización do texto en parágrafos 
abordando en cada un unha idea 
principal, conformando entre todos o 
seu significado ou a idea global. 
Discriminación das propiedades 
textuais de coherencia, cohesión e 
adecuación. 
Expresión da mensaxe con claridade 
axustándose aos modelos e ás 
fórmulas de cada tipo de texto. 
Reaxuste da tarefa (emprender unha 
versión máis modesta desta) ou da 
mensaxe (facer concesións no que 
realmente lle gustaría expresar), tras 
valorar as dificultades e os recursos 

B4.1. Utilizar estratexias que 
faciliten un estilo de escritura 
sinxelo e fluído, evitando o uso 
de palabras ou estruturas das 
que non se estea seguro e 
seguindo adecuadamente o 
proceso de escritura: 
planificación do texto, selección 
das ideas pertinentes ao 
propósito comunicativo, 
presentación das ideas segundo 
o tipo de texto, organización 
adecuada en parágrafos, e 
revisión da coherencia, a 
cohesión, a ortografía, a 
puntuación e as concordancias. 
B4.2. Coñecer, seleccionar e 
aplicar as estratexias máis 
adecuadas para elaborar textos 
escritos ben estruturados e de 
certa lonxitude; por exemplo, 
integrando de maneira 
apropiada información relevante 
procedente de fontes diversas, 
ou reaxustando o rexistro ou o 
estilo (incluíndo léxico, 
estruturas sintácticas e patróns 
discursivos) para adaptar o texto 
ao destinatario e ao contexto 
específicos. 

PLEB4.1. Escribe informes en 
formato convencional e de 
estrutura clara relacionados 
coa súa especialidade (por 
exemplo, o desenvolvemento e 
as conclusións dun 
experimento, sobre un 
intercambio lingüístico, unhas 
prácticas ou un traballo de 
investigación), ou menos 
habituais (por exemplo, un 
problema xurdido durante unha 
estadía no estranxeiro), 
desenvolvendo un argumento, 
razoando a favor ou en contra 
dun punto de vista concreto, 
explicando as vantaxes e as 
desvantaxes de varias opcións, 
e achegando conclusións 
xustificadas. 

- Conségueo. 
- Non o consegue 
totalmente. 
- Conségueo con 
dificultade. 
- Non o consegue 
 

CCL 
CAA 
CSC 

CCEC 

PLEB4.2. Describe un tema, un 
texto, un suceso ou un evento 
dando unha idea xeral que 
permita recoñecelo con 
claridade, explicando as súas 
partes ou circunstancias, e 
ofrecendo unha opinión persoal 
argumentada. 

- Conségueo. 
- Non o consegue 
totalmente. 
- Conségueo con 
dificultade. 
- Non o consegue 
 

CCL 
CAA 
CSC 

CCEC 

PLEB4.3. Completa un - Conségueo. CCL 
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dispoñibles. 
Aproveitamento dos coñecementos 
previos sacándolles o maior partido 
(utilizar linguaxe "prefabricada", etc.). 
Revisión: 
Identificación de problemas, erros e 
repeticións. 
Verificación da progresión e da 
coherencia. 
Atención ás convencións ortográficas 
e aos signos de puntuación. 
Reescritura definitiva. 
Presentación coidada do texto 
(marxes, limpeza, tamaño da letra 
adecuado, uso normativo de 
maiúsculas e minúsculas, etc.). 

B4.3. Escribir, en calquera 
soporte, textos ben estruturados 
sobre unha ampla serie de 
temas relacionados cos propios 
intereses ou a especialidade, 
facendo descricións claras e 
detalladas; sintetizando 
información e argumentos 
extraídos de diversas fontes e 
organizándoos de maneira 
lóxica; e defendendo un punto 
de vista sobre temas xerais, ou 
máis específico, indicando os 
proles e os contras das opcións, 
utilizando para iso os elementos 
lingüísticos adecuados para 
dotar o texto de cohesión e 
coherencia, e manexando un 
léxico adaptado ao contexto e ao 
propósito comunicativo que se 
persegue. 
B4.4. Planificar e articular o texto 
escrito segundo a función ou as 
funcións comunicativas 
principais e secundarias en cada 
caso, seleccionando os 
expoñentes das devanditas 
funcións segundo os seus 
matices de significación, e os 
patróns discursivos dos que se 
dispón para presentar e 
organizar a información, 
deixando claro o que se 
considera importante (por 
exemplo, mediante estruturas 

cuestionario detallado con 
información persoal, educativa 
ou laboral (por exemplo, para 
matricularse nunha 
universidade, solicitar un 
traballo, abrir unha conta 
bancaria ou tramitar un visado). 

- Non o consegue 
totalmente. 
- Conségueo con 
dificultade. 
- Non o consegue 
 

CAA 
CSC 

CCEC 
CD 

PLEB4.4. Escribe, en calquera 
soporte ou formato, un 
currículo detallado, xunto 
cunha carta de motivación (por 
exemplo, para ingresar nunha 
universidade estranxeira, ou 
presentarse como candidato/a 
a un posto de traballo). 

- Conségueo. 
- Non o consegue 
totalmente. 
- Conségueo con 
dificultade. 
- Non o consegue 
 

CCL 
CAA 
CSC 

CCEC 

PLEB4.5. Toma notas co 
suficiente detalle durante unha 
conferencia, unha charla ou un 
seminario, e elabora un resumo 
con información relevante e as 
conclusións adecuadas, 
sempre que o tema estea 
relacionado coa súa 
especialidade e o discurso 
estea ben estruturado. 

- Conségueo. 
- Non o consegue 
totalmente. 
- Conségueo con 
dificultade. 
- Non o consegue 
 

CCL 
CAA 
CSC 

CCEC 
CD 

PLEB4.6. Escribe notas, 
anuncios, mensaxes e 
comentarios, en calquera 
soporte, nos que transmite e 
solicita información detallada, 
explicacións, reaccións e 
opinións sobre temas persoais, 
educativo ou ocupacionais, 
respectando as convencións e 

- Conségueo. 
- Non o consegue 
totalmente. 
- Conségueo con 
dificultade. 
- Non o consegue 
 

CCL 
CAA 
CSC 

CCEC 
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enfáticas), ou os contrastes ou 
as digresións con respecto ao 
tema principal. 
B4.5. Elaborar resumos e notas 
recapitulativas, con claridade, 
exactitude, coherencia e 
fidelidade ao texto orixinal. 
B4.6. Presentar os textos 
escritos de maneira coidadosa 
(con atención a marxes, 
riscaduras, liñas dereitas, letra 
clara, letras maiúsculas e 
minúsculas cando corresponda, 
etc.), en soporte impreso e 
dixital, adecuados aos fins 
funcionais e valorando a 
importancia da presentación nas 
comunicacións escritas. 
 
 

as normas de cortesía. 

PLEB4.7. Escribe 
correspondencia persoal, en 
calquera soporte, e 
comunícase con seguridade en 
foros e blogs, transmitindo 
emoción, resaltando a 
importancia persoal de feitos e 
experiencias, e comentando de 
maneira persoal e detallada as 
noticias e os puntos de vista 
das persoas ás que se dirixe. 

- Conségueo. 
- Non o consegue 
totalmente. 
- Conségueo con 
dificultade. 
- Non o consegue 
 

CCL 
CAA 
CSC 

CCEC 
CD 

PLEB4.8. Escribe, en calquera 
soporte, cartas formais de 
carácter educativo ou 
profesional dirixidas a 
institucións públicas ou 
privadas e a empresas, nas que 
dá e solicita información, 
describe a súa traxectoria 
educativa ou profesional e as 
súas competencias, e explica e 
xustifica co suficiente detalle os 
motivos das súas accións e dos 
seus plans (por exemplo, carta 
de motivación para 
matricularse nunha 
universidade estranxeira, ou 
para solicitar un posto de 
traballo), respectando as 
convencións formais e de 
cortesía propias deste tipo de 
textos. 

- Conségueo. 
- Non o consegue 
totalmente. 
- Conségueo con 
dificultade. 
- Non o consegue 
 

CCL 
CAA 
CSC 

CCEC 
CD 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural   
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a 
b 
c 
f 
p 

 

B5.1. Patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación: 
Discriminación e uso dos trazos 
fonéticos que distinguen fonemas 
(trazos distintivos como sonoridade, 
nasalidade e apertura de vogais). 
Recoñecemento e produción de 
unidades maiores do nivel fónico 
(secuencia acentual das palabras). 
Recoñecemento e uso comprensible 
dos elementos prosódicos (acento, 
ritmo e entoación das oracións). 
Recoñecemento de palabras e frases 
de uso coloquial común emitidas con 
procedementos básicos da redución 
fonética. 
B5.2. Patróns gráficos e convencións 
ortográficas. 
B5.3. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
Convencións sociais. 
Recoñecemento das normas e as 
variacións sociais, as convencións 
sociais e as formas, normas de 
cortesía e rexistros; costumes, 
valores, crenzas e actitudes; 
características básicas do sentido do 
humor; usos lingüísticos adecuados 
ao contexto; referencias relativas á 
identidade nacional ou cultural; 
linguaxe non verbal e diferenzas 
específicas entre a propia cultura e a 
cultura portada pola lingua obxecto de 
estudo. 
Actitude receptiva e respectuosa cara 

B5.1. Discriminar e reproducir 
patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso 
común e máis específicos, 
axustándose debidamente a 
algunha variedade estándar da 
lingua, e seleccionalos en 
función das propias intencións 
comunicativas, incluíndo a 
expresión sinxela da ironía e do 
humor. 
B5.2. Axustarse con 
consistencia aos patróns 
ortográficos, de puntuación e de 
formato de uso común, e algúns 
de carácter máis específico. 
B5.3. Distinguir a función ou as 
funcións comunicativas 
principais e secundarias do 
texto, como implicacións 
facilmente discernibles, e 
apreciar as diferenzas de 
significación de distintos 
expoñentes destas, así como 
distinguir os significados e os 
propósitos xerais asociados ao 
uso de patróns discursivos 
típicos polo que respecta á 
presentación e á organización 
da información (entre outros, o 
reforzo ou a recuperación do 
tema; a topicalización, pondo o 
tema da oración ao principio, 
como por exemplo en "Diso non 
quero falar"; contraste, digresión 

PLEB5.1. Comprende e faise 
comprender con certa 
confianza e fluidez en 
situacións de comunicación 
informais e formais habituais, 
con matices como a ironía e o 
humor, sempre que as persoas 
interlocutoras pronuncien con 
claridade e eviten un uso moi 
idiomático. 

- Conségueo. 
- Non o consegue 
totalmente. 
- Conségueo con 
dificultade. 
- Non o consegue 
 

CCL 
CAA 
CSC 

CCEC 
CD 

PLEB5.2. Relaciónase 
oralmente e por escrito 
comunicando con eficacia 
información, noticias, ideas e 
puntos de vista sobre temas 
tanto abstractos como 
concretos; ou solicitando ou 
transmitindo información 
relacionada con servizos ou 
outros ámbitos das relacións 
sociais, adaptando a súa 
expresión e os medios de 
expresalo á situación de 
comunicación. 

- Conségueo. 
- Non o consegue 
totalmente. 
- Conségueo con 
dificultade. 
- Non o consegue 
 

CCL 
CAA 
CSC 

CCEC 

PLEB5.3. Intervén oralmente 
con distintos propósitos 
comunicativos, con eficacia 
intercultural. 

- Conségueo. 
- Non o consegue 
totalmente. 
- Conségueo con 
dificultade. 
- Non o consegue 
 

CCL 
CAA 
CSC 

CCEC 

PLEB 5.4. Entende os detalles 
do que se lle di en transaccións 
e xestións que xorden mentres 

- Conségueo. 
- Non o consegue 
totalmente. 

CCL 
CSC 

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

ás persoas, os países e as 
comunidades lingüísticas que falan 
outra lingua e teñen unha cultura 
diferente á propia. 
B5.4. Plurilingüismo: 
Consciencia das habilidades 
metalingüísticas adquiridas durante 
as aprendizaxes lingüísticas, e 
transferencia destes coñecementos e 
estratexias dunha lingua a outra para 
avanzar no seu dominio. 
Participación en proxectos nos que se 
utilizan varias linguas e relacionados 
cos elementos transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou culturais, 
e valorando positivamente as 
competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 
B5.5. Funcións comunicativas: 
Xestión de relacións sociais no ámbito 
persoal, público, educativo e 
profesional. 
Descrición e apreciación de calidades 
físicas e abstractas de persoas, 
obxectos, lugares, actividades, 
procedementos e procesos. 
Narración de acontecementos 
pasados puntuais e habituais, 
descrición de estados e situacións 
presentes, e expresión de predicións 
e de sucesos futuros a curto, a medio 
e a longo prazo. 
Intercambio de información, 
indicacións, opinións, crenzas e 
puntos de vista, consellos, 

ou recapitulación). 
B5.4. Integrar na propia 
competencia intercultural, para 
producir textos orais e escritos 
ben axustados ao contexto 
específico, os aspectos 
socioculturais e sociolingüísticos 
máis relevantes da lingua e 
culturas meta relativos a 
costumes, usos, actitudes, 
valores e crenzas, e superar as 
diferenzas con respecto ás 
linguas e culturas propias, e os 
estereotipos, demostrando 
confianza no uso de diferentes 
rexistros ou outros mecanismos 
de adaptación contextual, e 
evitando erros serios de 
formulación ou presentación 
textual que poidan conducir a 
malentendidos ou situacións 
potencialmente conflitivas. 
B5.5. Coñecer e saber 
seleccionar e utilizar léxico oral 
e escrito común e expresións e 
modismos de uso habitual, e 
máis especializado segundo os 
propios intereses e as 
necesidades no ámbito persoal, 
público, educativo e laboral ou 
profesional, así como un 
reducido repertorio de palabras 
e expresións, e as connotacións 
máis discernibles, que permita 
un uso humorístico, poético ou 

viaxa, organiza a viaxe ou trata 
coas autoridades, así como en 
situacións menos habituais en 
hoteis, tendas, axencias de 
viaxes, centros de saúde, 
traballo ou estudos (por 
exemplo, para recibir asistencia 
sanitaria como turista ou como 
residente, cambiar unha 
reserva de hotel, anular billetes 
ou cambiar un artigo 
defectuoso), sempre que poida 
pedir confirmación. 

- Conségueo con 
dificultade. 
- Non o consegue 
 

PLEB5.5. Desenvólvese con 
seguridade en transaccións e 
xestións cotiás e menos 
habituais, cara a cara, por 
teléfono ou por outros medios 
técnicos, solicitando 
información detallada, 
ofrecendo explicacións claras e 
detalladas, e desenvolvendo a 
súa argumentación de xeito 
satisfactorio na resolución dos 
problemas que xurdan. 

- Conségueo. 
- Non o consegue 
totalmente. 
- Conségueo con 
dificultade. 
- Non o consegue 
 

CCL 
CAA 
CSC 

CCEC 

PLEB5.6. Exprésase oralmente 
e por escrito, en diferentes 
soportes, con certa densidade 
léxica, evitando repeticións 
innecesarias co uso de 
sinónimos e palabras de 
significado próximo, e recoñece 
un léxico máis especializado se 
conta con apoio visual ou 

- Conségueo. 
- Non o consegue 
totalmente. 
- Conségueo con 
dificultade. 
- Non o consegue 
 

CCL 
CAA 
CSC 

CCEC 
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advertencias e avisos. 
Expresión da curiosidade, o 
coñecemento, a certeza, a 
confirmación, a dúbida, a conxectura, 
o escepticismo e a incredulidade. 
Expresión da vontade, a intención, a 
decisión, a promesa, a orde, a 
autorización e a prohibición, a 
exención e a obxección. 
Expresión do interese, a aprobación, 
o aprecio, o eloxio, a admiración, a 
satisfacción, a esperanza, a confianza 
e a sorpresa, así como os seus 
contrarios. 
Formulación de suxestións, desexos, 
condicións e hipóteses. 
Establecemento e xestión da 
comunicación e organización do 
discurso. 
B5.6. Léxico: 
Recoñecemento e uso de léxico oral e 
escrito común e máis especializado 
dentro das propias áreas de interese 
nos ámbitos persoal, público, 
educativo e ocupacional, relativo á 
descrición de persoas e obxectos, 
tempo e espazo, estados, eventos e 
acontecementos, actividades, 
procedementos e procesos; relacións 
persoais, sociais, educativas e 
profesionais; educación e estudo; 
traballo e emprendemento; bens e 
servizos; lingua e comunicación 
intercultural; ciencia e tecnoloxía; 
historia e cultura. 

estético sinxelo do idioma. 
B5.6. Coñecer coa profundidade 
debida e aplicar eficazmente á 
comprensión do texto os 
coñecementos sociolingüísticos 
relativos á estruturación social, 
ás relacións interpersoais en 
diversos contextos (desde 
informal ata institucional) e as 
convencións sociais (incluíndo 
crenzas e estereotipos) 
predominantes nas culturas en 
que se utiliza a lingua meta, así 
como os coñecementos 
culturais máis relevantes (por 
exemplo, históricos, 
xeográficos, literarios ou 
artísticos), que permitan captar 
as alusións máis directas sobre 
estes aspectos que poida conter 
o texto. 
B5.7. Resumir ou parafrasear un 
texto para facelo intelixible a 
quen necesite desta mediación 
por descoñecemento ou 
coñecemento insuficiente da 
lingua meta. 
B5.8. Utilizar o coñecemento 
sociocultural sobre o modo de 
vida da comunidade que é 
obxecto de estudo e as 
diferenzas esenciais entre as 
prácticas, os valores e as 
crenzas desa comunidade e as 
propias, para facer un texto 

contextual. 

PLEB5.7. Comprende textos 
extensos en lingua estándar 
transmitidos por canles, 
entendendo (aínda que non os 
comparta) os matices de 
sentido e de opinión ante 
puntos de vista e posturas 
concretas e actitudes que 
responden a crenzas, 
costumes e valores propios da 
cultura da lingua meta. 

- Conségueo. 
- Non o consegue 
totalmente. 
- Conségueo con 
dificultade. 
- Non o consegue 
 

CCL 
CAA 
CSC 

CCEC 
CD 

PLEB5.8. Explica valores e 
comportamentos propios 
dunha cultura a membros 
doutra diferente, consciente da 
importancia desta actividade de 
mediación intercultural. 

- Conségueo. 
- Non o consegue 
totalmente. 
- Conségueo con 
dificultade. 
- Non o consegue 
 

CCL 
CAA 
CSC 

CCEC 

PLEB5.9. Participa en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, 
carteis, recensión de libros e 
películas, obras de teatro, etc.) 
nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos 
elementos transversais, 
evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e 
valora as competencias que 
posúe como persoa plurilingüe. 

- Conségueo. 
- Non o consegue 
totalmente. 
- Conségueo con 
dificultade. 
- Non o consegue 
 

CCL 
CAA 
CSC 

CCEC 
CD 
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Recoñecemento e uso de expresións 
fixas frecuentes (locucións 
idiomáticas, esquemas fraseolóxicos, 
colocacións, frases feitas e léxico 
propio de temas relativos a feitos de 
actualidade). 
Recoñecemento e uso de antónimos, 
sinónimos e de procedementos de 
formación de palabras mediante 
recursos de derivación e de 
composición, e recoñecemento de 
"falsos amigos". 
B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas 
propias de cada idioma. 

comprensible a unha persoa 
interlocutora que descoñece a 
lingua estranxeira, e resolver 
posibles malentendidos e 
conflitos interculturais. 
B5.9. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como 
outras presentes no centro, 
relacionados cos elementos 
transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 

 

*Estruturas sintáctico-discursivas do inglés incluídas en Mindset 2: 

 

• Expresión de relacións lóxicas: conxunción (neither ... nor); disxunción (either…or); oposición/concesión ((not) only (tastier), but also (stimulates 

people´s appetites);  despite / in spite of + NP/VP/sentence); causa (because (of); due to; as, since); finalidade (so as  to); comparación (as/not so Adj. 

as; less serious/more careful (than); the best); resultado/correlación (such ... that); condición (if; unless; in case ); estilo indirecto (reported statements, 

questions, orders,suggestions). 

• Relacións temporais ((just) as; while; once (I once over heard...)). 

• Afirmación (emphatic affirmative sentences) e.g. We do have these boots; tags, e. g. I should buy. 

• Exclamación (How + Adj., e. g. How romantic!), exclamatory sentences and phrases, e. g. Dont´s spread any more money!). 

• Negación (e. g. Never; ever; You needn´t have). 

• Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; tags). 

• Expresión do tempo: pasado (Past Simple and Past Continuous; Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous; Past Perfect Simple and Past 

Perfect Continuous); presente (Present Simple and Present Continuous); futuro (Present Simple and Present Continuous + Adv.; will be –ing; will + 

perfect tense (simple and continuous)). 

• Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present Simple and Past Simple/Perfect; and Future Continuous); habitual (simple tenses (+ 

Adv.), used to; would); incoativo (begin by -ing); terminativo (stop -ing). 

• Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (it holdss...); posibilidade/probabilidade (will; likely, should, ought to); 



21 
 

necesidade (want; take); obrigación (need/needn’t); permiso (may; could; allow); intención (be thinking of -ing). 

• Expresión da existencia (e. g. there were); a entidade (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); 

determiners); a cualidade (e. g. brilliant;; Good yo see you!). 

• Expresión da cantidade: Number (e. g. My son turned ten just the other day). Quantity: e. g. Kath plays basketball twice a week.  Degree: e. g. extremely; 

so (suddenly). 

• Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 

• Expresión do tempo (points (e. g. within 40 years; whenever), divisions (e. g. half  an), and indications (e. g. earlier/ later that night) of time; duration (e. 

g. for half an hour); anteriority (already; (not) yet); before);  posteriority (e. g. later (on); after); sequence (firstly,  besides, to conclude); simultaneousness 

(just then/as); frequency (e. g. rarely, seldom). 

• Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. quietly). 
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MATERIAL E RECURSOS ORDINARIOS 

• MINDSET 1 Student’s Book 
• Interactive Whiteboard  
• Mindset Interactive Student a través de www.burlingtonbooks.es/IS.  
• O Sistema de Xestión da Aprendizaxe (LMS) en liña, permite que os profesores/as 

controlen o traballo de cada alumno/a.Internet: 
o Burlington Books Student’s Zone 

https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2831&zoneIndex=3&s
ubMenuIndex=2  

o LyricsTraining https://es.lyricstraining.com/ 
o BBC Learning English http://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 
o Breaking News English https://breakingnewsenglish.com/ 
o Superprof https://www.superprof.es/apuntes/idiomas/ingles/ 
o British Council 

https://learnenglish.britishcouncil.org/eshttps://www.britishcouncil.es/ingles/aprende
r-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 Ororo.tv  https://www.ororo.tv/ 
o Times in Plain English http://www.thetimesinplainenglish.com/ 
o 6 Minute English 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/sixminute/ 
o Documentales de la BBC 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6ZBGEJrp1LclLMUzSzNRTUgFlK-irqMD 
o BBC Worldwide https://www.youtube.com/user/BBCWorldwide 
o National Geographic https://www.nationalgeographic.com/tv/ 
o Minute Physics https://www.youtube.com/user/minutephysics 
o TED-Ed https://www.youtube.com/user/TEDEducation 
o English with Lucy https://www.youtube.com/englishwithlucy 
o https://english.elpais.com/ 
o https://en.as.com/ 

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

- Workbook dixital Mindset 1 WebBook 
- Student’s Links 
- BACHILLERATO STUDENT’S ZONE 
- Extra Grammar Exercises www.burlingtonbooks.es/viewpoints1. 
- Digital Teacher’s Resources: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º BACHARELATO 
 

VI. SECUENCIACIÓN DAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS  POR CURSO. 
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1ª 
AVALIACIÓN 

UNIDADE GETTING STARTED 
SETEMBRO   12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO MATERIAL DE 
REFERENCIA 

B1.1 - B1.2 - 
B1.3 

Listening (páx. 8) 
• Introdución ao tema do listening a partir dunhas preguntas. 
• Comprensión oral de dúas conversas para realizar 

diferentes actividades. 

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 - B2.2 - 
B2.3 

Speaking (páx. 8) 
• Realización dunha actividade para demostrar que entenden 

as expresión que se aprenderon. 
• Uso das expresión que se aprenderon para comezar unha 

conversa co compañeiro/a. 

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1 - B3.2 

Reading (páx. 4) 
• Predición do contido dunha páxina web a partir da lectura da 

introdución. 
• Lectura dos comentarios de varios mozos británicos/as 

sobre a chegada á maioría de idade publicados nunha 
páxina web. 

• Realización de varias actividades para demostrar a súa 
comprensión. 

• Words from the Text: busca de sinónimos na páxina web. 
• Stretch Your Mind – Critical Thinking: fomento do 

pensamento crítico en relación co tema da páxina web. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B5.2 - 
B5.3 - B5.4 - 
B5.5 - B5.6 - 

B5.7 

Vocabulary (páx. 5) 
• Repaso do vocabulario que se aprendeu no nivel anterior a 

través de diversas actividades. 
Grammar (páxs. 6-7) 
• Repaso dos tempos verbais que se aprenderon no nivel 

anterior mediante diversas actividades: tempos presentes, 
pasados, perfectos e futuros. 

• Stretch Your Mind – Critical Thinking: fomento do 
pensamento crítico en relación coa celebración de 
aniversarios. 

• Referencias AO Grammar Lab: práctica engadida da 
gramática que se aprendeu. 

• Grammar Practice: promoción da aprendizaxe independente 
e maior aproveitamento do tempo na clase. 

1,2,3,4,5,6,7 

 
 

1ª 
AVALIACIÓN 

UNIDADE 1 
OUTUBRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO MATERIAL DE 
REFERENCIA 

B1.1 - B1.2 - 
B1.3 

Listening (páx. 11) 
• Introdución ao tema do listening a partir dunhas preguntas. 
• Escoita dunha entrevista na radio en que se fala sobre a 

convivencia de distintas culturas nun mesmo territorio para 
realizar diferentes actividades. 

• Stretch Your Mind – Critical Thinking: fomento do pensamento 
crítico en relación co nome dun club de cociña. 

Listening (páx. 16) 
• Introdución ao tema do listening a partir dunha pregunta.  
• Escoita dun pódcast sobre as tendencias actuais co fin de 

realizar diferentes actividades. 
• Stretch Your Mind – Critical Thinking: fomento do pensamento 

crítico en relación co tema da apropiación cultural. 
• Exam Tips: claves e estratexias para a realización de 

exames. 

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 - B2.2 - Speaking (páx. 11) 1,2,3,4,5,6,7 
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B2.3 • Useful Language: uso de expresións útiles á hora de falar 
sobre cultura. 

• Práctica da expresión oral para dar consellos a un/a 
inmigrante no seu país, empregando as expresións do cadro 
Useful Language. 

Speaking (páx. 17) 
• Observación de dúas imaxes e indicación en que parte do 

mundo se fixeron. 
• Video: visionado dun vídeo en que dous estudantes 

comparan fotografías para indicar que frases se empregan na 
conversa. 

• Comparación de fotografías co compañeiro/a empregando as 
expresións que se aprenderon. 

• Exam Tips: claves e estratexias para a realización de 
exames. 

• Extra Speaking Practice: actividades para reforzar o que se 
aprendeu na sección. 

B3.1 - B3.2 

Reading (páxs. 12-13) 
• Introdución ao tema que trata o texto a partir dunhas 

preguntas.  
• Lectura dun artigo sobre unha familia multicultural e 

realización de varias actividades para demostrar a súa 
comprensión. 

• Exam Tips: claves e estratexias para a realización de 
exames. 

• Stretch Your Mind – Critical Thinking: fomento do pensamento 
crítico mediante a resposta a dúas preguntas relacionadas co 
artigo. 

• Vocabulary: promoción da aprendizaxe independente e maior 
aproveitamento do tempo na clase. 

• Words from the Text: busca de sinónimos no texto e escolla 
de respostas correctas. 

• Phrasal Verbs: aprendizaxe de phrasal verbs e práctica a 
través de actividades. 

• Mind Your Language: identificación do significado correcto 
dos false friends salientados no texto e emprego correcto de 
expresións para describir períodos de tempo. 

• Video: visionado dun vídeo sobre a relación entre distintas 
culturas. 

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1-B4.2 - 
B4.3 

Writing (páxs. 18-19) 
• Información sobre a estrutura dun texto informativo. 
• Working with a Model: lectura dun texto informativo e 

realización de varias actividades relacionadas con el. 
• Mind Your Language: uso de estruturas paralelas para 

expresar ideas semellantes. 
• Adjectives and Adverbs: información sobre os adxectivos e 

distintos tipos de adverbios, e realización de varias 
actividades relacionadas con eles. 

• Referencia a Exam Preparation: Writing Guide: ampliación 
das técnicas de escritura que se aprenderon. 

• Prepare for the Task: lectura das notas duns estudantes para 
unha presentación na clase sobre expresións culturais 
tradicionais e indicación de cal lles parece máis interesante. 

• Task: redacción dun texto informativo sobre un costume 
seguindo os pasos facilitados no apartado. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B5.2 - 
B5.3 - B5.4 - 
B5.5 - B5.6 - 

B5.7 

Vocabulary (páxs. 10-11) 
• Vocabulary: promoción da aprendizaxe independente e maior 

aproveitamento do tempo na clase. 
• Comprensión do vocabulario clave relacionado coa cultura. 
• Aplicación do vocabulario relacionado coa cultura. 

1,2,3,4,5,6,7 
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• Stretch Your Mind – Critical Thinking: fomento do pensamento 
crítico en relación co tema do blog. 

• Mind Your Language: coñecemento dos significados das 
palabras homónimas. 

Vocabulary (páx. 16) 
• Vocabulary: promoción da aprendizaxe independente e maior 

aproveitamento do tempo na clase. 
• Colocations: aprendizaxe de collocations con catch, fall e 

lose, e práctica a través de actividades  
Grammar (páxs. 14-15) 
• Grammar in Use: promoción da aprendizaxe independente, 

maior aproveitamento do tempo na clase e explicación visual 
das estruturas gramaticais. 

• Uso correcto do Present Perfect Continuous e o Past Perfect 
Continuous.  

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

• Techno Task: elaboración dun póster dixital onde se amosen 
agasallos que non sexan axeitados noutras culturas a carón 
dunha breve explicación. 

• Grammar in Listening: comprensión oral de gravacións onde 
se emprega a gramática da sección. 

• Grammar in Speaking: práctica oral da gramática da sección. 
• Stretch Your Mind – Critical Thinking: fomento do pensamento 

crítico mediante a resposta a dúas preguntas relacionadas co 
texto. 

• Referencia ao Grammar Lab: práctica engadida da gramática 
que se aprendeu. 

• Grammar Practice: promoción da aprendizaxe independente 
e maior aproveitamento do tempo na clase. 

Pronunciation (páx. 13) 
• Mind Your Pronunciation: pronuncia correcta dos sons 

vocálicos semellantes aos contidos en palabras como thirsty 
e project.  

• Pronunciation Practice: práctica engadida destes sons. 
Pronunciation (páx. 16) 
• Mind Your Pronunciation: pronuncia correcta do son vocálico 

semellante ao contido en palabras como appropriation. 
• Pronunciation Practice: práctica engadida deste son. 
Life Skills (páx. 20) 
• Lectura dun anuncio e do percorrido dunha viaxe, e 

realización de varias actividades para demostrar a súa 
comprensión. 

Life Skills Project (páx. 21) 
• Step 1: elaboración dunha listaxe de posíbeis destinos para 

unha viaxe escolar para elixir un e decidir o orzamento da 
viaxe. 

• Step 2: busca en Internet de información sobre actividades, 
opcións de transporte e custo, e anotala. 

• Step 3: posta en común da información que atoparon para 
elixir as actividades e o transporte que se axuste ao 
orzamento estabelecido e elaboración do percorrido.  

• Step 4: presentación do percorrido na clase. 
• Mind Games: xogo para exercitar a mente. 
• Time Out! Video: Sightseeing: visionado dun vídeo en que se 

amosa un grupo de amigos/as en situación cotiás. 
Mind Your Vocabulary - Extension (páx. 22) 
• Repaso e ampliación do vocabulario que se viu na unidade a 

través de distintas actividades. 
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• Putting It Together: exercicio estruturado baseado no exame 
FCE para repasar o vocabulario da unidade. 

• Exam Tips: claves e estratexias para a realización de 
exames. 

• Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: 
promoción da aprendizaxe independente e maior 
aproveitamento do tempo na clase. 

 
 

1ª 
AVALIACIÓN 

UNIDADE 2 
NOVEMBRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO MATERIAL DE 
REFERENCIA 

B1.1 - B1.2 - 
B1.3 

Listening (páx. 25) 
• Introdución ao tema do listening a partir dunhas preguntas.  
• Escoita dunha reportaxe radiofónica sobre a seguridade na 

auga para realizar diferentes actividades. 
Listening (páx. 30) 
• Escoita de varios monólogos e diálogos sobre temas 

relacionados coa seguridade para realizar diferentes 
actividades. 

• Exam Tips: claves e estratexias para a realización de 
exames. 

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 - B2.2 - 
B2.3 

Speaking (páx. 25) 
• Useful Language: uso de expresións útiles á hora de falar 

sobre problemas e solucións. 
• Interacción oral co compañeiro/a para falar sobre os 

problemas de seguridade na súa zona e sobre posíbeis 
solución empregando as expresións do cadro Useful 
Language. 

Speaking (páx. 31) 
• Observación dunha imaxe e resposta a diferentes preguntas. 
• Video: visionado dun vídeo en que dous estudantes 

conxecturan sobre unha imaxe para completar unhas frases. 
• Realización de actividades con expresións útiles para 

conxecturar.  
• Conxectura sobre dúas imaxes empreando as expresións que 

se aprenderon. 
• Exam Tips: claves e estrategias para a realización de 

exames. 
• Extra Speaking Practice: actividades para reforzar o que se 

aprendeu na sección. 

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1 - B3.2 

Reading (páxs. 26-27) 
• Introdución ao tema que trata o texto a partir dunha pregunta.  
• Lectura dun artigo científico de Internet sobre os satélites 

artificiales e realización de varias actividades para demostrar 
a súa comprensión. 

• Exam Tips: claves e estratexias para a realización de 
exames. 

• Tecno Task: busca en Internet de información sobre varios 
satélites. 

• Vocabulary: promoción da aprendizaxe independente e maior 
aproveitamento do tempo na clase. 

• Words from the Text: busca de sinónimos no artigo e escolla 
de respostas correctas. 

• Expressions about Safety and Danger: aprendizaxe de 
expresións relacionadas coa seguridad e situacións de risco, 
e práctica a través de actividades. 

• Mind Your Language: identificación do significado correcto 
dos false friends salientados no texto e explicación do 

1,2,3,4,5,6,7 
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significado e usos das expresións it’s about time e it’s high 
time. 

• Stretch Your Mind – Critical Thinking: fomento do pensamento 
crítico en relación co tema dos satélites. 

• Video: visionado dun vídeo sobre o espazo. 

B4.1-B4.2 - 
B4.3 

Writing (páxs. 32-33) 
• Información sobre a estrutura dun correo electrónico formal. 
• Working with a Model: lectura dun correo electrónico e 

realización de varias actividades relacionadas con el. 
• Mind Your Language: expresións para esixir que se faga 

algunha cousa. 
• Connectors of Cause, Result and Purpose: información sobre 

as conxuncións causais, consecutivas e finais, e realización 
de varias actividades relacionadas con elas. 

• Referencia a Exam Preparation: Writing Guide: ampliación 
das técnicas de escrita que se aprenderon. 

• Prepare for the Task: lectura e comprensión dalgúns datos 
sobre os patinetes eléctricos que aparecen en diversos 
medios para sinalar as vantaxes, desvantaxes ou problemas 
que se amentan en cada un. 

• Task: redacción dun correo electrónico formal ao alcalde/sa 
sobre os patinetes eléctricos seguindo os pasos facilitados no 
apartado. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B5.2 - 
B5.3 - B5.4 - 
B5.5 - B5.6 - 

B5.7 

Vocabulary (páxs. 24-25) 
• Vocabulary: promoción da aprendizaxe independente e maior 

aproveitamento do tempo na clase. 
• Comprensión do vocabulario clave relacionado coa 

seguridade. 
• Aplicación do vocabulario relacionado co seguridade. 
• Mind Your Language: explicación do significado da palabra 

realise e información sobre o seu uso. 
Vocabulary (páx. 30) 
• Vocabulary: promoción da aprendizaxe independente e maior 

aproveitamento do tempo na clase. 
• Adjectives and Prepositions: aprendizaxe de adxectivos 

seguidos de preposicións e práctica a través de actividades. 
Grammar (páxs. 28-29) 
• Grammar in Use: promoción da aprendizaxe independente, 

maior aproveitamento do tempo na clase e explicación visual 
das estruturas gramaticais. 

• Uso correcto das oracións condicionais e temporais. 
• Mind Your Language: uso das expresións provided that, 

providing that e as long as no primeiro condicional. 
• Uso correcto da gramática que se viu  ao longo da sección a 

través de distintas actividades. 
• Stretch Your Mind – Critical Thinking: fomento do pensamento 

crítico en relación co tema dos patíns eléctricos. 
• Grammar in Listening: comprensión oral de gravacións onde 

se emprega a gramática da sección. 
• Grammar in Speaking: práctica oral da gramática da sección. 
• Referencia al Grammar Lab: práctica engadida da gramática 

que se aprendeu. 
• Grammar Practice: promoción da aprendizaxe independente 

e maior aproveitamento do tempo na clase. 
Pronunciation (páx. 27) 
• Mind Your Pronunciation : pronuncia correcta dos sons 

vocálicos semellantes aos contidos en palabras como crash 
e spacecraft. 

• Pronunciation Practice: práctica engadida destes sons. 
Pronunciation (páx. 30) 

1,2,3,4,5,6,7 
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• Mind Your Pronunciation: pronuncia correcta dos sons /t/ e 
/d/.  

• Pronunciation Practice: práctica engadida da pronuncia 
destes sons. 

Life Skills (páx. 34) 
• Lectura dunha proposta de invento e realización de varias 

actividades relacionadas con ela. 
Life Skills Project (páx. 35) 
• Step 1: escolla dun problema que queiran resolver e dun 

invento que poida resolvelo. 
• Step 2: busca en Internet de información sobre inventos 

semellantes ao que elixiran para anotar en que se diferencia 
o seu invento e en que mellora aos inventos xa existentes.  

• Step 3: posta en común das ideas para elixir a que vaian 
incluír na proposta e redactala. 

• Step 4: presentación da propuesta perante a clase. 
• Mind Games: xogos para exercitar a mente. 
• Time Out! Video: Buying Gifts: visionado dun vídeo en  que se 

amosa un grupo de amigos/as en situación cotiás. 
Mind Your Vocabulary - Extension (páxs. 36) 
• Repaso e ampliación do vocabulario que se viu na unidade a 

través de distintas actividades. 
• Putting It Together: exercicio estruturado baseado no exame 

FCE para repasar o vocabulario da unidade. 
• Exam Tips: claves e estratexias para a realización de 

exames. 
• Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: 

promoción da aprendizaxe independente e maior 
aproveitamento do tempo na clase. 

 
 

2ª 
AVALIACIÓN 

UNIDADE 3 
DECEMBRO - XANEIRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO MATERIAL DE 
REFERENCIA 

B1.1 - B1.2 - 
B1.3 

Listening (páx. 41) 
• Introdución ao tema do listening a partir dunhas preguntas. 
• Escoita de varios monólogos en que uns estudantes falan das 

figuras do deporte que admiran para realizar varias 
actividades. 

• Exam Tips: claves e estratexias para a realización de 
exames. 

Listening (páx. 46) 
• Introdución ao tema do listening a partir dunha pregunta. 
• Escoita dun programa de radio sobre un tema relacionado co 

deporte para realizar varias actividades. 
• Techno Task: busca en Internet de información sobre os 

deportes en que se emprega o material que se amosa nas 
imaxes para logo elixir un deles e describir brevemente como 
se xoga.   

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 - B2.2 - 
B2.3 

Speaking (páx. 41) 
• Useful Language: uso de expresións útiles á hora de falar 

sobre preferencias. 
• Expresión oral das súas preferencias con respecto á 

participación en deportes de competición ou á prática de 
deporte por divertimento empregando as expresión do cadro 
Useful Language.. 

Speaking (páx. 47) 
• Respostas a unhas preguntas sobre unha imaxe.  
• Amosar acordó ou desacordo coa afirmación feita.  

1,2,3,4,5,6,7 
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• Video: visionado dun vídeo en que dous estudantes falan 
sobre a devandita afirmación para contestar unhas preguntas 
e identificar as expresións útiles que se empregan na 
conversa. 

• Debate co compañeiro/a sobre as afirmacións dadas 
empregando as expresión que se aprenderon. 

• Exam Tips: claves e estratexias para a realización de 
exames. 

• Extra Speaking Practice: actividades para reforzar o que se 
aprendeu na sección. 

B3.1 - B3.2 

Reading (páxs. 42-43) 
• Predición do contido dun texto a partir da lectura da primeira 

oración de cada parágrafo para procurar información xeral 
(skimming). 

• Lectura dunha entrada de blog sobre o sumo e realización de 
varias actividades para demostrar a súa comprensión. 

• Exam Tips: claves e estratexias para a realización de 
exames. 

• Stretch Your Mind – Critical Thinking: fomento do pensamento 
crítico en relación co tema do sumo. 

• Vocabulary: promoción da aprendizaxe independente e maior 
aproveitamento do tempo na clase. 

• Words from the Text: busca de sinónimos no texto e escolla 
da continuación máis lóxica en cada frase. 

• Prepositional Phrases: explicación dos sintagmas 
preposicionais e práctica a través de actividades. 

• Mind Your Language: identificación do significado correcto do 
false friend salientado no texto e explicación dos usos e 
diferenzas entre so e such. 

• Video: visionado dun vídeo sobre o kick boxing feminino.  

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1-B4.2 - 
B4.3 

Writing (páxs. 48-49) 
• Información sobre a estrutura dun texto argumentativo. 
• Working with a Model: lectura dun texto argumentativo e 

realización de varias actividades relacionadas con el. 
• Mind Your Language: uso correcto de little e a little e 

práctica a través de actividades. 
• Connectors of Addition, Contrast and Example: información 

sobre as conxuncións copulativas, as conxuncións e 
locucións adversativas, e os conectores para dar exemplos e 
realización de varias actividades relacionadas con elas. 

• Referencia a Exam Preparation: Writing Guide: ampliación 
das técnicas de escrita que se aprenderon. 

• Prepare for the Task: lectura de varios extractos de xornais e 
revistas relacionados coa actividade física para sinalar o tema 
que trata cada un. 

• Task: redacción dun texto argumentativo sobre se as clases 
de educación física deberían ser obrigatorias no colexio 
seguindo os pasos facilitados no apartado. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B5.2 - 
B5.3 - B5.4 - 
B5.5 - B5.6 - 

B5.7 

Vocabulary (páxs. 40-41) 
• Vocabulary: promoción da aprendizaxe independente e maior 

aproveitamento do tempo na clase. 
• Resposta a un cuestionario sobre deporte. 
• Comprensión do vocabulario clave relacionado co deporte. 
• Aplicación do vocabulario relacionado co deporte. 
• Mind Your Language: explicación das oracións subordinadas 

adxectivas de participio e xerundio. 
Vocabulary (páx. 46) 
• Vocabulary: promoción da aprendizaxe independente e maior 

aproveitamento do tempo na clase. 
• Sports idioms: aprendizaxe de modismos relacionados co 

1,2,3,4,5,6,7 
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deporte e práctica a través de actividades 
Grammar (páxs. 44-45) 
• Grammar in Use: promoción da aprendizaxe independente, 

maior aproveitamento do tempo na clase e explicación visual 
das estruturas gramaticais. 

• Uso correcto da pasiva e os verbos causativos. 
• Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección a 

través de distintas actividades. 
• Grammar in Listening: comprensión oral de gravacións onde 

se emprega a gramática da sección. 
• Mind Your Language: mostra de erros relacionados coas 

oracións de relativo. 
• Stretch Your Mind – Critical Thinking: fomento do pensamento 

crítico mediante a resposta de dúas preguntas relacionadas 
co tema do fútbol. 

• Grammar in Speaking: práctica oral da gramática da sección. 
• Referencia ao Grammar Lab: práctica engadida da gramática 

que se aprendeu. 
• Grammar Practice: promoción da aprendizaxe independente 

e maior aproveitamento do tempo na clase. 
Pronunciation (páx. 43) 
• Mind Your Pronunciation: pronuncia correcta dos sons /k/ e 

/g/.  
• Pronunciation Practice: práctica engadida destes sons. 
Pronunciation (páx. 46) 
• Mind Your Pronunciation: pronuncia correcta dos sons 

vocálicos semellantes aos contidos en palabras como fans e 
cup.  

• Pronunciation Practice: práctica engadida destes sons. 
Life Skills (páx. 50) 
• Análise dunha presentación oral a través de varias 

actividades. 
Life Skills Project (páx. 51) 
• Step 1: escolla dun deporte e reparto dos temas entre os 

membros do grupo. 
• Step 2: busca de información en Internet sobre o tema e 

anotala, e escolla do tipo de apoio visual que empregarán 
para a presentación. 

• Step 3: posta en común da información e do tipo de apoio 
visual que han atoparon, e preparación dunha tarxeta coa 
información para a presentación. 

• Step 4: exposición oral da presentación na clase. 
• Mind Games: xogos para exercitar a mente. 
• Time Out! Video: My Interview: visionado dun vídeo en que se 

amosa un grupo de amigos/as en situación cotiás. 
Mind Your Vocabulary - Extension (páx. 52) 
• Repaso e ampliación do vocabulario que se viu na unidade a 

través de distintas actividades. 
• Putting It Together: exercicio estruturado baseado no exame 

FCE para repasar o vocabulario da unidade. 
• Exam Tips: claves e estratexias para a realización de 

exames. 
• Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: 

promoción da aprendizaxe independente e maior 
aproveitamento do tempo na clase. 
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2ª 
AVALIACIÓN 

UNIDADE 4 
XANEIRO - FEBREIRO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO MATERIAL DE 
REFERENCIA 

B1.1 - B1.2 - 
B1.3 

Listening (páx. 55) 
• Introdución ao tema do listening a partir dunhas preguntas. 
• Escoita dunha entrevista sobre un experimento en que se 

demostra que os lercheos estimulan a cooperación en grupo 
para realizar varias actividades. 

• Exam Tips: claves e estratexias para a realización de 
exames. 

Listening (páx. 60) 
• Introdución ao tema do listening a partir dunhas preguntas. 
• Escoita dunha charla sobre música na universidade para 

realizar varias actividades.   

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 - B2.2 - 
B2.3 

Speaking (páx. 55) 
• Useful Language: uso de expresións útiles á hora de falar 

sobre semellanzas e diferenzas. 
• Conversa co compañeiro/a para falar sobre as semellanzas 

ou diferenzas cos seus amigos/as empregando as expresións 
do cadro Useful Language. 

Speaking (páx. 61) 
• Video: visionado dun vídeo en que dous estudantes falan 

sobre as cualidades máis importantes nun amigo/a para 
contestar unhas preguntas. 

• Indicación de que expresións útiles se empregan na conversa 
para tomar unha decisión.  

• Conversa co compañeiro/a para falar sobre as cualidades 
máis importantes nun amigo/a empregando as expresións 
que se aprenderon.  

• Exam Tips: claves e estratexias para a realización de 
exames. 

• Extra Speaking Practice: actividades para reforzar o que se 
aprendeu na sección. 

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1 - B3.2 

Reading (páxs. 56-57) 
• Introdución ao tema que trata o texto a partir dunha pregunta.  
• Lectura dun fragmento dunha novela e realización de varias 

actividades para demostrar a súa comprensión. 
• Exam Tips: claves e estratexias para a realización de 

exames. 
• Vocabulary: promoción da aprendizaxe independente e maior 

aproveitamento do tempo na clase. 
• Stretch Your Mind – Critical Thinking: reflexión sobre o 

protagonista da novela. 
• Words from the Text: busca de sinónimos no texto e 

realización dunha actividade relacionada co texto. 
• Expressions with Over: aprendizaxe de expresión con over 

para logo completar unhas frases. 
• Exam Tips: claves e estratexias para a realización de 

exames. 
• Mind Your Language: identificación do significado correcto do 

false friend salientado no texto e mostra de palabras que se 
confunden con facilidade. 

• Video: visionado dun vídeo sobre a literatura para a 
mocidade. 

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1-B4.2 - 
B4.3 

Writing (páxs. 62-63) 
• Información sobre a estrutura dun artigo de opinión. 
• Working with a Model: lectura dun artigo de opinión e 

realización de varias actividades relacionadas con el. 

1,2,3,4,5,6,7 
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• Mind Your Language: uso de modais ou do Future Simple 
para falar dalgunha cousa que pode ocorrer. 

• Sbuject-Verb Agreement: información sobre a concordancia 
entre suxeito e verbo na oración, e realización de varias 
actividades relacionadas con elas. 

• Referencia a Exam Preparation: Writing Guide: ampliación 
das técnicas de escrita que se aprenderon. 

• Prepare for the Task: lectura das respostas que uns mozos/as 
deron ás preguntas dun blogueiro. 

• Task: redacción dun artigo de opinión sobre se é mellor 
marchar de vacacións cos pais ou cos amigos/as seguindo os 
pasos facilitados no apartado. 

B5.1 - B5.2 - 
B5.3 - B5.4 - 
B5.5 - B5.6 - 

B5.7 

Vocabulary (páxs. 54-55) 
• Vocabulary: promoción da aprendizaxe independente e maior 

aproveitamento do tempo na clase. 
• Comprensión do vocabulario clave sobre as relacións. 
• Aplicación do vocabulario relacionado coas relacións. 
• Mind Your Language: aprendizaxe dos distintos significados 

da palabra couple. 
• Techno Task: lectura dunha cita atribuída a Harry Truman e 

busca en Internet de información sobre esta persoa. 
Vocabulary (páx. 60) 
• Vocabulary: promoción da aprendizaxe independente e maior 

aproveitamento do tempo na clase. 
• Phrasal Verbs: aprendizaxe de phrasal verbs que se 

empregan para falar de relacións e práctica a través de 
actividades. 

Grammar (páxs. 58-59) 
• Grammar in Use: promoción da aprendizaxe independente, 

maior aproveitamento do tempo na clase e explicación visual 
das estruturas gramaticais. 

• Uso correcto das oración de relativo especificativas e 
explicativas. 

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

• Grammar in Listening: comprensión oral de gravacións onde 
se emprega a gramática da sección. 

• Stretch Your Mind – Critical Thinking: fomento do pensamento 
crítico mediante a resposta a dúas preguntas relacionadas co 
texto. 

• Grammar in Speaking: práctica oral da gramática da sección. 
• Referencia al Grammar Lab: práctica engadida da gramática 

que se aprendeu. 
• Grammar Practice: promoción da aprendizaxe independente 

e maior aproveitamento do tempo na clase. 
Pronunciation (páx. 57) 
• Mind Your Pronunciation: pronuncia correcta dos sons 

vocálicos semellantes aos contidos en palabras como sorry e 
road. 

• Pronunciation Practice: práctica engadida destes sons. 
Pronunciation (páx. 60) 
• Mind Your Pronunciation: práctica de fonética. 
• Pronunciation Practice: práctica engadida de fonética. 
Life Skills (páx. 64) 
• Análise dos resultados dunha enquisa e realización de varias 

actividades para demostrar a súa comprensión. 
Life Skills Project (páx. 65) 
• Step 1: escolla dun tema relacionado coas relacións e un 

grupo de idade para facer unha enquisa. 

1,2,3,4,5,6,7 
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• Step 2: busca en Internet de información sobre o tema 
escollido e ideas para as preguntas da enquisa e logo 
redactalas. 

• Step 3: posta en común das preguntas para escoller oito e 
logo levar a cabo a enquisa. 

• Step 4: presentación dos resultados da enquisa en gráficos e 
táboas para amosala na clase. 

• Mind Games: xogos para exercitar a mente. 
• Time Out! Video: Yoga Classes: visionado dun vídeo en que 

se amosa un grupo de amigos/as en situacións cotiás. 
Mind Your Vocabulary - Extension (páx. 66) 
• Repaso e ampliación do vocabulario que se viu na unidade a 

través de distintas actividades. 
• Putting It Together: exercicio estruturado baseado no exame 

FCE para repasar o vocabulario da unidade. 
• Exam Tips: claves e estratexias para a realización de 

exames. 
• Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: 

promoción da aprendizaxe independente e maior 
aproveitamento do tempo na clase. 

 
 

2ª 
AVALIACIÓN 

UNIDADE 5 
MARZO - ABRIL  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO MATERIAL DE 
REFERENCIA 

B1.1 - B1.2 - 
B1.3 

Listening (páx. 71) 
• Escoita de varios monólogos en que varias persoas falan 

sobre famosos que sempre chegan tarde para realizar varias 
actividades. 

• Exam Tips: claves e estratexias para a realización de 
exames. 

Listening (páx. 76) 
• Introdución ao tema do listening a partir de varias preguntas. 
• Escoita dunha entrevista a unha astrofísica sobre as viaxes 

no tempo para realizar varias actividades. 
• Exam Tips: claves e estratexias para a realización de 

exames. 
• Techno Task: busca en Internet de información sobre o libro 

A máquina do tempo de H. G. Wells para contestar unhas 
preguntas. 

1,2,3,4,5,6,7 

B2.1 - B2.2 - 
B2.3 

Speaking (páx. 71) 
• Useful Language: uso de expresións útiles á hora de pedir 

desculpas. 
• Interacción oral co compañeiro/a para pedirlle desculpas por 

chegar tarde empregando as expresións do cadro Useful 
Language. 

Speaking (páx. 77) 
• Video: visionado dun vídeo en que dous estudantes 

comparan unhas fotografías para indicar que ideas se 
amentan na conversa e identificar as expresións útiles que se 
empregan.  

• Comparación de fotografías empregando as expresións que 
se aprenderon. 

• Resposta a unhas preguntas relacionadas con dúas 
fotografías. 

• Exam Tips: claves e estratexias para a realización de 
exames. 

• Extra Speaking Practice: actividades para reforzar o que se 
aprendeu na sección. 

1,2,3,4,5,6,7 
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B3.1 - B3.2 

Reading (páxs. 72-73) 
• Introdución ao tema que trata o texto a partir dunhas 

preguntas. 
• Lectura dos consellos dunha psicoterapeuta nunha páxina 

web e realización de varias actividades para demostrar a súa 
comprensión. 

• Exam Tips: claves e estratexias para a realización de 
exames. 

• Stretch Your Mind – Critical Thinking: fomento do pensamento 
crítico en relación co tema da impuntualidade crónica que 
padecen algunhas persoas. 

• Vocabulary: promoción da aprendizaxe independente e maior 
aproveitamento do tempo na clase. 

• Words from the Text: busca de sinónimos no artigo e 
realización de varias actividades relacionadas co texto. 

• Expressions About Time: aprendizaxe de expresións coa 
palabra time, e práctica a través de actividades. 

• Mind Your Language: uso do sufixo -en para a formación de 
verbos e práctica a través dunha actividade. 

• Video: visionado dun vídeo sobre o tempo.  

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1-B4.2 - 
B4.3 

Writing (páxs. 78-79) 
• Información sobre as características dun resumo. 
• Working with a Model: lectura dun texto sobre os fusos 

horarios en que se divide a Terra e realización de varias 
actividades relacionadas con el. 

• Mind Your Language: consellos para elaborar un resumo.  
• Paraphrasing: explicación de que é a paráfrase e realización 

de varias actividades relacionadas con elas. 
• Prepare for the Task: lectura de dous extractos para 

parafrasealos. 
• Task: redacción dun resumo dos consellos da psicoterapeuta 

publicados na páxina web seguindo os pasos facilitados no 
apartado. 

• Referencia a Exam Preparation: Writing Guide: ampliación 
das técnicas de escrita aque se aprenderon. 

1,2,3,4,5,6,7 

B5.1 - B5.2 - 
B5.3 - B5.4 - 
B5.5 - B5.6 - 

B5.7 

Vocabulary (páxs. 70-71)  
• Vocabulary: promoción da aprendizaxe independente e maior 

aproveitamento do tempo na clase. 
• Resposta a un cuestionario sobre a puntualidade. 
• Comprensión do vocabulario clave relacionado co tempo. 
• Aplicación do vocabulario relacionado co tempo. 
• Mind Your Language: uso do comparativo dobre the … the. 
• Stretch Your Mind – Critical Thinking: fomento do pensamento 

crítico en relación co tema da puntualidade. 
Vocabulary (páx. 76) 
• Vocabulary: promoción da aprendizaxe independente e maior 

aproveitamento do tempo na clase. 
• Phrasal Verb: explicación dos distintos tipos de phrasal verbs 

(transitivos e intransitivos) e práctica a través de actividades. 
Grammar (páxs. 74-75) 
• Grammar: promoción da aprendizaxe independente, maior 

aproveitamento do tempo na clase e explicación visual das 
estruturas gramaticais. 

• Uso correcto dos modales e  os modais perfectos, e as 
estruturas should / had better. 

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

• Stretch Your Mind – Critical Thinking: fomento do pensamento 
crítico mediante a resposta a varias preguntas sobre a 
canción 39 de Brain May. 

1,2,3,4,5,6,7 
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• Grammar in Listening: comprensión oral de gravacións onde 
se emprega a gramática da sección. 

• Grammar in Speaking: práctica oral da gramática da sección. 
• Referencia al Grammar Lab: práctica engadida da gramática 

que se aprendeu. 
• Grammar Practice: promoción da aprendizaxe independente 

e maior aproveitamento do tempo na clase. 
Pronunciation (páx. 73) 
• Mind Your Pronunciation: pronuncia correcta dos sons 

vocálicos semellantes aos contidos en palabras como juggle 
e party. 

• Pronunciation Practice: práctica engadida destes sons. 
Pronunciation (páx. 76) 
• Mind Your Pronunciation: pronuncian correcta dos sons 

vocálicos semellantes aos contidos en palabras como 
universe e idea. 

• Pronunciation Practice: práctica engadida destes sons. 
Life Skills (páx. 80) 
• Lectura dun informe sobre a historia e evolución dos reloxos, 

e realización de varias actividades relacionadas con elas. 
Life Skills Project (páx. 81) 
• Step 1: escolla dun tema para o informe, redacción dunha 

listaxe de preguntas entre os membros do grupo e reparto 
das preguntas. 

• Step 2: busca de información en Internet para contestar as 
preguntas e de imaxes. 

• Step 3: posta en común das preguntas e respostas para facer 
os cambios que cómpren e redactar o informe. 

• Step 4: presentación do informe na clase. 
• Mind Games: xogos para exercitar a mente. 
• Time Out! Video: The Party: visionado dun vídeo en que se 

amosa un grupo de amigos/as en situación cotiás. 
Mind Your Vocabulary - Extension (páx. 82) 
• Repaso e ampliación do vocabulario que se vi unha unidade a 

través de distintas actividades. 
• Putting It Together: exercicio estruturado baseado no exame 

FCE para repasar o vocabulario da unidade. 
• Exam Tips: claves e estratexias para a realización de 

exames. 
• Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: 

promoción da aprendizaxe independente e maior 
aproveitamento do tempo na clase. 

 
 

3ª 
AVALIACIÓN 

UNIDADE 6 
ABRIL - MAIO  12 SESIÓNS 

BLOQUE CONTIDO MATERIAL DE 
REFERENCIA 

B1.1 - B1.2 - 
B1.3 

Listening (páx. 85) 
• Introdución ao tema do listening a partir dunhas preguntas. 
• Escoita dun programa de radio en que varias persoas falan 

sobre as súas profesión para realizar varias actividades. 
Listening (páx. 90) 
• Introdución ao tema do listening a partir dunhas preguntas. 
• Escoita de varios monólogos e diálogos en que unhas 

persoas falan sobre as súas profesións para realizar varias 
actividades. 

• Exam Tips: claves e estratexias para a realización de 
exames. 

1,2,3,4,5,6,7 
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B2.1 - B2.2 - 
B2.3 

Speaking (páx. 85) 
• Useful Language: uso de expresións útiles á hora de falar de 

traballo. 
• Interacción oral co compañeiro/a para falar do traballo dos 

seus somos empregando as expresións do cadro Useful 
Language. 

• Techno Task: gravación de voz en que describan o traballo 
do seus soños e expliquen en que consiste e por que é o que 
lles gustaría facer. 

Speaking (páx. 91) 
• Lectura dunha oferta de emprego para identificar as 

cualidades que debe ter un candidato/a para ese posto de 
traballo. 

• Realización dunha actividade con expresións útiles para 
identificar quen as di: o entrevistador/a ou o candidato/a.  

• Video: visionado dun vídeo en que se amosa unha entrevista 
de traballo para contestar unhas preguntas. 

• Práctica dunha entrevista co compañeiro/a empregando as 
expresións que se aprenderon. 

• Extra Speaking Practice: actividades para reforzar o que se 
aprendeu na sección.  

1,2,3,4,5,6,7 

B3.1 - B3.2 

Reading (páx. 86-87) 
• Indenticación da finalidade do texto a partir da lectura da 

introdución. 
• Lectura dun artigo sobre as novas modalidades de 

contratación laboral e realización de varias actividades para 
demostrar a súa comprensión. 

• Exam Tips: claves e estratexias para a realización de 
exames. 

• Stretch Your Mind – Critical Thinking: fomento do pensamento 
crítico en relación coas novas modalidades de contratación 
laboral. 

• Vocabulary: promoción da aprendizaxe independente e maior 
aproveitamento do tempo na clase. 

• Words from the Text: busca de antónimos no artigo e  escolla 
de respostas correctas. 

• Compound Adjectives: aprendizaxe da formación de 
adxectivos compostos e práctica a través dunha actividade. 

• Mind Your Language: identificación do significado correcto 
dos false friends salientados no texto e uso correcto da 
expresión get used to. 

• Video: visionado dun vídeo sobre o mercado laboral. 

1,2,3,4,5,6,7 

B4.1-B4.2 - 
B4.3 

Writing (páxs. 92-93) 
• Pautas para redactar unha carta ou un correo electrónico 

para solicitar un emprego. 
• Working with a Model: lectura dunha oferta de emprego e 

realización de varias actividades relacionadas con el. 
• Mind Your Language: uso do Present Perfect Simple nas 

cartas de solicitude de emprego. 
• Formal and Informal Language: información e reflexión sobre 

o uso da linguaxe formal fronte ao uso da linguaje informal e 
realización de varias actividades para demostrar a súa 
comprensión. 

• Prepare for the Task: lectura de varias ofertas de empreho e 
indicación de cal delas lles gustaría e cal non. 

• Task: redacción dunha carta ou un correo electrónico para 
solicitar un emprego seguindo os pasos facilitados no 
apartado. 

• Referencia a Exam Preparation: Writing Guide: ampliación 
das técnicas de escrita que se aprenderon. 

1,2,3,4,5,6,7 
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B5.1 - B5.2 - 
B5.3 - B5.4 - 
B5.5 - B5.6 - 

B5.7 

Vocabulary (páxa. 84-85) 
• Vocabulary: promoción da aprendizaxe independente e maior 

aproveitamento do tempo na clase. 
• Comprensión do vocabulario clave relacionado co traballo e 

as profesións. 
• Aplicación do vocabulario relacionado co traballo e as 

profesión. 
• Mind Your Language: palabras que se confunden con 

facilidade. 
Vocabulary (páx. 90) 
• Vocabulary: promoción da aprendizaxe independente e maior 

aproveitamento do tempo na clase. 
• Verbs and Prepositions: aprendizaxe de verbos seguidos de 

preposición e práctica a través de actividades. 
Grammar (páxs. 88-89) 
• Grammar in Use: promoción da aprendizaxe independente, 

maior aproveitamento do tempo na clase e explicación visual 
das estruturas gramaticais. 

• Uso correcto do estilo indirecto. 
• Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección a 

través de distintas actividades. 
• Mind Your Language: información sobre como pasar as 

oracións condicionais a estilo indirecto. 
• Grammar in Listening: comprensión oral de gravacións onde 

se emprega a gramática da sección. 
• Stretch Your Mind – Critical Thinking: fomento do pensamento 

crítico en relación co uso de dispositivos para controlar os 
empregados/as. 

• Grammar in Speaking: práctica oral da gramática da sección. 
• Referencia al Grammar Lab: práctica engadida da gramática 

que se aprendeu. 
• Grammar Practice: promoción da aprendizaxe independente 

e maior aproveitamento do tempo na clase. 
Pronunciation (páx. 87) 
• Mind Your Pronunciation: pronuncia correcta dos grupos de 

consoantes contidos en palabras como crowd ou company. 
• Pronunciation Practice: práctica engadida destes sons. 
Pronunciation (páx. 90) 
• Mind Your Pronunciation: pronuncia correcta dos sons 

consonánticos semellantes aos contidos en palabras como 
job e year. 

• Pronunciation Practice: práctica engadida destes sons. 
Life Skills (páx. 94) 
• Pautas para elaborar un currículum vitae. 
Life Skills Project (páx. 95) 
• Step 1: redacción dunha listaxe de categorías para incluír no 

currículum vítae. 
• Step 2: busca en Internet de información sobre distintos 

modelos de currículum vítae para elixir un e incluir os seus 
datos. 

• Step 3: revisión do currículum vítae do compañeiro/a para 
facer os cambios que cómpren e rematar de redactalo. 

• Step 4: presentación do currículum vítae diante da clase. 
• Mind Games: xogos para exercitar a mente. 
• Time Out! Video: Helping Jack: visionado dun vídeo en que 

se amosa un grupo de amigos/as en situación cotiás. 
Mind Your Vocabulary - Extension (páx. 96) 
• Repaso e ampliación do vocabulario que se viu na unidade a 

través de distintas actividades. 

1,2,3,4,5,6,7 
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• Putting It Together: exercicio estruturado baseado no exame 
FCE para repasar o vocabulario da unidade. 

• Exam Tips: claves e estrategias para a realización de 
exames. 

• Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: 
promoción da aprendizaxe independente e maior 
aproveitamento do tempo na clase. 

 
MATERIAL DE REFERENCIA: 1 – Libro de texto; 2 – Workbook; 3 – Audio;  4 – Vídeo; 5 – 
Interactive Student; 6 – Extra material; 7 – Outros 
 
 
 

 
 

 
 
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  
 

 
 
 
Los alumnos que suspendan la primera y/o segunda evaluación podrán recuperarla aprobando 
la siguiente.  
 
CONDICIONES GENERALES PARA APROBAR 
 
A. EXAMES E LIBRO DE EXERCICIOS 
1. Exames (90%) e Libro de exercicios dixital webBook (10%) 

 
En cada evaluación habrá varias pruebas globales* nas que para facer a media debe obterse 
como mínimo un 3,5. 
 

 Exames 2º Bacharelato (90%): 
 

1. 2º Bacharelato 
Exam tipo ABAU 

80 % 
 

Resumo do texto (sobre unhas 50 palabras) incluíndo os 
puntos máis importantes e usando as súas propias palabras. 

 
1 punto 

Comprensión lectora: Indicar se as frases son verdadeiras 
ou falsa e xustificalo copiando só a parte no texto que o indica. 

 
1.2 puntos 

Pronuncia (Fonética) 1 punto 
Gramática: Dada unha frase, hai que completar a segunda 
usando unha palabra ou expresión en cursiva para que 
signifique o mesmo que a primeira. 

 
2 puntos 

Redacción: Escribir unha redacción de ao redor de 120 
palabras respondendo a unha pregunta dada. 

 
2.8 puntos 

 
Nas probas de  ABAU* (desde 2018 ata a data) non se inclúe a parte de comprensión 
oral. Dadas as circunstancias  COVID, decidiuse non incluír dita parte. Se houbese algún 

CARACTERÍSTICAS 

VII. AVALAICIÓNS 
 

INTRUMENTOS E VALORACIÓN 
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cambio respecto a isto, fariamos o mesmo na nosa programación para que o exame 
ordinario adaptásese e parecésese o máximo posible ás probas  ABAU. 
 
Reader (libro de lectura): 10% da nota final. O alumno deberá ler un libro adaptado 
(Reader) e no que se podería integrar tanto un exame de expresión oral ( Speaking) 
e/ou comprensión oral ( Listening  Comprehension). No devandito exame indicaríase o 
valor correspondente de cada proba ata un total de 1 punto. 
 

Reader 
10 % 

 
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%. 
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).  
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• 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. 
 

RESUMO (Summarising): BACHILLERATO. 
• Identifique as ideas esenciais do texto evitando información superficial. 
• Evitar a repetición de frases/oracións. 
• Adáptese ao número de palabras esixido (50 palabras). 
• 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. 
 
SPEAKING (Expresión oral): 

• Esforzo do alumno por expresarse en inglés. 
• Capacidade de comunicación. 
• Grao de fluidez. 
• 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. 
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Só se fará media das dúas partes e poderase ter unha cualificación positiva cando nunha das 
partes teña como mínimo 3.5 puntos. 
 
JUNIO 
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. 
 
EXTRAORDINARIA (2º Bacharelato) 
Os alumnos que non aproben o curso deberán facer unha proba extraordinaria que sería un 
exame tipo ABAU. 
 
 

2º BACHARELATO 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Avaliación Contínua Nº de exames por avaliación 2 
 
Exame de recuperación 
 

SÍ  NO X 

Valoración normas de 
expresión CCP SÍ X NO  

Outros criterios 
 

• Un só exame tipo ABAU (80%) 
• 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 esforzó. 

 

• 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 
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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 todos realizados (mínimo 
65% de los ejercicios y 75% correctos) 
 

0.5 - 1 punto 

EXAME  

LIBRO DE 
LECTURA   

 
EXAMEN 

(READER - 
BOOK) 

• Lectura dos tres libros de lectura obrigatorios. 
• Se podería integrar tanto un exame de 

expresión oral ( Speaking) e/ou comprensión 
oral ( Listening  Comprehension). No devandito 
exame indicaríase o valor correspondente de 
cada proba ata un total de 1 punto. 

1 punto 

 
EXAME 

 
• Exame tipo ABAU (8 puntos) 

8 puntos 
(en cada exercicio 

figurará o seu valor) 

 
 

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.  

 
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.  

             * Maio no caso de que sexa un alumno de 2º de bacharelato. 
• En 2º Bach. o departamento asumirá as directrices dadas pola CIUG e a Comisión de 

Coordinación Pedagóxica do Centro. Os exames que realicen serán similares ás probas 
ABAU.  

 
 
 
Realizarase unha avaliación inicial ao principio de curso para analizar e diagnosticar a 

AVALIACIÓN INICIAL 
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situación de cada alumno. 
 
 
 
Non haberá exámanes de recuperación dado que é avaliación contínua. Recuperaría a 
materia aprobando a seguinte avaliación. 
 
 

 
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 
§ Verbs + prepositions 
§ Nouns + prepòsitions 
§ Adjectives + prepositions 
§ Phrasal Verbs 
§ False friends 
§ Verbs + prepositions 
§ Nouns + prepositions 
§ Adjectives + prepositions 
§ Prepositional phrases 
§ Collocations 
§ Negative prefixes  
§ Adjective suffixes 
§ Binomial expressions 
§ Idioms 
§ Culture 
§ Safety 
§ Sport 
§ Relationships 
§ Time 
§ Work and jobs 

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

§ Simple Present 
§ Present Continuous 
§ Stative verbs 
§ Simple Past 
§ Past Continuous 
§ Present Perfect Simple 
§ Present Perfect Continuous 
§ Past Perfect Simple 
§ Simple Future Will 
§ Be going to 
§ Future Perfect Simple 
§ Future Continuous  
§ Present Perfect Continuous / Past Perfect 

Continuous 
§ Gerund and Infinitive. 
§ Conditional Sentences: Zero, First, Second, 

Third. 
§ Desiderative sentences: wish / if only. 
§ Passive Voice 
§ Causative verbs 
§ Relative sentences 
§ Modal Verbs: Can, could, may, might, 

should, ought to, need to, have to, must, 
mustn’t, don’t have to, don’t need to, needn’t, 
would, shall. 

RECUPERACIÓNS 

AVALIACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN E TITULACIÓN 

SEGUIMIENTO E AVALUACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
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§ Should/had better. 
§ Modal Perfect: could have, can’t/couldn’t 

have, may/might have, must have, 
should/ought to have, shouldn’t have, would 
have, needn’t have. 

§ Causative verbs: have/get something done 
§ Reported Speech. 

PRONUNCIATION SPEAKING 
§ The Phonetic alphabet 
§ Vowels 
§ Consonants 
§ Clusters 
§ Intonation 
§ Rhythm 

 

§ Talking about culture 
§ Comparing pictures 
§ Discussing problems and solutions 
§ Speculating about a picture 
§ Expressing preferences 
§ Agreeing and disagreeing 
§ Discussing similarities and differences 
§ Reaching a decision 
§ Apologising 
§ Accepting an apology 
§ Talking about work 
§ A job interview 

WRITING 
§ Word order 
§ Subject-verb agreement 
§ Use of adjectives  
§ Word formation 
§ Paraphrasing 
§ Connectors 
§ Formal and informal language 

§ An information essay 
§ A formal letter / e-mail 
§ A for and against essay 
§ An opinion essay 
§ A summary 
§ A job application 

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.  
 
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. 
 
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: 
 

VIII. PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICS 
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• 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 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 

X. POSIBLES ESCENARIOS (SITUACIÓN COVID) 
 

IX. PLAN LECTOR 
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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. 

o 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 
 


