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DEPARTAMENTO DE INGLÉS

O departamento de inglés está formado por tres profesoras:
Manuela Balsa Lombardía
Emma García Bértoa
Mª Mercedes Dopico Caínzos (xefa do departamento)

e a auxiliar de conversa, Rachel Lee Blaylock.
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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

1. Introdución

Unha das finalidades da aprendizaxe da lingua inglesa é conseguir que os alumnos
utilicen o inglés de forma competente en situacións da vida real. Para conseguilo
necesitan unha boa base lingüística que se poña en práctica a través das distintas
destrezas que se practican ao longo do curso.
Para lograr unha boa competencia na expresión oral e escrita é necesario facer diferentes
actividades nas que os alumnos podan adquirir as estruturas gramaticais que lles axuden
a poder expresarse. A contextualización desa gramática ou vocabulario, a expresión das
opinións persoais ou vivencias, os temas motivadores e próximos a eles son elementos
importantes nesta aprendizaxe. Todo isto debe completarse con aspectos culturais do
mundo anglosaxón, que enriquecen os coñecementos que os alumnos poden ter de
outros países e culturas.

2. Contextualización
O IESP Neira Vilas é un centro de aproximadamente 350 alumnos, situado no concello
de Oleiros. Conta con tres grupos de 1º ESO, tres de 2º ESO, tres de 3º ESO, 1 de PDC
de 3º ESO, dous de 4º ESO, dous primeiros de Bacharelato e dous segundos de
Bacharelato.
Á maioría dos alumnos veñen do contorno máis próximo, xa que iste concello ten outros
dous institutos de secundaria. Tamén hay un número significativo de alumnos que
proceden do estranxeiro e moitos dos novos que se incorporan cada ano o van facendo
pouco a pouco ao longo do curso, soen ter pouca base e a incorporación tardía dificulta
o seu avance.
Este curso a maioría dos grupos serán muy numerosos, o que sempre supón unha
dificultade na aprendizaxe da lingua.
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CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

Especifícase a continuación ao final da programación detallada de cada curso.
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PROGRAMACIÓN DE 2º ESO
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Programación 2º ESO
Bloque 1. Comprensión de textos orais
Obxectivos
▪
▪
▪
▪

a
c
d
i

Contidos
▪

▪
▪

▪

▪

B1.2. Uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais:
Uso do contexto verbal e non verbal, e dos coñecementos previos sobre a situación
(quen fala a quen, con que intencións, onde e cando) que dan lugar a inferencias do
significado baseadas no contexto.
Uso dos coñecementos referenciais sobre o tema.
Adaptación da escoita á súa finalidade (global e/ou específica).
Identificación de palabras clave.
Identificación dos recursos lingüísticos ou temáticos adquiridos.
Inferencia do significado probable das palabras ou das frases que descoñece.
B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga nunha situación comunicativa.
B1.3. Perseveranza no logro da comprensión oral, reescoitando o texto gravado ou
solicitando repetición ou reformulacións do dito.
Estratexias de comprensión:
Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema.
Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a el.
Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información esencial, puntos
principais e detalles relevantes).
Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto.
Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión dos
elementos significativos, lingüísticos e paralingüísticos.
Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos.

9

Criterios de avaliación
▪

▪

▪

▪

▪

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de comprensión do sentido xeral, a
información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto:
uso do contexto verbal e non verbal, e dos coñecementos previos sobre a situación
(quen fala a quen, con que intencións, onde e cando), que permiten inferencias do
significado baseadas no contexto; uso dos coñecementos referenciais sobre o tema,
así como identificación de palabras clave.
B1.2. Comprender instrucións moi básicas pronunciadas lentamente e claramente, e
seguir indicacións sinxelas e breves que conteñan vocabulario propio do nivel.
B1.3. Identificar a información esencial, os puntos principais e os detalles máis
salientables en textos orais breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por
medios técnicos e articulados a velocidade lenta, nun rexistro estándar, e que versen
sobre asuntos cotiáns en situacións habituais ou sobre temas xerais ou do propio
campo de interese nos ámbitos persoal, público e educativo, sempre que as condicións
acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o dito.
B1.4. Comprender os puntos esenciais e os detalles máis relevantes en conversas cotiás,
reais ou simuladas, que se refiran a necesidades prácticas ou materiais, sentimentos ou
sensacións físicas básicas, expresadas con certa naturalidade e boa articulación, se
pode escoitalas de novo ou solicitar que se repita ou se reformule o dito.
B1.5. Recoñecer os puntos esenciais e a información principal de textos orais ou
audiovisuais breves, articulados pausadamente e con claridade, que conteñan
narracións e/ou descricións moi sinxelas, que traten sobre asuntos moi previsibles da
vida cotiá ou moi coñecidos.

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

▪

▪

PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de relación social para iniciar e terminar o
discurso e expresar benvidas, desculpas e agradecementos, e identifica a relación de
formalidade entre as persoas interlocutoras e o propósito comunicativo.
PLEB1.2. Comprende instrucións e textos breves e sinxelos producidos en contextos
reais e simulados, articulados con claridade, ritmo pausado e acentuación estándar,
que conteñan vocabulario relativo a lugares, persoas, obxectos, acontecementos e
accións ligados a temas sinxelos e habituais na súa idade e no seu contexto escolar.
PLEB1.3. Comprende o esencial en situacións de comunicación, cara a cara ou
gravadas, nas que se utilicen frases moi sinxelas sobre temas habituais para a súa
idade e o seu nivel escolar, que se refiran aos ámbitos persoal público e educativo,
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▪

▪

▪

▪

sempre que se fale pausadamente e con claridade, e se poida escoitar máis dunha
vez.
PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información relevante en
presentacións sobre temas educativos que estea a aprender, profesionais moi sinxelos
ou do seu interese inmediato (por exemplo, sobre un tema curricular ou unha
profesión).
PLEB1.5. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa informal
espontánea, relacionada coas actividades de aula, e de simulacións sobre temas
cotiáns e de interese persoal con diversos fins comunicativos, se a produción é
articulada con claridade e cunha velocidade media, pero con pausas.
PLEB1.6. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións,
narracións, peticións de información e expresión dos gustos sobre asuntos
prácticos da vida diaria e sobre temas do seu interese, cando se lle fala con claridade,
amodo e directamente, e se a persoa interlocutora está disposta a repetir ou a
reformular o dito.
PLEB1.7. Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas emitidas por
medios audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos (tempo atmosférico,
noticias presentadas con imaxes moi redundantes, etc.) e sobre transaccións habituais
de bens e servizos, pronunciadas con lentitude e claridade, aínda que deba escoitalas
máis dunha vez.

Bloque 2. Produción de textos orais
Obxectivos
▪ a
▪ c
▪ d
▪ e
▪ i
Contidos
▪

B2.1. Estratexias de produción:
Planificación:
– Identificación do contexto, o destinatario e a finalidade da produción ou da
interacción.
– Adecuación do texto ao destinatario, ao contexto e á canle, escollendo os
expoñentes lingüísticos necesarios para lograr a intención comunicativa.
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Execución:
– Concepción da mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea ou ideas principais
e a súa estrutura básica.
– Activación dos coñecementos previos sobre modelos e secuencias de interacción,
e elementos lingüísticos previamente asimilados e memorizados.
– Expresión da mensaxe con claridade e coherencia, estruturándoa adecuadamente e
axustándose, de ser o caso, 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.
– Compensación das carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos e
paralingüísticos.
– Lingüísticos:
– Modificación de palabras de significado parecido.
– Definición ou parafraseo dun termo ou dunha expresión.

▪

▪

▪

– Petición de axuda ou clarificación.
– Paralingüísticos:
– Sinalización de obxectos, uso de deícticos ou realización de accións que aclaran
o significado.
– Uso de linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, expresións faciais,
posturas, e contacto visual ou corporal)
– Uso de elementos cuasiléxicos de valor comunicativo (hum, puah, etc.).
– Uso de elementos prosódicos (pausas, ritmo, entoación) como substitutos dos
marcadores discursivos para indicarlle ao destinatario ou oínte as partes do
discurso que deben ser cointerpretadas.
B2.2. Actitude de respecto cara a si mesmo/a e cara ás demais persoas para
comprender e facerse comprender.
B2.2. Rutinas ou modelos de interacción básicos segundo o tipo de situación de
comunicación propia da súa idade e do seu nivel escolar.
B2.3. Uso básico da quenda de palabra, con indicadores sinxelos de que se quere falar
e de recoñecemento do desexo de falar das demais persoas.

Criterios de avaliación
▪

▪

B2.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas para producir textos monolóxicos que
aborden descricións, narracións e explicacións breves e sinxelas sobre acontecementos,
experiencias, condicións de vida e coñecementos diversos, con certa fluidez e
pronuncia intelixible, utilizando conectores textuais e con dominio do vocabulario
elemental, para lograr a finalidade da comunicación.
B2.2. Producir textos breves e comprensibles, tanto en conversa cara a cara como por
teléfono ou por outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou informal, cunha
12

▪

▪

▪

▪

▪

linguaxe sinxela, nos que se dea, se solicite e se intercambie información básica sobre
temas de importancia na vida cotiá e asuntos coñecidos ou de interese persoal ou
educativo propios da súa idade e do seu nivel escolar, e se xustifiquen brevemente e
de xeito básico os motivos de determinadas accións e de plans sinxelos, aínda que ás
veces haxa interrupcións ou vacilacións, resulten evidentes as pausas e a reformulación
para organizar o discurso e para seleccionar expresións e estruturas, e o interlocutor
teña que solicitar ás veces que se lle repita o dito, e mesmo solicite axuda ao
interlocutor para expresar adecuadamente o seu texto.
B2.3. Participar en conversas espontáneas relacionadas coas actividades de aula e en
simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal con diversos fins comunicativos,
establecendo contacto social en función da situación de comunicación, reformulando
e rectificando se non se comprende, e pedindo aclaración se non entende algo.
B2.4. Utilizar estratexias de cooperación na interacción e no traballo con outras persoas,
colaborando con elas na interacción, verificando a comprensión propia e das demais
persoas mediante estratexias de compensación lingüísticas e non verbais, e
cooperando activamente na realización das tarefas de comunicación.
B2.5. Manexar con certa fluidez frases feitas curtas, grupos de palabras e fórmulas
básicas para desenvolverse de xeito suficiente en breves intercambios en situacións
habituais e cotiás, aínda que se interrompa o discurso para procurar expresións e
articular palabras menos frecuentes.
B2.6. Intercambia información ou responde a preguntas directas simples e breves,
relativas a información persoal, hábitos, gustos, estudos etc., en relación con ámbitos
e temas inmediatos cos que xa estea familiarizado.
B2.7. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados, utilizando
fórmulas ou xestos simples para tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda que se
dependa en grande medida da actuación do interlocutor.

Estándares de aprendizaxe
PLEB2.1. Interactúa nas actividades de aula a maioría das veces ou intervén na
lingua estranxeira, cunha pronuncia comprensible, e persevera no seu uso aínda
que cometa erros e teña que pedir axuda ou aclaracións.
PLEB2.2. Amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira en diferentes
situacións comunicativas, e manifesta interese e respecto polas achegas dos seus
compañeiros e das súas compañeiras.
PLEB2.3. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben estruturadas e con apoio visual (por
exemplo, transparencias de PowerPoint), que lle permitan ilustralas con imaxes e seguir
un guión sobre aspectos concretos e sinxelos de temas do seu interese ou relacionados
cos seus estudos ou a súa ocupación, e responde a preguntas breves e sinxelas de oíntes
sobre o contido destas.
PLEB2.4. Desenvólvese correctamente en xestións e transaccións cotiás, como son as
viaxes, o aloxamento, o transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía
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básicas (saúdo e tratamento), sempre que a persoa interlocutora coopere, falando
amodo e con claridade, e repetindo ou reformulando.
PLEB2.5. Participa en conversas informais cunha pronuncia comprensible cara a
cara, por teléfono ou por outros medios técnicos, nas que establece contacto social,
intercambia información e expresa opinións e puntos de vista, fai invitacións e
ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá indicacións ou instrucións, ou discute
os pasos que hai que seguir para realizar unha actividade conxunta.
PLEB2.6. Colabora coas demais persoas na interacción, verificando a comprensión propia
e a das demais persoas mediante estratexias de compensación lingüísticas e non verbais,
e cooperando activamente na realización das tarefas de comunicación, e manifesta
interese e respecto polas achegas do seus compañeiros e das súas compañeiras.
PLEB2.7. Toma parte nunha conversa formal ou entrevista moi sinxela de carácter
educativo ou ocupacional moi habitual e traballado previamente, intercambiando
información suficiente e básica de carácter persoal e sobre hábitos, gustos ou
estudos, preguntando sobre problemas prácticos e reaccionando de forma sinxela
ante comentarios, sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos clave se o
necesita, e se o interlocutor coopera, falando amodo e con claridade, repetindo ou
reformulando.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos.
Obxectivos
▪ a
▪ c
▪ d
▪ i
Contidos
▪

B3.1. Estratexias de comprensión:
Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema.
Identificación do tipo de lectura demandado pola tarefa (en superficie ou oceánica,
selectiva, intensiva ou extensiva).
Identificación do tipo textual básico (narrativo, descritivo ou explicativo), adaptando a
comprensión a el.
Distinción de tipos de comprensión necesarios para a realización da tarefa (sentido
xeral, información esencial e puntos principais).
Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto.
Inferencia e formulación de hipótese sobre significados a partir da comprensión de
elementos significativos, lingüísticos e paratextuais.
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Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos.
- B3.2. Uso de técnicas como subliñar ou tomar notas para lograr unha mellor
comprensión do contido e da estrutura do texto.
Criterios de avaliación
▪

▪

▪

▪

▪

▪

B3.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas (identificación do tema dun texto coa axuda
de elementos textuais e non textuais, uso dos coñecementos previos sobre o tema,
inferencia de significados polo contexto, por comparación de palabras ou frases
similares nas linguas que xa coñecen, etc.), para a comprensión do sentido xeral, a
información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto.
B3.2. Comprender mensaxes breves e sinxelas que conteñan instrucións, indicacións e
información básica referida a necesidades inmediatas ou de carácter educativo ou
ocupacional moi básico, de estrutura moi sinxela, especialmente se contan con apoio
visual.
B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e os detalles
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, breves,
sinxelos e ben estruturados, escritos nun rexistro informal ou estándar, que traten
asuntos cotiáns, temas coñecidos e previsibles de interese ou relevantes para os
propios estudos, e que conteñan estruturas e un léxico básicos de uso común e
habitual.
B3.4. Identificar e interpretar palabras e enunciados clave sinxelos e contextualizados,
en situacións de comunicación significativas para a súa idade e o seu nivel escolar, coa
axuda de elementos textuais e non textuais, sobre temas variados e outros
relacionados con outras materias do currículo.
B3.5. Comprender a información esencial de correspondencia persoal moi breve e
sinxela en calquera soporte, identificando o rexistro formal ou informal, o propósito e
as fórmulas de relación social, e outras convencións básicas propias deste tipo de texto.
B3.6. Ler con certa autonomía textos adaptados de certa lonxitude adecuados á idade,
aos intereses e ao nivel escolar.

Estándares de aprendizaxe
PLB3.1. Segue, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas de funcionamento e manexo de
aparellos electrónicos ou de máquinas de uso común e coñecidos, así como instrucións
básicas e predicibles para a realización de actividades e normas de seguridade (por
exemplo, manexo dun móbil ou prevención de riscos nunha excursión).
PLB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de revistas
propias da súa idade ou de internet, formulados de xeito simple e claro, e relacionados
con asuntos do seu interese, nos ámbitos persoal e educativo e ocupacional moi básico.
PLB3.3. Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais
de referencia ou consulta claramente estruturados e nun rexistro estándar e con
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imaxes ilustrativas redundantes sobre temas relativos a materias educativas, ou do
seu interese (por exemplo, sobre un tema curricular, un programa informático,
unha cidade, un deporte ou o ambiente), sempre que poida reler as seccións
difíciles.
PLB3.4. Comprende correspondencia persoal en calquera formato e en rexistro estándar
na que, de xeito sinxelo e básico, se fale de si mesmo/a; se describan persoas, obxectos
e lugares; se narren acontecementos pasados, presentes e futuros, reais ou imaxinarios;
se expresen sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu
interese.
PLB3.5. Entende información básica de correspondencia formal na que se informa sobre
asuntos do seu interese no contexto persoal, educativo ou ocupacional (por exemplo,
sobre un curso de idiomas ou unha compra por internet).
PLB3.6. Comprende con fluidez textos de historias de ficción adaptados para o seu
nivel.

Bloque 4. Produción de textos escritos
Obxectivos
▪ a
▪ c
▪ d
▪ i
Contidos
▪

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, información sobre o tema, etc.).
Execución:
– Elaboración dun borrador.
– Estruturación do contido do texto.
– Organización do texto en parágrafos abordando en cada un unha idea principal,
conformando entre todos o seu significado ou a idea global.
– Expresión da mensaxe con claridade axustándose aos modelos e ás fórmulas de
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cada tipo de texto.

▪

– Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis modesta) ou da mensaxe (facer
concesións no que realmente lle gustaría expresar), tras valorar as dificultades e os
recursos lingüísticos e temáticos dispoñibles.
– Recurso aos coñecementos previos (utilizar linguaxe "prefabricada", etc.).
Revisión:
– Identificación de problemas, erros e repeticións.
– Atención ás convencións ortográficas e aos signos de puntuación.
– Presentación coidada do texto (marxes, limpeza, tamaño da letra, etc.).
– Reescritura definitiva.
B4.2. Características textuais:
Uso de recursos básicos para elaborar textos con coherencia e cohesión propios do
seu nivel escolar.

Criterios de avaliación
▪

▪

▪

▪

▪

B4.1. Aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos breves e de estrutura
simple, por exemplo copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais propios
de cada tipo de texto, identificando as ideas pertinentes e necesarias, ou pondo una
idea principal en cada parágrafo.
B4.2. Escribir en papel ou en soporte electrónico textos breves, sinxelos e de estrutura
clara sobre temas cotiáns ou de interese persoal, nun rexistro estándar ou informal,
utilizando adecuadamente os recursos básicos de cohesión e de coherencia, e as
convencións ortográficas básicas, os signos de puntuación máis comúns, cun control
razoable de expresións e estruturas sinxelas e un léxico de uso frecuente para a súa
idade e o seu nivel escolar; así como as convencións ortográficas máis habituais na
redacción de textos en soporte electrónico.
B4.3. Describir de forma moi sinxela lugares, obxectos e persoas, e narrar de xeito lineal
feitos e experiencias sinxelas, así como expor información básica e previamente
preparada relacionada con temas cotiáns ou con materias do currículo.
B4.4. Cubrir documentos básicos nos que se solicite información persoal relativa a
actividades diarias, intereses (deportes, música, etc.), gustos, etc.
B4.5. Escribir mensaxes sinxelas en diferentes soportes con información, instrucións e
indicacións moi básicas relacionadas con actividades cotiás e de inmediata necesidade.

B4.6. Escribir correspondencia breve e sinxela en papel ou soporte dixital, na que se
dea información persoal básica e se expresen gustos, sentimentos e opinións.
- B4.7. Presentar os textos escritos de maneira coidada (con atención a marxes,
riscaduras, liñas dereitas, letra clara, letras maiúsculas e minúsculas cando corresponda,
etc.) en soporte impreso e dixital, adecuados aos fins funcionais e valorando a
importancia da presentación nas comunicacións escritas.
▪
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Estándares de aprendizaxe
PLB4.1. Utiliza estratexias que faciliten o proceso de escritura: segue modelos de
textos de características similares, planifica o texto, elabora un borrador, corrixe
tanto a ortografía como a orde das ideas e das palabras, etc.
PLB4.2. Escribe textos moi breves en formato convencional con información sinxela
e relevante sobre feitos moi coñecidos e habituais no ámbito educativo, describindo de
xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e lugares.
PLB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa aos seus
datos, aos seus intereses ou ás súas afeccións.
PLB4.4. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en soporte impreso e dixital, en
situacións de comunicación reais ou simuladas, relacionados con actividades e situacións
da vida cotiá e do seu interese persoal, ou sobre temas de actualidade de especial
relevancia e facilmente comprensibles para a súa idade, respectando as convencións e
as normas de cortesía, tamén cando se utilizan as redes sociais.
PLB4.5. Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén o contacto social,
se intercambia información sobre si mesmo/a e a súa vila (por exemplo), se describen en
termos sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais (por exemplo, unhas
vacacións), se dan instrucións sinxelas, se fan e aceptan ofrecementos e suxestións (por
exemplo, cancelación, confirmación ou modificación dunha invitación ou duns plans) e
se expresan opinións de xeito sinxelo.
PLB4.6. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e
dixital, utilizando correctamente as convencións ortográficas e os signos de
puntuación.

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e
intercultural.
Obxectivos
▪
▪
▪
▪
▪

a
c
d
i
o
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Contidos
▪

▪

▪

▪

▪

B5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación.
Sons e fonemas vocálicos.
Sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións.
Procesos fonolóxicos básicos.
Acento dos elementos léxicos illados, e no sintagma e na oración.
B5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas.
Uso das normas básicas de ortografía da palabra.
Utilización adecuada da ortografía da oración: coma, punto e coma, puntos
suspensivos, parénteses e comiñas.
B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos.
Recoñecemento e uso de convencións sociais básicas, de normas de cortesía e de
rexistros informais e estándar, así como da linguaxe non verbal máis habitual.
Achegamento a algúns aspectos culturais visibles próximos ao seus intereses (música,
lecer, deportes, produción escrita, lugares, poboación, etc.), e a costumes, valores e
actitudes máis evidentes relacionados con aspectos propios da súa idade, a través de
producións multimedia e de manifestacións artísticas dos países onde se fala a lingua
estranxeira.
Identificación dalgunhas similitudes e diferenzas básicas nos costumes cotiáns e no
uso das formas básicas de relación social entre os países onde se fala a lingua
estranxeira e o noso.
Actitude receptiva e respectuosa cara ás persoas, os países e as comunidades
lingüísticas que falan outra lingua e teñen unha cultura diferente á propia.
B5.4. Plurilingüismo.
Recoñecemento da realidade plurilingüe do propio contorno.
Recurso aos coñecementos sintáctico-discursivos da propia lingua para mellorar a
aprendizaxe, e da lingua estranxeira, para lograr unha competencia comunicativa
integrada.
Participación en proxectos nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos
elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valorando
positivamente as competencias que posúe como persoa plurilingüe.
B5.5. Funcións comunicativas.
Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais básicas.
Descrición de calidades físicas e abstractas básicas de persoas, obxectos, lugares e
actividades.
Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e
situacións presentes, e expresión básica de sucesos futuros.
Petición e ofrecemento de información, indicacións, expresión sinxela de opinións e
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consellos, advertencias e avisos.
Expresión do coñecemento, a certeza e a dúbida.
Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a
prohibición.
Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a simpatía, a satisfacción, a esperanza,
a confianza e a sorpresa, así como os seus contrarios.
Formulación de suxestións e desexos, e expresión básica de condicións e hipóteses.
Establecemento e mantemento básicos da comunicación e a organización elemental
do discurso.
▪ B5.6. Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a identificación persoal
elemental; vivenda, fogar e contexto; actividades da vida diaria; familia e amizades;
tempo libre, lecer e deporte; vacacións; saúde e coidados físicos; educación e estudo;
compras, alimentación e restauración; transporte; lingua e comunicación; ambiente,
clima e ámbito natural; e tecnoloxías da información e da comunicación.
Expresións fixas e enunciados fraseolóxicos máis habituais,
Saúdos, despedidas, preguntas por preferencias e expresión de opinións
Léxico sobre temas relacionados con contidos sinxelos doutras áreas do currículo.
- B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias de cada idioma.
▪

▪
▪
▪

▪

▪
▪

▪

▪

Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or);
oposición (but); causa (because (of); due to); finalidade (to + infinitive; for);
comparación (as/not so +Adj.+ as; more comfortable/ quickly, faster (than); the fastest);
resultado (so…); condición (if; unless).
Relacións temporais (as soon as; while).
Afirmación (affirmative sentences; tags)
Exclamación (What + Adj. +) noun, e. g. What a wonderful trip!; How + Adj., e. g. How
amazing!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!
Terrific!).
Negación (negative sentences with not, never, non (Noun, e. g. never mind, not to worry),
nobody, nothing; negative tags).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).
Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect);
presente (present simple and continuous); futuro (going to; will; present simple
and continuous + Adv.).
Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually);
used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing).
Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be
able); posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps); necesidade (must; need;
have (got) to); obriga (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención
(present continuous).
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Expresión da existencia (e. g. there will be/has been); a entidade
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic);
determiners); a calidade (e. g. good at maths; rather tired).
▪ Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e.
g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).
▪ Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
▪ Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of estafe; duration (from…to; during; until; since);
anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next,
last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually).
- Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).
▪

Criterios de avaliación
▪

▪

▪

▪

▪

B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se cometan erros de
pronuncia polos que as persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións.
B5.2, Aplicar á comprensión e á produción de textos escritos as normas ortográficas
básicas da palabra e da oración.
B5.3. Incorporar á produción do texto oral e escrito os coñecementos socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos relativos a estruturas sociais, relacións interpersoais,
patróns de actuación, comportamento e convencións sociais, respectando as normas
de cortesía máis importantes nos contextos respectivos.
B5.4. Na propia lingua, identificar diferenzas e semellanzas nos aspectos culturais
visibles dos países onde se fala a lingua estranxeira e da propia cultura, e coas diversas
culturas do resto do alumnado, de ser o caso, amosando curiosidade e respecto
perante as diferenzas.
B5.5. Utilizar as experiencias e os coñecementos adquiridos en todas as linguas que
coñece para establecer similitudes e diferenzas coa nova lingua e desenvolver unha
competencia comunicativa plurilingüe; apreciar a riqueza persoal e social que
proporciona ser unha persoa plurilingüe, e valorar as linguas como medio para
comunicarse e relacionarse con compañeiros e compañeiras doutros países, como
recurso de acceso á información e como instrumento de enriquecemento persoal, ao
coñecer culturas e maneiras de vivir diferentes.

B5.6. Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, utilizando,
con suficiente dominio para o seu nivel escolar, os expoñentes máis comúns e básicos
desas funcións e os patróns discursivos igualmente básicos de uso máis frecuente.
▪ B5.7. Comprender e utilizar rutinas e o léxico propio do nivel en situacións
comunicativas sinxelas reais ou simuladas.
- B5.8. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis,
recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto
▪
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curriculares como outras presentes no centro docente, relacionados cos elementos
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais.

Estándares de aprendizaxe
PLEB5.1. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas intervencións nas
actividades de aula, e na participación en simulacións con diversos fins
comunicativos, facéndose comprender, producindo con suficiencia discriminativa
trazos fonéticos significativos que distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.),
e recoñecendo e producindo comprensiblemente patróns básicos de ritmo, entoación e
acentuación de palabras e frases.
PLEB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente para facer comprensible os
textos, sen cometer erros moi básicos sobre as regularidades ortográficas máis
relevantes.
PLEB5.3. Utiliza as convencións básicas propias da lingua estranxeira no
desenvolvemento do proceso comunicativo (saúdos, rutinas para iniciar ou manter a
quenda de palabra, fórmulas orais breves para manter a atención, etc.)
PLEB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos e visibles dos países
nos que se fala a lingua estranxeira, analizándoos comparativamente coas diversas
culturas, de ser o caso, do resto do alumnado, e evitando estereotipos e valoracións
etnocéntricas.
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Contribución ao desenvolmento das competencias clave.
UNIDADE INTRODUTORIA: Getting Started

Competencia en comunicación lingüística
- Vocabulary, SB, páxs. 4-5 e Language Builder, LB, páxs. 4-5: repaso do vocabulario sobre
adxectivos descritivos, a casa, animais, lugares da cidade e o deporte.
- Grammar, SB, páx. 5: uso dos adxectivos posesivos, o xenitivo saxón e os verbos to be
e have got.
- Listening, SB, páx. 8: comprensión oral dunha conversa entre adolescentes para se
saudar e se presentar.
- Speaking, SB, páx. 8: uso de instrucións e preguntas para interactuar na aula co
profesor/a e cos compañeiros/as para se presentar e se saudar.
Competencia dixital
- English in Use Interactive, www.burlingtonbooks.es/eiu2interactive: práctica das
actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos, comprensión
oral e escrita correspondentes á unidade de introdución.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO Grammar Factory: práctica dos puntos gramaticais tratados nesta
unidade.
+ Burlington ESO Culture Bank: coñecemento e valoración de aspectos culturais
relevantes mediante preguntas interculturais.
+ Interactive Whiteboard Digital Materials: práctica das actividades interactivas
correspondentes á unidade de introdución e uso das novas ferramentas Grammar
Animations, Wordlists and Dictations, Slideshows e Team Games.
+ Test Factory and Other Resources: realización do exame diagnóstico e das follas de
revisión.
Aprender a aprender
- Student Learning Record, WB, páx. 124: consciencia do grao de coñecemento da lingua.
- Vocabulary, SB, páxs. 4-5; Grammar, SB, páxs. 5-6; Speaking, SB, páx. 8: realización de
exercicios de repaso porque consolidan o que se aprendeu anteriormente.
Competencias sociais e cívicas
- Speaking, SB, páx. 8: coñecemento das formas de presentación e saúdo en inglés para
utilizalas en situacións de comunicación axeitadas; respecto polo uso da linguaxe
axeitada na clase; importancia dunha actitude respectuosa cara ao profesor/a, aos
compañeiros/as e ás rutinas da clase.
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Sentido da iniciativa e espírito emprendedor
- Grammar, SB, páxs. 5-6; Speaking, SB, páx. 8: uso da creatividade persoal á hora de
producir textos orais a partir de modelos que se dan. Fomento do traballo colaborativo
na aula.
Conciencia e expresións culturais
- Vocabulary, SB, páx. 4: información sobre Bill Gates, Lady Gaga e Rafael Nadal.

UNIDADE 1: Everyday Life
Competencia en comunicación lingüística
- Vocabulary, SB, páxs. 10 e 14; Language Builder, LB, páxs. 6-7; Everyday English, SB, páx.
17: uso de vocabulario relacionado co tempo atmosférico e coa familia; Everyday English,
SB, páx. 17: diferenzas de vocabulario entre o inglés americano e o británico.
- Listening, SB, páxs. 13-14: comprensión oral dunha conversa telefónica e unha
entrevista de radio en que se fala das rutinas.
- Grammar, SB, páxs. 11 e 13; Putting it together, SB, páx. 18, ex. 2; Writing, SB, páx. 16:
uso da lingua inglesa para pedir e dar información persoal sobre os hábitos e rutinas; o
Present Simple e os adverbios de frecuencia; as expresións temporais.
- Speaking, SB, páxs. 11, 13 e 15; Everyday English, SB, páx. 17: uso da lingua inglesa para
intercambiar información persoal, falar de hábitos, rutinas e actividades, e para expresar
opinións.
- Reading, SB, páx. 18; CLIL, SB, páxs. 18-19: comprensión dun artigo de revista sobre o
clima e a vida en tres países diferentes e de dúas familias da India e de África.
- Pronunciation, SB, páx. 17: pronuncia da terminación -s na 3ª persoa singular do
presente: /s/, /z/ e /Iz/. A acentuación das frases.
- Writing, SB, páx. 16: expresión escrita dun perfil persoal utilizando as expresións e
vocabulario axeitados.
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
- Did you know?, SB, páx. 10: conversión entre graos Celsius e Fahrenheit.
- Vocabulary, SB, páx. 10: coñecemento das diferentes temperaturas en diversas partes
do mundo e a escala Fahrenheit.
- Culture magazine, SB, páxs. 130-131: información sobre diversos tipos de animais, os
seus hábitos e costumes e as súas crías. Información sobre animais de Australia.

Competencia dixital
- English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/eiu2interactive. Práctica das
actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión
oral e escrita correspondentes á unidade 1.
- Digital Teacher's Resources:
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+ Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta
unidade.
+ Burlington ESO 2 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais
relevantes mediante preguntas interculturais.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas
correspondentes á unidade 1.
+ Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade
1.
- Welcome to Britain DVD. Reprodución do capítulo 1. Práctica de comprensión oral,
gramática, vocabulario e linguaxe funcional.
Aprender a aprender
- Putting it together, SB, páx. 18; Check Your Progress, WB, páxs. 14-15; Language Builder,
LB, páxs. 6-7: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender
e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios
éxitos e fracasos.
Competencias sociais e cívicas
- Speaking, SB, páxs. 11, 13 e 15; Everyday English, SB, páx. 17: respecto polas quendas
de palabra e polas diversas estruturas familiares.
- CLIL, SB, páx. 17: aprendizaxe e práctica das fórmulas para preguntar onde viven os
compañeiros/as.
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
- Reading, SB, páx. 12; Speaking, SB, páxs. 11, 13 e 15; Everyday English, SB, páx. 17;
Writing, SB, páx. 16: uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos e orais
a partir de modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula.
- Reading, SB, páxs. 12 e 19: mostra do sentido crítico ante as informacións culturais que
se presentan.
- Culture magazine, SB, páxs. 130-131: información sobre as características e as
particularidades de diversos animais do mundo.
- Writing, SB, páx. 16 (Getting Ready to Write e Writing Task): uso da creatividade persoal
á hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desenvolvemento
organizativo para presentar un traballo escrito.

Conciencia e expresións culturais
- Reading, SB, páx. 12: coñecemento das diferentes rutinas de adolescentes arredor do
mundo.
- Did You Know?, SB, páx. 10: coñecemento e aprendizaxe de diferentes unidades para
medir a temperatura.
- Grammar, SB, páx. 18: información sobre o longboard e Wolfgang Forrest Miller
Coleman.
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UNIDADE 2: At School

Competencia en comunicación lingüística
- Vocabulary, SB, páxs. 22, 26 e 32; Putting it together, SB, p. 30; Language Builder, LB,
páxs. 8-9: uso de vocabulario relacionado co colexio e as actividades de tempo libre.
- Listening, SB, páxs. 23, 25 e 27: comprensión oral dunha conversa sobre un colexio e
dunha visita guiada a un museo.
- Grammar, SB, páxs. 23 e 25: uso do Present Continuous; as expresións temporais;
diferenzas entre o Present Simple e o Present Continuous.
- Speaking, SB, páxs. 23, 25 e 27; Everyday English, SB, páx. 29: uso da lingua inglesa para
describir fotografías.
- Reading, SB, páxs. 23 e 26: comprensión escrita dunha páxina web de preguntas
frecuentes (FAQ page) sobre unha school-in-a-box e un texto sobre o deporte nos
colexios da China.
- Pronunciation, SB, páx. 27: práctica de pronuncia da terminación verbal -ing e de do
you: /dju:/. Acentuación das palabras.
- Writing, SB, páx. 28; WB, páxs. 21 e 114 (Writing Plan): expresión escrita dunha
descrición de imaxes e fotografías do alumno/a coa familia ou amigos, utilizando as
expresións e vocabulario axeitados, así como as conxuncións and, but, because e so.
Competencia dixital
- English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/eiu2interactive. Práctica das
actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión
oral e escrita correspondentes á unidade 2.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta
unidade.
+ Burlington ESO 2 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais
relevantes mediante preguntas interculturais.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas
correspondentes á unidade 2.
+ Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade
2.
- Welcome to Britain DVD. Reprodución do capítulo 2. Práctica de comprensión oral,
gramática, vocabulario e linguaxe funcional.
Aprender a aprender
- Putting it together, SB, páx. 30; Check Your Progress, WB, páxs. 22-23;; Language Builder,
LB, páxs. 8-9: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender
e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios
éxitos e fracasos.
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Competencias sociais e cívicas
- Reading, SB, páx. 24: coñecer información da organización Unicef, cuxo obxectivo é
protexer os dereitos da infancia en todo o mundo.
- Reading, SB, páx. 31: interesarse pola información e respectar costumes deportivas nos
colexios.
- Speaking, SB, páxs. 23 e 25; Everyday English, SB, páx. 29: respecto polas quendas de
palabra e as rutinas da clase.
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
- Speaking, SB, páxs. 23, 25 e 27; Everyday English, SB, páx. 29; Writing, SB, páx. 28: uso
da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados.
Fomento do traballo cooperativo na aula.
- Writing, SB, páx. 28 (Getting Ready to Write e Writing Task); WB, páxs. 21 e 114 (Writing
Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a partir de modelos
que se dan. Desenvolvemento organizativo para presentar un traballo escrito.
- Self-Evaluation, WB, páx. 128: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro
dos obxectivos da unidade.
Conciencia e expresións culturais
- Culture, SB, páx. 132-133: información sobre os inventores de obxectos do colexio e do
KID que se celebra nos Estados Unidos.
- Did You Know?, SB, páx. 30: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e útiles
sobre a deportista chinesa Wu Minxia.

UNIDADE 3: Shopping Spree

Competencia en comunicación lingüística
- Vocabulary, SB, páxs. 34, 38 e 44; Putting it together, SB, p. 42, ex. 1; Language Builder,
LB, páxs. 10-11: uso de vocabulario relacionado coa moda e os adxectivos.
- Grammar, SB, páxs. 35, 37 e 44; Putting it together, SB, páx. 42, ex. 2: uso dos
cuantificadores e determinantes; there is / there are; as expresións temporais.
- Speaking, SB, páxs. 35, 37 e 39; Everyday English, SB, páx. 41: uso da lingua inglesa para
falar sobre detalles e para ir mercar a unha tenda.
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- Reading, SB, páxs. 36 e 43: comprensión escrita dun artigo de revista sobre unhas clases
para aprender a administrar o diñeiro e dun texto sobre as leis que regulan o traballo
para adolescentes en Gran Bretaña.
- Listening, SB, páxs. 37 e 38: comprensión oral dun documental sobre os adolescentes
xaponeses e a súa forma de vestir, e unha conversa nunha tenda.
- Pronunciation, SB, páx. 39: pronuncia do sufixo -able. A acentuación das palabras.
- Writing, SB, páx. 40: expresión escrita dun texto describindo roupa utilizando as
expresións e vocabulario axeitados. Reflexión sobre a orde dos adxectivos na frase.
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
- Reading, SB, páx. 36: importancia do aforro e cálculo dos gastos dun adolescente.
- Speaking, SB, páx. 39: cálculo do importe de diferentes obxectos.

Competencia dixital
- English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/eiu2interactive. Práctica das
actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión
oral e escrita correspondentes á unidade 3.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta
unidade.
+ Burlington ESO 2 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais
relevantes mediante preguntas interculturais.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas
correspondentes á unidade 3.
+ Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade
3.
- Welcome to Britain DVD. Reprodución do capítulo 3. Práctica de comprensión oral,
gramática, vocabulario e linguaxe funcional.

Aprender a aprender
- Putting it together, SB, páx. 42; Check Your Progress, WB, páxs. 30-31; Language Builder,
LB, páxs. 10-11: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para
aprender e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os
propios éxitos e fracasos.
Competencias sociais e cívicas
- Reading, SB, páx. 43: respecto polos traballos dos preadolescentes.
- Speaking, SB, páxs. 35, 37 e 39; Everyday English, SB, páx. 41: respecto polas quendas
de palabra e as rutinas da clase.
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- Listening, SB, páx. 37: reflexión sobre o xeito de vestir das Gothic Lolitas e das Camden
Town Gothics.
- Culture Magazine, SB, páxs. 134-135: respecto por uniformes estraños segundo os
traballos que se realizan, o traballo para a muller e o seu papel na historia.
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
- Speaking, SB, páxs. 35, 37 e 39; Everyday English, SB, páx. 41; Writing, SB, páx. 40: uso
da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados.
Fomento do traballo cooperativo na aula.
- Writing, SB, páx. 40 (Getting Ready to Write e Writing Task): uso da creatividade persoal
á hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desenvolvemento
organizativo para presentar un traballo escrito.
- My Strategies for Progress, WB, páx. 127: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel
de logro dos obxectivos da unidade.
Conciencia e expresións culturais
- Grammar, SB, páx. 35: interese por coñecer datos sobre as xoias da coroa na Torre de
Londres.
- Reading, SB, páx. 36: respecto por unha materia pouco habitual dos colexios de Gran
Bretaña sobre o aforro e a administración do diñeiro entre adolescentes.
- Grammar, SB, páx. 37; Listening, SB, páx. 37: interese por coñecer a forma de vestir en
Camden Town e no Xapón.
- Putting it together, SB, páx. 42: información sobre as xoias dos famosos e das de
Cornelia na época romana.
- Culture magazine, SB, páxs. 134-135: datos sobre uniformes pouco habituais.
- Did You Know?, SB, páxs. 34 e 37: coñecemento e aprendizaxe de información curiosa
e útil.

UNIDADE 4: In the News

Competencia en comunicación lingüística
- Vocabulary, SB, páxs. 50, 54 e 60; Putting it together, SB, p. 58, ex. 1; Language Builder,
LB, páxs. 12-13: uso de vocabulario relacionado cos acontecementos da vida e os verbos.
- Grammar, SB, páxs. 51, 53 e 60; Putting it together, SB, páx. 58, ex. 2: uso do Past Simple
(afirmativa, negativa, interrogativa e respostas breves) para expresar e describir accións
pasadas, de There was / There were e dos conectores de secuencia.
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- Listening, SB, páxs. 48 e 54: comprensión oral de diálogos sobre novas e dunha
biografía dun personaxe famoso.
- Speaking, SB, páxs. 51 e 54; Everyday English, SB, páx. 57: uso da lingua inglesa para
falar de novas e acontecementos pasados.
- Reading, SB, páx. 52; CLIL, SB, páxs. 58-59; Culture magazine, SB, páxs. 136-137; WB,
páx. 35, exs. 1-2: comprensión escrita de tres artigos de novas, unha biografía dun
escritor famoso, uns textos sobre fotografías históricas e un texto sobre os newsies.
- Pronunciation, SB, páx. 55: pronuncia da terminación de pasado -ed (/d/, /t/ e /Id/). A
entoación das frases.
- Writing, SB, páx. 56; Culture magazine, SB, páx. 137, TASK: expresión escrita dunha
descrición dunha biografía sobre dúas persoas famosas e dun parágrafo sobre dous
cadros famosos utilizando as expresións e vocabulario axeitados.
Competencia dixital
- English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/eiu2interactive. Práctica das
actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión
oral e escrita correspondentes á unidade 4.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta
unidade.
+ Burlington ESO 2 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais
relevantes mediante preguntas interculturais.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas
correspondentes á unidade 4.
+ Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade
4.
- Welcome to Britain DVD. Reprodución do capítulo 4. Práctica de comprensión oral,
gramática, vocabulario e linguaxe funcional.
Aprender a aprender
- Putting it together, SB, páx. 58; Check Your Progress, Language Builder, LB, páxs. 12-13:
uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser
consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos
e fracasos.
Competencias sociais e cívicas
- Reading, SB, páx. 52: coñecemento de proezas de adolescentes.
- Speaking, SB, páxs. 51 e 54; Everyday English, SB, páx. 57: respecto polas quendas de
palabra e as rutinas da clase.
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Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
- Speaking, SB, páxs. 51 e 54; Everyday English, SB, páx. 57: uso da creatividade persoal á
hora de producir textos orais a partir de modelos dados. Fomento do traballo
cooperativo na aula.
- Writing, SB, páx. 56 (Getting Ready to Write e Writing Task); WB, páxs. 37 e 116 (Writing
Plan): uso da creatividade persoal á hora de producir textos escritos a partir de modelos
que se dan. Desenvolvemento organizativo para presentar un traballo escrito.
- Self-Evaluation, WB, páx. 128: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro
dos obxectivos da unidade.
Conciencia e expresións culturais
- Vocabulary, SB, páx. 54: información sobre personaxes famosos, históricos, do mundo
das artes e a cultura: John Lennon, Enrique VIII, Antoni Gaudí, J.K. Rowling e o príncipe
William.
- Focus on Functional Language, SB, páx. 55: interese por coñecer información sobre Bob
Marley.
- Everyday English, SB, páx. 57: o bestseller City of Bones de Cassandra Clare e a
recomendación de libros e películas como Gravity. O valor da lectura.
- CLIL, SB, páxs. 58-59: información sobre J.R.R. Tolkien e os seus libros.
- Culture magazine, SB, páxs. 136-137: fotografías que pasaron á historia.
- Did You Know?, SB, páxs. 52 e 59: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e
útiles.

UNIDADE 5: Seeing the World

Competencia en comunicación lingüística
- Vocabulary, SB, páxs. 62, 66 e 72; Putting it together, SB, páx. 70, ex. 1; Language Builder,
LB, páxs. 14-15: uso de adxectivos e de vocabulario relacionado coa xeografía. Word
Power, SB, páx. 62: os sufixos -ing, -ly e -ful para formar adxectivos.
- Listening, SB, páxs. 63 e 66: comprensión oral dun programa de televisión en que se
fala sobre a viaxe dunha adolescente e dunha conversa sobre fotografías dunha viaxe.
- Grammar, SB, páxs. 63, 65 e 72; Putting it together, SB, páx. 70, ex. 2: uso da forma
comparativa dos adxectivos e de (not) as … as, too … e (not) … enough.
- Speaking, SB, páxs. 63, 65 e 67; Everyday English, SB, páx. 69: uso da lingua inglesa para
comparar lugares, facer descricións dun hotel e facer plans para as vacacións.
- Reading, SB, páx. 64; CLIL, SB, páx. 71; Culture magazine, SB, páxs. 138-139:
comprensión escrita dun folleto de viaxes en que se describen tres hoteis sorprendentes,
un artigo sobre marcas mundiais de accidentes xeográficos, uns textos sobre o turismo
no século XIX e un texto sobre as vacacións dos famosos.
- Pronunciation, SB, páx. 67: pronuncia dos sons /k/ e /s/.
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- Writing, SB, páx. 68; Culture magazine, SB, páx. 139, TASK: expresión escrita dun informe
dun destino turístico, un parágrafo sobre a comida, transporte e lugares de ocio dunha
cidade estranxeira e un informe sobre un lugar que queira visitar utilizando as expresións
e vocabulario axeitados.
Competencia dixital
- Culture magazine, SB, páx. 139, TASK: procura de información en Internet.
- English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/eiu2interactive. Práctica das
actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión
oral e escrita correspondentes á unidade 5.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta
unidade.
+ Burlington ESO 2 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais
relevantes mediante preguntas interculturais.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas
correspondentes á unidade 5.
+ Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade
5.
- Welcome to Britain DVD. Reprodución do capítulo 5. Práctica de comprensión oral,
gramática, vocabulario e linguaxe funcional.
Aprender a aprender
- Putting it together, SB, páx. 70; Check Your Progress, WB, páxs. 46-47; Language Builder,
LB, páxs. 14-15: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para
aprender e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os
propios éxitos e fracasos.

Competencias sociais e cívicas
- Speaking, SB, páxs. 63, 65 e 67; Everyday English, SB, páx. 69: respecto polos quendas
de palabra e as rutinas da clase. Actitude construtiva e solidaria ante a información que
se presenta.
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
- Speaking, SB, páxs. 63, 65 e 67; Everyday English, SB, páx. 69: uso da creatividade persoal
á hora de producir textos orais a partir de modelos dados. Fomento do traballo
cooperativo na aula.
- Writing, SB, páx. 68 (Getting Ready to Write e Writing Task); Culture magazine, SB, páx.
139, TASK; WB, páxs. 45 e 117 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo
para presentar un traballo escrito.
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- Self-Evaluation, WB, páx. 129: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro
dos obxectivos da unidade.

Conciencia e expresións culturais
- Culture magazine, SB, páx. 138: interese por coñecer información sobre a forma de
viaxar no século XIX.
- Culture magazine, SB, páx. 139: libros de viaxes famosos: A Odisea de Homero, Guía
para viaxeiros inocentes de Mark Twain, Estampas de Italia de Charles Dickens e a serie
de Guías para turistas de Karl Baedeker.
- Did You Know?, SB, páxs. 64 e 71: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e
útiles.

UNIDADE 6: It's a Crime

Competencia en comunicación lingüística
- Vocabulary, SB, páxs. 74, 78 e 84; Putting it together, SB, p. 82, ex. 1; Language Builder,
LB, páxs. 16-17: uso de vocabulario relacionado coa delincuencia e o crime.
- Grammar, SB, páxs. 75, 77 e 84; Putting it together, SB, páx. 82, ex. 2: do Past Simple e
do Past Continuous para falar do pasado.
- Listening, SB, páxs. 77 e 78: comprensión oral dunha historia policial e tres gravacións
sobre casos xudiciais.
- Speaking, SB, páxs. 75, 77 e 79; Everyday English, SB, páx. 81: uso da lingua inglesa para
falar sobre o pasado, falar sobre unha historia e intervir nun interrogatorio dunha
investigación criminal.
- Reading, SB, páx. 76; CLIL, SB, páxs. 82-83; Culture magazine, SB, páxs. 140-141; WB,
páxs. 51, exs. 1-2: comprensión escrita dunha historia policial, cinco textos curtos sobre
investigacións policiais, varios textos sobre detectives famosos e un texto sobre Frank
Abagnale.
- Pronunciation, SB, páx. 79: pronuncia de sons consonánticos de especial dificultade:
/dƷ/ en judge e jury.
- Writing, SB, páx. 80; Culture magazine, SB, páx. 141, TASK: expresión escrita dun texto
narrativo, un parágrafo sobre un personaxe de ficción e unha narración sobre un
secuestro, utilizando as expresións e vocabulario axeitados.
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
- Culture magazine, SB, páxs. 140-141: interese por coñecer datos sobre detectives
ficticios famosos.
- Everyday English, SB, páx. 81: significado dalgúns sinais que ilustran normas.
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Competencia dixital
- English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/eiu2interactive. Práctica das
actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión
oral e escrita correspondentes á unidade 6.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta
unidade.
+ Burlington ESO 2 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais
relevantes mediante preguntas interculturais.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas
correspondentes á unidade 6.
+ Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade
6.
- Welcome to Britain DVD. Reprodución do capítulo 6. Práctica de comprensión oral,
gramática, vocabulario e linguaxe funcional.
Aprender a aprender
- Putting it together, SB, páx. 82; Language Builder, LB, páxs. 16-17: uso de estratexias,
recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias
capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos.
Competencias sociais e cívicas
- Speaking, SB, páxs. 75 e 79; Everyday English, SB, páx. 81: respecto polas quendas de
palabra, a opinión dos outros e as rutinas da clase.
- Everyday English, SB, páx. 81: respecto e mostra de sentimento crítico ante as normas
e as obrigas cívicas que se estabelecen en diversos lugares.
- Culture magazine, SB, páxs. 140-141: valoración da tarefa de investigación policial.
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
- Speaking, SB, páxs. 75, 77 e 79; Everyday English, SB, páx. 81: uso da creatividade persoal
á hora de producir textos orais a partir de modelos dados. Fomento do traballo
cooperativo na aula.
- Writing, SB, páx. 80 (Getting Ready to Write e Writing Task); Culture magazine, SB, páx.
141, TASK; WB, páxs. 53 e 118 (Writing Plan): uso da creatividade persoal á hora de
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desenvolvemento organizativo
para presentar un traballo escrito.
- My Strategies for Progress, WB, páx. 127: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel
de logro dos obxectivos da unidade.
Conciencia e expresións culturais
- Reading, SB, páx. 76: información sobre o actor Orson Welles e a novela The Inspiration
of Mr. Budd.
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- CLIL, SB, páxs. 82-83: información sobre a investigación policial en series de televisión.
- Culture magazine, SB, páxs. 140-141: interese por coñecer datos interesantes sobre
detectives famosos (Miss Marple, Nancy Drew e Emil).
- Did you know?, SB, páxs. 74 e 83: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e útiles.

UNIDADE 7: Going Green

Competencia en comunicación lingüística
- Vocabulary, SB, páxs. 90, 94 e 100; Putting it together, SB, p. 98, ex. 1; Language Builder,
LB, páxs. 18-19: uso de vocabulario relacionado cos vehículos e os verbos relativos ao
medio natural. Word Power, SB, páx. 92: os sinónimos.
- Grammar, SB, páxs. 91, 93 e 100; Putting it together, SB, páx. 98, ex. 2: uso dos tempos
de futuro (will, be going to e Present Continuous con valor de futuro) e do primeiro
condicional. Writing, SB, páx. 96: conectores e locucións consecutivas.
- Listening, SB, páxs. 90, 94 e 98; WB, páx. 59, exs. 3-4: comprensión oral dun programa
de radio sobre vehículos e o medio natural, unha conversa entre adolescentes falando
dos seus plans para o Día do Medio Natural, e unha conversa co profesor sobre unha
viaxe co colexio.
- Speaking, SB, páxs. 91, 93 e 95; Everyday English, SB, páx. 97: uso da lingua inglesa para
falar sobre o futuro, facer plans e predicións, e pedir información sobre un voo.
- Reading, SB, páx. 92; CLIL, SB, páx. 99; Culture magazine, SB, páxs. 142-143; WB, páx.
59, exs. 1-2: comprensión escrita dunha entrada de blog sobre os vehículos e o seu
impacto no medio natural, un cuestionario para saber canto lles preocupa o medio
natural, textos breves sobre invencións que mellorarán a nosa calidade de vida e un texto
sobre coches pregábeis.
- Pronunciation, SB, páx. 95: pronuncia dos sons consonánticos finais. A entoación das
frases compostas.
- Writing, SB, páx. 96; Culture magazine, SB, páx. 143, TASK: expresión escrita dunha
predición de como será a vida en 2222 e un parágrafo sobre un proxecto
medioambiental da súa cidade, utilizando as expresións e vocabulario axeitados.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
- Reading, SB, páx. 92: interpretación da táboa comparativa entre o 3D Express Coach e
o London Double-Decker Bus en canto a número de pasaxeiros e velocidade.
- Reading, SB, páx. 92: avances na invención de medios de transporte eléctricos que
respectan o medio natural. Importancia da ecoloxía e a conservación do planeta.
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- Grammar, SB, páx. 93, ex. 7: o uso da bicicleta como medio de transporte ecolóxico e
favorábel para a saúde.
- Speaking, SB, páx. 95: importancia da reciclaxe.
- Everyday English, SB, páx. 97: expresións e fórmulas para informarse sobre horarios de
voos.
- CLIL, SB, páx. 90: manter unha actitude positiva ante o aforro de enerxía.
Competencia dixital
- Vocabulary, SB, páx. 90: a venda de obxectos de segunda man por Internet.
- Reading, SB, páx. 99: a tecnoloxía e o medio natural.
- Everyday English, SB, páx. 97: actitude crítica ante a información sobre como informarse
dos horarios dos voos nun aeroporto.
- English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/eiu2interactive. Práctica das
actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión
oral e escrita correspondentes á unidade 7.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta
unidade.
+ Burlington ESO 2 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais
relevantes mediante preguntas interculturais.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas
correspondentes á unidade 7.
+ Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade
7.
- Welcome to Britain DVD. Reprodución do capítulo 7. Práctica de comprensión oral,
gramática, vocabulario e linguaxe funcional.

Aprender a aprender
- Putting it together, SB, páx. 98; Check Your Progress, WB, páxs. 62-63; Language Builder,
LB, páxs. 18-19: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para
aprender e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os
propios éxitos e fracasos.
Competencias sociais e cívicas
- Reading, SB, páx. 92; Putting it together, SB, páx. 98; CLIL, SB, páx. 99; Culture magazine,
SB, páxs. 142-143: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e útiles. Importancia
do respecto ao medio natural.
- Reading, SB, páx. 92: respecto polos avances na construción de vehículos “verdes”.
- Everyday English, SB, páx. 97: aprendizaxe e práctica de fórmulas para pedir información
sobre voos nun aeroporto.
- Speaking, SB, páxs. 91, 93 e 95: respecto polas quendas de palabra e as rutinas da clase.
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Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
- Reading, SB, páx. 99: realización dun test persoal sobre o aforro de enerxía e o medio
natural.
- Speaking, SB, páxs. 91, 93 e 95: uso da creatividade persoal á hora de producir textos
orais a partir de modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula
- Writing, SB, páx. 96 (Getting Ready to Write e Writing Task); Culture magazine, SB, páx.
143, TASK
Conciencia e expresións culturais
- Culture magazine, SB, páx. 142: o valor de novos inventos para mellorar as súas vidas
e a conservación do planeta.
- Culture magazine, SB, páx. 143: interese por coñecer datos sobre o Día da Terra.
- Did You Know?, SB, páxs. 90 e 93: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e
útiles.

UNIDADE 8: Living Your Life

Competencia en comunicación lingüística
- Vocabulary, SB, páxs. 102, 106 e 112; Putting it together, SB, p. 110, ex. 1; Language
Builder, LB, páxs. 20-21: uso de vocabulario relacionado coas experiencias persoais e os
adxectivos.
- Grammar, SB, páxs. 103 ,105 e 112; Putting it together, SB, páx. 110, ex. 2: uso do Present
Perfect Simple e de for / since. Writing, SB, páx. 108: uso de adxectivos e adverbios para
escribir críticas.
- Listening, SB, páxs. 103, 106 e 110: comprensión oral dunha conversa sobre listaxes de
desexos, outra sobre persoas no libro Guinness das marcas e outra sobre varias
festividades.
- Speaking, SB, páxs. 103, 105 e 107; Everyday English, SB, páx. 109: uso da lingua inglesa
para falar sobre actividades e comparalas, falar sobre a duración dalgunhas actividades
ou experiencias, e falar sobre programas de televisión.
- Reading, SB, páx. 104; CLIL, SB, páx. 111; Culture magazine, SB, páxs. 144-145:
comprensión escrita dunha páxina web sobre un circo de Colombia, un texto sobre os
amish de Norteamérica, unha liña do tempo sobre a historia do circo e un texto sobre o
presentador de televisión Bruce Parry.
- Pronunciation, SB, páx. 107: pronuncia de sons en palabras como row, proud e rude.
- Writing, SB, páx. 108; Culture magazine, SB, páx. 145, TASK.
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Competencia dixital
- English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/eiu2interactive. Práctica das
actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión
oral e escrita correspondentes á unidade 8.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta
unidade.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas
correspondentes á unidade 8.
+ Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade
8.
- Welcome to Britain DVD. Reprodución do capítulo 8. Práctica de comprensión oral,
gramática, vocabulario e linguaxe funcional.
Aprender a aprender
- Putting it together, SB, páx. 110; Check Your Progress, WB, páxs. 70-71; Language Builder,
LB, páxs. 20-21: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para
aprender e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os
propios éxitos e fracasos.
Competencias sociais e cívicas
- Speaking, SB, páxs. 103, 105 e 107; Everyday English, SB, páx. 109: respecto polas
quendas de palabra e as rutinas da clase.
- Reading, SB, páx. 111: respecto pola cultura e forma de vida dos Amish.
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
- Speaking, SB, páxs. 103, 105 e 107; Everyday English, SB, páx. 109: uso da creatividade
persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados. Fomento do traballo
cooperativo na aula.
- Writing, SB, páx. 108 (Getting Ready to Write e Writing Task); Culture magazine, SB, páx.
145, TASK;
- Self-Evaluation, WB, páx. 129: mostra de autonomía á hora de valorar o nivel de logro
dos obxectivos da unidade.
Conciencia e expresións culturais
- Reading, SB, páx. 104: interese por coñecer información sobre a escola de circo en
Colombia “Circo para todos”.
- Culture magazine, SB, páxs. 144-145: a historia do circo.
- Did You Know?, SB, páxs. 105 e 111: coñecemento e aprendizaxe de datos curiosos e
útiles.
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UNIDADE 9: Healthy Choices

Competencia en comunicación lingüística
- Vocabulary, SB, páxs. 114, 118 e 124; Putting it together, SB, p. 122, ex. 1; Language
Builder, LB, páxs. 22-23: uso de vocabulario relacionado coa nutrición e o estado físico.
- Grammar, SB, páxs. 115 ,117 e 124; Putting it together, SB, páx. 122, ex. 2: uso dos
verbos modais (can / can’t, could / couldn’t, must / mustn’t, should / shouldn’t) para
dar consellos, expresar posibilidade, habilidade, prohibición, obriga e necesidade.
Repaso dos tempos verbais estudados ao longo do curso.
- Speaking, SB, páxs. 115, 117 e 119; Everyday English, SB, páx. 121: uso da lingua inglesa
para falar sobre nutrición, comparar estilos de vida, dar consellos e falar sobre partidos
ou competicións.
- Reading, SB, páx. 116; CLIL, SB, páx. 123; Culture magazine, SB, páxs. 146-147; WB, páx.
75, exs. 1-2: comprensión escrita dun artigo de revista sobre a alimentación dos
deportistas de elite, un texto sobre o azucre, unha páxina web en que un adolescente
pide consello e un médico dállo, e un texto sobre a comida lixo e o deporte.
- Listening, SB, páxs. 115, 118 e 122;: comprensión oral de tres monólogos sobre hábitos
saudábeis, de un diálogo sobre proxectos escolares e dunha conversa sobre a dieta
mediterránea.
- Pronunciation, SB, páx. 119: pronuncia dos sons “s” e “sh” en palabras como see e
should.
- Writing, SB, páx. 120; Culture magazine, SB, páx. 147, TASK: expresión escrita dunha
reportaxe sobre un partido ou unha competición, un parágrafo sobre a importancia do
sono para o bo funcionamento do cerebro e unha reportaxe sobre unha carreira,
utilizando as expresións e vocabulario axeitados.
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
- Reading, SB, páx. 123: o azucre e as súas propiedades.
Competencia dixital
- English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/eiu2interactive. Práctica das
actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos e comprensión
oral e escrita correspondentes á unidade 9.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica dos puntos gramaticais tratados nesta
unidade.
+ Burlington ESO 2 Culture Bank. Coñecemento e valoración de aspectos culturais
relevantes mediante preguntas interculturais.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica das actividades interactivas
correspondentes á unidade 9.
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+ Test Factory and Other Resources. Realización do exame correspondente á unidade
9.
- Welcome to Britain DVD. Reprodución do capítulo 9. Práctica de comprensión oral,
gramática, vocabulario e linguaxe funcional.
Aprender a aprender
- Putting it together, SB, páx. 122; Check Your Progress, WB, páxs. 78-79; Language Builder,
LB, páxs. 22-23: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para
aprender e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os
propios éxitos e fracasos.
Competencias sociais e cívicas
- Speaking, SB, páxs. 115, 117 e 119; Everyday English, SB, páx. 121: respecto polas
quendas de palabra e as rutinas da clase.
- Vocabulary, SB, páx. 114; Reading, SB, páx. 116: reflexión crítica sobre a alimentación
dos deportistas de elite.
- Reading, SB, páx. 116: a importancia da alimentación.
- Culture magazine, SB, páxs. 146-147: a importancia dunha vida saudábel.
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
- Speaking, SB, páxs. 115, 117 e 119; Everyday English, SB, páx. 121: uso da creatividade
persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados. Fomento do traballo
cooperativo na aula.
- Writing, SB, páx. 120 (Getting Ready to Write e Writing Task); Culture magazine, SB, páx.
147, TASK.
Conciencia e expresións culturais
- Culture magazine, SB, páxs. 146-147: a importancia dunha vida saudábel.
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Programación de 4º ESO

Bloque 1. Comprensión de textos orais
Obxectivos

▪

a
c
d

▪

i

▪
▪

Contidos
B1.1. Estratexias de comprensión:
-

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

-

Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a el.

-

Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información esencial, puntos
principais e detalles relevantes).

-

Formulación de hipóteses sobre contido e contexto.

-

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

-

Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos.

-

Identificación do tipo da escoita nevesario para realizar a tarefa (global, selectiva
e detallada).

Criterios de avaliación
B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do
sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles
relevantes do texto.
B1.2. Identificar o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os detalles
máis relevantes en textos orais breves ou de lonxitude media, claramente estruturados,
e transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados a unha velocidade media,
nun rexistro formal, informal ou neutro, e que traten de aspectos concretos ou abstractos
de temas xerais, sobre asuntos cotiáns en situacións correntes ou menos habituais, ou
sobre os propios intereses nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional ou
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laboral, sempre que exista apoio visual e as condicións acústicas non distorsionen a
mensaxe, e que se poida volver a escoitar o dito.
B1.3. Comprender os detalles de información relativa a datos persoais, horarios, prezos
e números, así como comprender preguntas e instrucións básicas e seguir indicacións
breves relativas a necesidades cotiás ou ocupacionais relativas a situacións de
comunicación básicas dos ámbitos persoal e profesional.
B1.4. Comprender textos orais sinxelos nos que soliciten ou dean información de carácter
básico e sinxelo, identificando funcións de comunicación variadas e captando tanto as
liñas xerais como os aspectos secundarios de relevancia, sempre que se fale lentamente
e nunha linguaxe estándar e poida pedir confirmación do entendido.
B1.5. Comprender as ideas principais e outros aspectos relevantes para o propósito
comunicativo de textos orais de carácter informal que relaten experiencias persoais
(viaxes, estudos, experiencias laborais, relacións persoais, etc.), e expresen opinións ou
puntos de vista, cunha fala lenta e nunha linguaxe estándar, identificando aspectos como
a secuencia temporal das experiencias (por exemplo, dunha película), e os sentimentos
que suscitan.
Estándares de aprendizaxe
PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu proceso de comprensión, axustándoo ás necesidades da
tarefa (de comprensión global, selectiva ou detallada), mellorándoo se é o caso (sacando
conclusións sobre a actitude do falante e sobre o contido, baseándose na entoación e
na velocidade da fala), deducindo intencións a partir do volume da voz do falante,
facendo anticipacións do que segue (palabra, frase, resposta, etc.), e intuíndo o que non
se comprende e o que non se coñece mediante os propios coñecementos e as propias
experiencias.
PLEB1.2. Distingue, con apoio visual ou escrito, as ideas principais e información
relevante en presentacións ou charlas ben estruturadas e de exposición clara sobre
temas coñecidos ou do seu interese relacionados co ámbito educativo ou ocupacional
(por exemplo, sobre un tema educativo ou de divulgación científica, ou unha charla
sobre a formación profesional noutros países).
PLEB1.3. Identifica a idea principal e aspectos significativos de noticias de televisión
claramente articuladas cando hai apoio visual que complementa o discurso, asi como o
esencial de anuncios publicitarios, series e películas ben estruturados e articulados con
claridade, nunha variedade estándar da lingua, e cando as imaxes facilitan a
comprensión.
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PLEB1.4. Capta os puntos principais e os detalles salientables de mensaxes gravadas ou
de viva voz, claramente articuladas, que conteñan instrucións, indicacións ou outra
información, mesmo de tipo técnico (por exemplo, en contestadores automáticos, ou
sobre sobre como realizar un experimento na clase, ou como utilizar unha máquina ou
un dispositivo no ámbito ocupacional).
PLEB1.5. Identifica as ideas principais e detalles relevantes dunha conversa formal
ou informal de certa duración entre dous ou máis interlocutores que ten lugar na
súa presenza e na que se tratan temas coñecidos ou de carácter xeral ou cotián,
cando o discurso está articulado con claridade e nunha variedade estándar da
lingua.
PLEB1.6. Entende o que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas (por
exemplo, en bancos, tendas, hoteis, restaurantes, transportes, centros docente e lugares
de traballo) ou menos habituais (por exemplo, nunha farmacia, un hospital, nunha
comisaría ou nun organismo público), se pode pedir confirmación dalgúns detalles.
PLEB1.7. Comprende, nunha conversa formal, ou entrevista na que participa (por
exemplo, en centros de estudos ou de traballo), información relevante e detalles sobre
asuntos prácticos relativos a actividades educativas ou ocupacionais de carácter habitual
e predicible, sempre que poida pedir que se lle repita, ou que se reformule, aclare ou
elabore, algo do que se lle dixo.
PLEB1.8. Comprende, nunha conversa informal na que participa, explicacións ou
xustificacións de puntos de vista e opinións sobre diversos asuntos de interese
persoal, cotiáns ou menos habituais, así como a formulación de hipóteses, a
expresión de sentimentos e a descrición de aspectos abstractos de temas (por
exemplo, a música, o cine, a literatura ou os temas de actualidade).

Bloque 2. Produción de textos orais
Obxectivos
▪
▪
▪
▪

a
c
d
i

Contidos
B2.1. Estratexias de produción:
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Planificación
-

Identificación do contexto, do destinatario e da finalidade da produción ou da
interacción.

-

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

-

Adecuación do texto ó destinatario, ó contexto e á canle, aplicando o rexistro e a
estrutura de discurso adecuados a cada caso, escollendo os expoñentes
lingüísticos necesarios para lograr a intención comunicativa.

-

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

Execución
-

Expresión da mensaxe con claridade e coherencia, estruturándoa adecuadamente
e axustándose, de ser o caso, ós modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto.

-

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

-

Apoio e aproveitamento máximo dos coñecementos previos (utilizar linguaxe
“prefabricada”).

-

Cooperación na interacción con outras persoas, verificando a comprensión propia
e das demais persoas, e cooperando activamente na realización das tarefas de
comunicación.

-

Compensación das carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos
e paralingüísticos.
Lingüísticos:
-

Modificación de palabras de significado parecido.

-

Definición ou paráfrasis dun termo ou expresión.

-

Petición de axuda.

Paralingüísticos:
-

Sinalización de obxectos, usos deícticos ou realización de accións que
aclaran o significado.

-

Uso da linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, expresións
faciais, posturas, contacto visual ou corporal, proxémica, etc.)

-

Uso de sons cuasilingüísticos e calidades prosódicas convencionais.

Criterios de avaliación
B2.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais
monolóxicos ou dialóxicos breves ou de lonxitude media, e de estrutura simple e clara,
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explotando os recursos dos que se dispón e limitando a expresión a estes; recorrendo,
entre outros, a procedementos como a definición simple de elementos para os que non
se teñen as palabras precisas, ou comezando de novo cunha nova estratexia cando falla
a comunicación.
B2.2. Pronunciar e entoar os enunciados de maneira clara e comprensible, aínda que as
persoas interlocutoras poidan necesitar repeticións se se trata de palabras e estruturas
pouco frecuentes, en cuxa articulación poden cometerse erros que non interrompan a
comunicación.
B2.3. Producir textos breves ou de lonxitude media, tanto en conversa cara a cara como
por teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro formal, neutro ou informal, nos que
se intercambia información, ideas e opinións, se xustifican de maneira simple pero
suficiente os motivos de accións e plans, e se formulan hipóteses, aínda que ás veces
haxa vacilacións para buscar expresións e pausas para reformular e organizar o discurso,
e sexa necesario repetir o dito para axudar a persoa interlocutora a comprender algúns
detalles.
B2.4. Manter o ritmo do discurso coa fluidez suficiente para facer comprensible a
mensaxe cando as intervencións son breves ou de lonxitude media, aínda que poidan
producirse pausas, vacilacións ocasionais ou reformulacións do que se quere expresar
en situacións menos habituais ou en intervencións máis longas.
B2.5. Interactuar de maneira sinxela pero efectiva en intercambios claramente
estruturados, utilizando estratexias de cooperación na interacción e fórmulas ou
indicacións habituais para tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda que se poida
necesitar a axuda da persoa interlocutora.
B2.6. Comprender preguntas e dar información básica sobre si mesmo e relativas aos
ámbitos educativo e persoal (datos persoais, formación, opinións, plans, intereses), aínda
que teña que solicitar aclaracións ou repetir as súas respostas para facerse comprender.
Estándares de aprendizaxe
PLEB2.1. Utiliza recursos lingüísticos para entender e facerse entender, como a utilización
de expresións memorizadas ou fixas (para pedir que lle falen máis a modo, que lle repitan
ou que lle aclaren) e o uso de exemplos e definicións, ou de aspectos paralingüísticos
como os acenos, a entoación, etc..
PLEB2.2. Nas actividades de aula, a maioría das veces interactúa ou intervén na
lingua estranxeira de xeito claro e comprensible, e persevera no seu uso cunha
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actitude positiva, aínda que cometa erros e teña que pedir axuda ou aclaracións,
manifestando interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros e das súas
compañeiras.
PLEB2.3. Fai presentacións breves , ben estruturadas, ensaiadas previamente e con apoio
visual (por exemplo, PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas educativos ou
ocupacionais do seu interese, organizando a información básica de maneira coherente,
explicando as ideas principais brevemente e con claridade, e respondendo a preguntas
sinxelas de oíntes articuladas de maneira clara e a velocidade media.
PLEB2.4. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e menos habituais que
poden xurdir durante unha viaxe ou estadía noutros países por motivos persoais,
educativos ou ocupacionais (transporte, aloxamento, comidas, compras, estudos,
traballo, relacións coas autoridades, saúde e lecer), e sabe solicitar atención, información,
axuda ou explicacións, e facer unha reclamación ou unha xestión formal de maneira
sinxela pero correcta e adecuada ao contexto.
PLEB2.5. Participa adecuadamente en conversas informais cara a cara ou por
teléfono, ou por outros medios técnicos, sobre asuntos cotiáns ou menos habituais,
nas que intercambia información e se expresa e xustifica brevemente opinións e
puntos de vista; narra e describe de forma coherente feitos ocorridos no pasado
ou plans de futuro reais ou inventados; formula hipóteses; fai suxestións; pide e dá
indicacións ou instrucións con certo detalle; expresa e xustifica sentimentos, e
describe aspectos concretos e abstractos de temas como, por exemplo, a música, o
cine, a literatura ou os temas de actualidade.
PLEB2.6. Toma parte en conversas formais, entrevistas e reunións de carácter educativo
ou ocupacional, sobre temas habituais nestes contextos, intercambiando información
pertinente sobre feitos concretos, pedindo e dando instrucións ou solucións a problemas
prácticos, expondo os seus puntos de vista de maneira sinxela e con claridade, e
razoando e explicando brevemente e de maneira coherente as súas accións, as súas
opinións e os seus plans.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Obxectivos
▪
▪
▪
▪

a
c
d
e
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▪

i

Contidos
B3.1. Estratexias de comprensión:
-

Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema a partir da
información superficial: imaxes, organización na páxina, títulos de cabeceira, etc.

-

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

-

Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a el.

-

Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información esencial, puntos
principais e detalles relevantes).

-

Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto.

-

Inferencia e plantexamiento de hipótesis sobre significados a partir da
comprensión de elementos significativos, lingüísticos e paratextuais.

-

Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos.

Criterios de avaliación
B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do
sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles
relevantes do texto.
B3.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas (identificar os conceptos
principais e palabras clave do tema, coñecer sinónimos destas e procurar termos
relacionados en internet; e localizar recursos da biblioteca do seu centro docente), para
a procura de información en diferentes fontes, e analizar a súa credibilidade seguindo
criterios como a autoría, a data de publicación, ligazóns relevantes, funcionalidade e tipo
de texto (divulgativo, educativo, de opinión, etc.).
B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes
en textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, breves ou de lonxitude
media e ben estruturados, escritos nun rexistro formal, informal ou neutro, que traten
asuntos cotiáns ou menos habituais, de temas de interese ou salientables para os propios
estudos, a ocupación ou o traballo, e que conteñan estruturas e un léxico de uso común,
de carácter tanto xeral como máis específico.
B3.4. Comprender a intención de comunicación, fórmulas de saúdo, despedida e outras
convencións básicas de correspondencia de carácter persoal e formal, sempre que non
conteña expresións idiomáticas, e poder reaccionar de xeito adecuado a tarxetas postais,
felicitacións, invitacións, citas médicas, solicitude de información, etc.
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B3.5. Seguir instrucións básicas que lle permitan, por exemplo, pór en marcha, manexar
ou instalar aparellos ou aplicacións informáticas sinxelas (sempre que conteñan
diagramas ou imaxes que faciliten a súa comprensión), entender unha prescrición
médica, matricularse nun centro de estudos, etc.
B3.6. Ler con fluidez textos de ficción e literarios contemporáneos breves ou adaptados,
ben estruturados, en rexistro estándar da lingua, con argumento lineal e con personaxes,
situacións e relacións descritas de xeito claro e sinxelo.
Estándares de aprendizaxe
PLEB3.1. Nas actividades de lectura da aula, explica como sabe inferir significados a
partir do seu coñecemento do mundo, do coñecemento doutros idiomas, do contexto
lingüístico, dos apoios visuais (imaxes, tipografía, deseño, etc.), así como das
características do medio en que aparece impresa a información (carteis, folletos, revistas,
xornais, páxinas web, etc.).
PLEB3.2. Procura e entende información específica de carácter concreto en páxinas
web e outros materiais de referencia ou consulta claramente estruturados (por exemplo,
enciclopedias, dicionarios, monografías, presentacións) sobre temas relativos a materias
educativas ou asuntos ocupacionais relacionados coa súa especialidade ou cos seus
intereses, e analiza a información tendo en conta varios criterios (autoría, fiabilidade da
páxina que o publica, datas, etc.) que axuden a avaliar a credibilidade do material.
PLEB3.3. Entende o sentido xeral, os puntos principais e información relevante de
anuncios e comunicacións de carácter público, institucional ou corporativo e claramente
estruturados, relacionados con asuntos do seu interese persoal, educativo ou
ocupacional (por exemplo, sobre lecer, cursos, bolsas e ofertas de traballo).
PLEB3.4. Localiza con facilidade información específica de carácter concreto en
textos xornalísticos en calquera soporte, ben estruturados e de extensión media, tales
como noticias glosadas; recoñece ideas significativas de artigos divulgativos sinxelos,
e identifica as conclusións principais en textos de carácter claramente argumentativo,
sempre que poida reler as seccións difíciles.
PLEB3.5. Comprende correspondencia persoal, en calquera soporte incluíndo foros en
liña ou blogs, na que se describen con certo detalle feitos e experiencias, impresións e
sentimentos, onde se narran feitos e experiencias, reais ou imaxinarios, e se intercambian
información, ideas e opinións sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas
xerais, coñecidos ou do seu interese..
PLEB3.6. Entende o suficiente de cartas, faxes ou correos electrónicos de carácter formal,
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oficial ou institucional, como para poder reaccionar en consecuencia (por exemplo, se se
lle solicitan documentos para unha estadía de estudos no estranxeiro)..
PLEB3.7. Identifica información relevante en instrucións detalladas sobre o uso de
aparellos, dispositivos ou programas informáticos, e sobre a realización de actividades e
normas de seguridade ou de convivencia (por exemplo, nun evento cultural, nunha
residencia de estudantes ou nun contexto ocupacional).
PLEB3.8. Comprende os aspectos xerais e os detalles máis relevantes de textos de
ficción e textos literarios contemporáneos breves, ben estruturados e nunha
variante estándar da lingua, nos que o argumento é lineal e se pode seguir sen
dificultade, e os personaxes e as súas relacións se describen de maneira clara e
sinxela

Bloque 4. Produción de textos escritos
Obxectivos
▪
▪
▪
▪

a
c
d
i

Contidos
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 decir, etc.).

-

Localización e uso adecuados de recursos lingüísticos ou temáticos (uso dun
dicionario ou dunha gramática, obtención de axuda, etc.).

Execución
-

Elaboración dun borrador.

-

Estruturación do contido do texto.

-

Organización do texto en parágrafos abordando en cada un unha idea principal,
conformando entre todos o seu significado ou a idea global.

-

Expresión da mensaxe con claridade axustándose ós modelos e ás fórmulas de
cada tipo de texto.

-

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

Apoio e aproveitamento máximo dos coñecementos previos (utilizar linguaxe
"prefabricada", etc.).

Revisión:
-

Identificación de problemas, erros e repeticións.

-

Atención ás convencións ortográficas e ós signos de puntuación.

-

Presentación coidada do texto (marxes, limpeza, tamaño da letra adecuado, uso
normativo de maiúsculas e minúsculas, etc.).

-

Reescritura definitiva.

Criterios de avaliación
B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para elaborar textos
escritos breves ou de media lonxitude (por exemplo, reformulando estruturas a partir
doutros textos de características e propósitos comunicativos similares, ou redactando
borradores previos, e revisando contido, ortografía e presentación do texto antes da súa
escritura definitiva)..
B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves ou de lonxitude media,
coherentes e de estrutura clara, sobre temas de interese persoal, ou asuntos cotiáns ou
menos habituais, nun rexistro formal, neutro ou informal, utilizando adecuadamente os
recursos de cohesión, as convencións ortográficas e os signos de puntuación máis
comúns, e amosando un control razoable de expresións e estruturas, e un léxico de uso
frecuente, de carácter tanto xeral como máis específico dentro da propia área de
especialización ou de interese.
B4.3. Saber manexar os recursos básicos de procesamento de textos para corrixir os erros
ortográficos dos textos que se producen en formato electrónico, e adaptarse ás
convencións comúns de escritura de textos en internet (por exemplo, abreviacións ou
outros en chats).
B4.4. Seleccionar e achegar información necesaria e pertinente, axustando de maneira
adecuada a expresión ao destinatario, ao propósito comunicativo, ao tema tratado e ao
soporte textual, e expresando opinións e puntos de vista coa cortesía necesaria..
B4.5. Tratar a información obtida de diversas fontes, seguindo os patróns discursivos
habituais, para iniciar e concluír o texto escrito adecuadamente, organizar a información
de xeito claro, ampliala con exemplos ou resumila con claridade, exactitude, coherencia
e fidelidade ao texto orixinal.
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B4.6. Presentar os textos escritos de xeito coidado (con atención a marxes, riscaduras,
liñas dereitas, letra clara, letras maiúsculas e minúsculas cando corresponda, etc.) en
soporte impreso e dixital, adecuados aos fins funcionais e valorando importancia da
presentación nas comunicacións escritas.
Estándares de aprendizaxe
PLEB4.1. Escribe, nun formato convencional, informes breves e sinxelos nos que dá
información esencial sobre un tema educativo ou ocupacional, ou menos habitual
(por exemplo, un accidente), describindo brevemente situacións, persoas,
obxectos e lugares; narrando acontecementos nunha clara secuencia lineal, e
explicando de maneira sinxela os motivos de certas accións.
PLEB4.2.Escribe correspondencia formal básica, dirixida a institucións públicas ou
privadas ou entidades comerciais, fundamentalmente destinada a pedir ou dar
información, solicitar un servizo ou realizar unha reclamación ou outra xestión sinxela,
respectando as convencións formais e as normas de cortesía usuais neste tipo de textos.
PLEB4.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios breves, en calquera soporte,
nos que solicita e se transmite información e opinións sinxelas e nos que resalta os
aspectos que lle resultan importantes (por exemplo, nunha páxina web ou unha revista
xuvenís, ou dirixidos a un profesor ou a unha profesora), respectando as convencións e
as normas de cortesía.
PLEB4.4. Escribe correspondencia persoal e participa en foros, blogs e chats nos que
describe experiencias, impresións e sentimentos; narra de forma lineal e coherente
feitos relacionados co seu ámbito de interese, actividades e experiencias pasadas
(por exemplo, sobre unha viaxe, as súas mellores vacacións, un acontecemento
importante, un libro ou unha película), ou feitos imaxinarios, e intercambia
información e ideas sobre temas concretos, sinalando os aspectos que lle parecen
importantes, e xustificando brevemente as súas opinións sobre eles.
PLEB4.5. Completa un cuestionario detallado con información persoal, educativa ou
laboral (por exemplo, para facerse membro dunha asociación ou para solicitar unha
bolsa)..
PLEB4.6. Escribe o seu currículo en formato electrónico, seguindo, por exemplo, o
modelo Europass.
PLEB4.7. Toma notas, mensaxes e apuntamentos con información sinxela e relevante
sobre asuntos habituais e aspectos concretos nos ámbitos persoal, educativo e
ocupacional, dentro da súa especialidade ou área de interese.
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PLEB4.8. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e
dixital, utilizando correctamente as convencións ortográficas e os signos de
puntuación.

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e
intercultural
Obxectivos
▪
▪
▪
▪
▪

a
c
d
i
o

Contidos
B5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación:
-

Sons e fonemas vocálicos.

-

Sons e fonemas consoánticos e as súas agrupacións.

-

Procesos fonolóxicos básicos.

-

Acento dos elementos léxicos illados, e no sintagma e na oración.

B5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas.
-

Uso das normas básicas de ortografía da palabra.

-

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

B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:
-

Recoñecemento e uso de convencións sociais básicas, normas de cortesía e
rexistros; costumes, valores, crenzas e actitudes; e da linguaxe non verbal.

-

Achegamento a aspectos culturais visibles próximos ao seus intereses (música,
traballo, lecer, deportes, produción escrita, lugares, organización política, etc.), e
a costumes, valores, crenzas e actitudes máis relevantes para facer comprensible
con carácter xeral a cultura dos países falantes da lingua estranxeira.

-

Identificación dalgunhas similitudes e diferenzas significativas nos costumes
cotiáns, e uso das formas básicas de relación social entre os países onde se fala a
lingua etranxeira e o noso.
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-

Actitud receptiva e respetuosa cara ás persoas, ós países e ás comunidades
lingüísticas que falan outra lingua e teñen unha cultura diferente á propia.

B5.4. Plurilingüismo:
-

Recoñecemento da realidade multilingüe da propia contorna.

-

Recurso aos coñecementos sintáctico-discursivos da propia lingua para mellorar
a aprendizaxe da lingua estranxeira e lograr unha competencia comunicativa
integrada.

-

Participación en proxectos nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos
elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e
valorando positivamente as competencias que posúe como persoa plurilingüe.

B5.5. Funcións comunicativas:
-

Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais.

-

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

-

Narración de acontecementospasados puntuais e habituais, descrición de estados
e situacións presentes, e expresión de sucesos futuros.

-

Petición e ofrecemento de información, indicacións, opinións e puntos de vista,
consellos, advertencias e avisos.

-

Expresión do coñecemento, a certeza, a dúbida e a conxectura.

-

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

-

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

-

Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses.

-

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

B5.6. Léxico oral e escrito de uso común relativo a identificación persoal; vivenda, fogar
e contexto; actividades da vida diaria; familia e amizades; traballo e ocupacións; tempo
libre, lecer e deporte; viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos; educación e estudo;
compras e actividades comerciais; alimentación e restauración; transporte; lingua e
comunicación; ambiente, clima e ámbito natural; e tecnoloxías da información e da
comunicación.
-

Recoñecemento e uso de expresións fixas, enunciados fraseolóxicos (saúdos,
despedidas, preguntas por preferencias e expresión de opinións) e léxico sobre
temas relacionados con contidos doutras áreas do currículo.

-

Recoñecemento e uso de antónimos e sinónimos máis comúns, e de
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procedementos de formación de palabras mediante recursos de derivación e de
composición, e recoñecemento de “falsos amigos”.
B5.7. Recoñecemento e uso de rutinas ou modelos de interacción básicos, segundo o
tipo de situación de comunicación.
B5.8. Estruturas sintáctico-discursivas propias do inglés:
-

Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or);
oposición (but); causa (because (of); due to); finalidade (to + infinitive; for);
comparación (as/not so +Adj.+ as; more comfortable/ quickly, faster (than); the
fastest); resultado (so...); condición (if; unless); estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions and commands).

-

Relacións temporais (the moment (she left); while).

-

Be used to / get used to.

-

Afirmación (affirmative sentences; tags; me too; think / hope so).

-

Exclamación (What + Adj. + noun, e. g. What wonderful horses!; How + Adj., e. g. How very
nice!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!).

-

Negación (negative sentences with not, never, non (Noun, e. g. no problem , nobody,
nothing; negative tags; me neither).

-

Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; tags).

-

Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past
perfect) presente (present simple and continuous); futuro (going to; will; present
simple and continuous + Adv.).

-

Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past
simple/perfect; and future perfect); habitual (simple tenses + Adv., e. g. every Sunday
morning); used to); incoativo (be about to); terminativo (stop -ing).

-

Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be
able to); posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps); necesidade (must;
need; have (got) to); obrigación (have (got) to; must; imperative); permiso (could;
allow); intención (present continuous).

-

Expresión

da

existencia

(e.

g.

there

could

be);

a

entidade

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic);
determiners); a calidade (e. g. pretty good; much too expensive).
-

Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e.
g. lots / plenty (of). Degree: e. g.absolutely; a (litle) bit).

-

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

-

Expresión do tempo (points (e. g. at midnight); divisions (e. g. term), and
indications (ago; early; late) of time; duration (from...to; during; until; since);
anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first,
second, after that/ finally); simultaneousness (just when); frequency (e. g. twice /
four times a week; daily).
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-

Expresión do modo (Adv.and phrases of manner, e. g.carefully; in a hurry).

-

Uso de conectores.

-

Have / get causative.

-

Phrasal verbs.

- Gerund and infinitive.

Criterios de avaliación
B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común, e
recoñecer os significados e as intencións comunicativas xerais relacionados con eles.
B5.2. Recoñecer e utilizar as principais convencións de formato, tipográficas, ortográficas
e de puntuación, e de uso de maiúsculas e minúsculas, así como abreviaturas e símbolos
de uso común e máis específico; e saber manexar os recursos básicos de procesamento
de textos para corrixir os erros ortográficos dos textos que se producen en formato
electrónico, e adaptarse ás convencións comúns de escritura de textos en internet (por
exemplo, abreviacións ou outros en chats).
B5.3. Coñecer e utilizar para a comprensión e a produción do texto os aspectos
socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos e actividades de estudo,
traballo e lecer), condicións de vida (hábitat e estrutura socioeconómica), relacións
interpersoais (xeracionais, entre homes e mulleres, no ámbito educativo, ocupacional e
institucional), comportamento (posturas, expresións faciais, uso da voz, contacto visual
e proxémica) e convencións sociais (actitudes e valores), así como os aspectos culturais
xerais que permitan comprender información e ideas presentes no texto (por exemplo,
de carácter histórico ou literario).
B5.4. Valorar as linguas como medio para comunicarse e relacionarse con compañeiros
e compañeiras doutros países, como recurso de acceso á información e como
instrumento de enriquecemento persoal, ao coñecer culturas e maneiras de vivir
diferentes. (costumes e tradicións), actuando coa debida propiedade e respectando as
normas de cortesía máis importantes nos contextos respectivos.
B5.5. Recorrer aos coñecementos sintáctico-discursivos da propia lingua para identificar
marcadores discursivos e tipo de expoñentes lingüísticos necesarios segundo o tipo de
texto e a intención comunicativa; mellorar a aprendizaxe da lingua estranxeira e lograr
unha competencia comunicativa integrada.
B5.6. Apreciar a riqueza persoal e social que proporciona ser unha persoa plurilingüe.
B5.7. Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre os constituíntes e a
organización de patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na comunicación oral
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e escrita, así como os seus significados asociados (por exemplo, unha estrutura
interrogativa para expresar sorpresa); e distinguir a función ou as funcións comunicativas
máis relevantes do texto e un repertorio dos seus expoñentes máis comúns, así como
patróns discursivos de uso frecuente relativos á organización e á ampliación ou a
restruturación da información (por exemplo, nova fronte a coñecida; exemplificación e
resumo).
B5.8. Recoñecer, e aplicar a comprensión do texto léxico oral e escrito de uso común
relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais ou relacionados cos propios intereses, os
estudos e as ocupacións, así como un repertorio limitado de expresións e modismos de
uso frecuente, cando o contexto ou o apoio visual facilitan a comprensión..
B5.9. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis,
recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares
como outras presentes no centro docente, relacionados cos elementos transversais,
evitando estereotipos lingüísticos ou culturais.

Estándares de aprendizaxe

PLEB5.1. Exprésase cunha pronunciación clara, aceptable e comprensible, e utiliza
adecuadamente os esquemas fonolóxicos básicos, aínda que teña que repetir algunha
vez por solicitude das persoas interlocutoras..
PLEB5.2. Produce textos escritos en diferentes soportes, sen erros ortográficos e de
puntuación que impidan a comprensión, e utiliza o corrector informático para detectar
e corrixir erros tipográficos e ortográficos.
PLEB5.3. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e menos habituais que
poden xurdir durante unha viaxe ou estadía noutros países por motivos persoais,
educativos ou ocupacionais (transporte, aloxamento, comidas, compras, estudos,
traballo, relacións coas autoridades, saúde e lecer), e sabe solicitar atención, información,
axuda ou explicacións, e facer unha reclamación ou unha xestión formal de xeito sinxelo,
pero correcta e adecuada ao contexto.
PLEB5.4. Recoñece os elementos culturais máis relevantes dos países onde se fala a
lingua estranxeira, e establece relación entre aspectos da cultura propia e da cultura
meta para cumprir, de ser o caso, o papel de intermediario lingüístico e cultural,
abordando con eficacia a resolución de malentendidos interculturais, e valorando
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positivamente as competencias que posúe como persoa plurilingüe.
PLEB5.5.

Comprende

e

utiliza

con

corrección

suficiente

e

adecuación

sociolingüística os recursos lingüísticos propios do seu nivel, e frases feitas e
locucións

idiomáticas

sinxelas

e

habituais

da

comunidade

lingüística

correspondente á lingua meta.
PLEB5.6. Comprende e utiliza un léxico relativamente rico e variado, o que implica,
entre outros, o emprego de sinónimos de uso máis frecuente e de palabras de
significación próxima para evitar a repetición léxica.
PLEB5.7. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis,
recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e
relacionados cos elementos transversais; evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e
valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe.
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Contribución ao desenvolvemento das competencias clave.
Starter unit
Unidade S - 1: Unit opener
Obxectivos
▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Actividades

CC

Indicadores

Ler e escoitar un
artigo sobre o
uso da Realidade
Aumentada no
futuro.
Contestar
preguntas sobre
o artigo.
Revisar o
vocabulario
relacionado con:
Technology:
browse, press,
scroll, swipe,
switch on, tap,
text, update.
Revisar o uso de
modais.
Preguntar e
responder
utilizando
modais en frases
e prácticas
personalizadas e
controladas.
Desenvolver a
competencia en
comunicación
lingüística.
Desenvolver as
competencias
sociais e cívicas.
Desenvolver a
competencia
cultural e
artística.
Desenvolver a
competencia de
aprender a
aprender.
Falar sobre
normas de uso
de aparatos
electrónicos na
clase.

▪ Práctica de vocabulario sobre a
fotografía. Intercambio de preguntas e
respostas por parellas (Exercise 1).

CL

CL1.1. Capta e resume a idea
global dunha exposición oral de
tema coñecido a través dun
medio mecánico.

▪ Audición do artigo Future reality?,
relacionando as preguntas coas súas
respostas (Exercise 2).

CL

CL1.2. Escoita e realiza tarefas do
tipo:
relacionar,
secuenciar,
completar táboas, etc.

▪ Práctica de vocabulario elixindo a opción
correcta. Intercambio de preguntas e
respostas por parellas (Exercise 3).

SIEE

SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Recursos
TG p. 4
CB p. 4
CD
(1.02)

CD
▪ Compleción da práctica de vocabulario
no iPack (Vocabulary practice)

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

▪ Compleción das regras gramaticais no
caderno coa opción correcta (Exercise 4).

AA

AA1. Valora a capacidade de
interacturar oralmente como
medio eficaz na ampliación dos
seus
horizontes
humanos,
lingüísticos e culturais.

▪ Redacción de preguntas e respostas no
caderno a partir das palabras dadas e
engadindo as súas propias opinións e
preferencias na resposta. (Exercise 5).

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

▪ Compleción da práctica de gramática no
iPack (Grammar practice).

CD

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

▪ Produción de instrucións para a
utilización de aparatos electrónicos na
clase, utilizando as expresións do
recadro Useful Language box (Excercise
6)

CL

CL3.1.
Realiza
intercambios
comunicativos con falantes da
lingua estudada.

Actividades opcionais:
-Grammar and vocabulary: workbook.
-Grammar and vocabulary worksheets,
Tests and resources Multi-Rom.

AA

AA4. Utiliza diferentes estratexias
utilizadas para progresar na
aprendizaxe.

TG p. 5
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Unidade S - Sport
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Actividades

CC

Indicadores

Recursos
TG p. 6
CB p. 6
CD
(1.03-1.04)

Revisar e
aprender
vocabulario
relacionado con:
Sports.
Revisar formas
de pasado
simple e
presente
perfecto.
Escoitar un
podcast sobre
un evento
deportivo.
Responder
preguntas sobre
a conversa.
Desenvolver a
competencia en
comunicación
lingüística.
Desenvolver a
competencia de
aprender a
aprender.
Desenvolver o
sentido da
iniciativa.

▪ Compleción de respostas ás preguntas
relacionadas con deportes, utilizando as
expresións sobre deportes estudadas na
unidade (Exercise 1).

CL

CL2.1. Adapta a mensaxe tanto ás
posibilidades lingüísticas coma á
audiencia á que se dirixe.

▪ Audición dun extracto do podcast
Sporting Moments Compleción de
respostas ás preguntas relacionadas con
deportes, utilizando as expresións sobre
deportes estudadas na unidade (Exercise
2).

CL

CL1.2. Escoita e realiza tarefas do
tipo:
relacionar,
secuenciar,
completar táboas, etc.

▪ Segunda audición completando as frases
no caderno cos nomes correctos
(Exercise 3).

SIEE

SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

CL
▪ Revisión e interiorización dos exemplos
de
uso
do
presente
perfecto.
Compleción das regras gramaticais no
caderno coas palabras do recadro
(Exercise 4).

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

• Compleción da práctica de gramática no
iPack (Grammar practice).

CD

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

▪ Lectura dun informe sobre unha
deportista de élite. Segunda lectura e
anotación no caderno das formas
correctas
dos
tempos
verbais
presentados. (Exercise 5)

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

Actividades opcionais:
- Preparan unha descrición sobre un
compañeiro.

AA

AA4. Utiliza diferentes estratexias
utilizadas para progresar na
aprendizaxe.

TG p. 6
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Unidade S - Vocabulary and listening
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪

Aprendizaxe de
formas verbais
para falar sobre
dinero.
Escoitar unha
conversación
sobre compras.
Revisar a forma
e uso do
presente
continuo.
Practicar o uso
do presente
continuo.
Desenvolver a
competencia
lingüística.
Aprender a
aprender.
Revisar a
diferencia entre
presente simple
e continuo.
Completar unha
conversación
utilizando o
presente simple
e continuo.
Desenvolver as
competencias
sociais e cívicas.

Actividades

▪ Revisión e interiorización dos exemplos
en presente continuo. Compleción das
regras gramaticais no caderno coas
palabras do recadro (Exercise 1).

CC

SIEE

Indicadores

SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 7
CB p. 7

CD
▪ Compleción da práctica de vocabulario
no iPack (Vocabulary practice).

▪ Audición dunha conversación sobre
compras. Resposta ás preguntas
propostas e corrección
coa clase.
(Exercise 2).
▪ Segunda audición prestando atención á
resposta ás preguntas formuladas.
Comprobación das respostas coa clase.
(Exercise 3)
▪ Lectura das preguntas do exercicio
anterior e clasificación en presente
continuo e presente simple. Redacción
de frases por parellas e lectura das
mesmas ó resto da clase. (Exercise 4)

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

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

SC

CL1.2. Escoita e realiza tarefas do
tipo:
relacionar,
secuenciar,
completar táboas, etc.
SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

AA
AA1. Valora a capacidade de
interacturar oralmente como
medio eficaz na ampliación dos
seus
horizontes
humanos,
lingüísticos e culturais.

▪ Clasificación das frases do recadro en
hábitos e actividades que teñen lugar no
momento presente. Elección das frases
apropiadas para completar as regras
gramaticais propostas (Exercise 5)
▪ Compleción da práctica de gramática no
iPack (Grammar practice).

CD

▪ Lectura das frases propostas. Audición do
ditado e compleción das frases coas
palabras correctas. (Dictation, Exercise 6)

CL

▪ Elaboración de frases por parellas
describindo e expresando a súa opinión
sobre aspectos persoais de cada alumno,
coa axuda das expresións do recadro
Functional language box (Exercise 7).

SIEE

CD5. Utiliza as tecnoloxías da
información e a comunicación
para a aprendizaxe da lingua
inglesa.
CL1.2. Escoita e realiza tarefas do
tipo:
relacionar,
secuenciar,
completar táboas, etc.
SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

CL
▪ Práctica de frases por parellas
describindo e expresando a súa opinión
sobre aspectos persoais de cada alumno,
coa axuda das expresións do recadro
Functional language box (Exercise 8).

CL2.2. Reflicte sobre a necesidade
da
corrección
formal
na
expresión oral.
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Unidade S - Vocabulary and listening
Obxectivos

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

Actividades

CC

Indicadores

▪

Elaboración e práctica de preguntas,
respostas e frases realizando suxestións
e expresando a súa opinión sobre
distintas actividades relacionadas coas
compras, seguindo o modelo e coa
axuda das expresións do recadro
Speaking strategy (Your turn - Exercise 9).

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
Vocabulary
and
Grammar
worksheets (T&R Multi-ROM)

AA

AA4. Utiliza diferentes estratexias
utilizadas para progresar na
aprendizaxe.

Recursos

T&R
MultiROM
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Unit 1 – Making a difference
Unidade 1 - Unit opener
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

▪

▪

Introducir o
tema da
amizade.
Aprender
adxectivos de
personalidad:
Personality
adjectives:
dedicated,
dependable,
enthusiastic,
kind, optimistic,
outgoing,
sensible,
supportive,
sympathetic,
truthful.
Describir as
cualidades dun
buen amigo.
Aprender ou
revisar palabras
para falar sobre .
Desenvolver a
competencia en
comunicación
lingüística, as
competencias
sociais e cívicas
e a competencia
cultural e
artística.

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

Actividades

CC

Indicadores

▪

Relación das palabras de vocabulario
do recadro coas fotografías. Revisión
das respostas (Exercise 1).

AA

AA1. Valora a capacidade de
interacturar oralmente como
medio eficaz na ampliación dos
seus
horizontes
humanos,
lingüísticos e culturais.

▪

Relación dos adxectivos do recadro
cos sinónimos e definicións. Revisión
das respostas (Exercise 2).

SIEE

SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

▪

Compleción da práctica de vocabulario
no iPack (Vocabulary practice).

CD

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

▪

Lectura da información do recadro
Learn
it!
Confusing
words
(sympathetic, sensible, sensitive) e
tradución á lingua materna (Exercise 3).

AA

AA1. Valora a capacidade de
interacturar oralmente como
medio eficaz na ampliación dos
seus
horizontes
humanos,
lingüísticos e culturais.

▪

Discusión e expresión da opinión cos

CL

compañeiros

sobre

o

tema

presentado. os alumnos comparten o
significado

e

as

definicións

das

palabras subliñadas na guía de eventos

CL

Recursos
Oxford
iPack
TG pp.
10-11
CB pp.
10-11

CL1.1. Capta e resume a idea
global dunha exposición oral de
tema coñecido a través dun
medio mecánico.

de recogida de fondos.(Exercise 4)
▪

Compleción das frases no caderno con
vocabulario dos exercicios anteriores e

CL

corrección coa clase ( Exercise 5).

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

▪

Produción escrita de respostas ás
preguntas propostas e lectura para o
resto da clase. (21st Century Skills:
Making choices Exercise 6).

▪

Audición e visualización do video Your
Views: Friendship no iPack, sobre a
amizade. Contestación ás preguntas
interactivas ó final do vídeo (Video).

CL

CL1.3. Predí o desenlace dun
texto oral relacionando os
diversos aspectos do seu contido.

▪

Actividades opcionais:
-

CL

CL1.1. Capta e resume a idea
global dunha exposición oral de
tema coñecido a través dun
medio mecánico.

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

TG pp.
10-11
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Unidade 1 - Positive action
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

Actividades

CC

Indicadores

Consolidar o
vocabulario
sobre eventos.
Ler e escoitar un
foro sobre
eventos
gratuítos.
Contestar
preguntas
verdaderas o
falsas sobre un
texto.
Comprender o
vocabulario
novo nun
contexto.
Aprender a
aprender.
Desenvolver a
competencia
cultural.

▪

Compleción da actividade interactiva
no iPack como preparación para a
lectura (Reading preparation).

CD

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

▪

Lectura e audición do artigo No to the
cyber
bullies
identificación
da
información que responde á pregunta
e por qué (Exercise 1).

CL

CL4.1. Infire significados a partir
do contexto.

▪

Segunda
lectura
do
artigo
respondendo ás preguntas propostas
(Exercise 2).

CL

CL4.2.
Infire
coñecementos
lingüísticos e léxicos a través da
lectura.

▪

Presentación da forma e uso do
pasado simple dos verbos regulares e
irregulares no iPack, nun contexto e a
través dunha animación (Grammar
animation).

CD

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

▪

Revisión e interiorización da táboa
sobre a forma e uso do pasado simple
e o pasado continuo. Compleción das
regras gramaticais no caderno coas
palabras do recadro (Exercise 3).

SIEE

SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Actividades opcionais:
- Grammar (WB)
- Grammar reference (WB)
- Grammar worksheets (T&R MultiROM)

CL

CL1.1. Capta e resume a idea
global dunha exposición oral de
tema coñecido a través dun
medio mecánico.

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 12
CB p. 12
CD
(1.10)

TG p. 12
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Unidade 1 - Grammar
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪

▪

Aprender o
pasado simple
dos verbos
regulares e
irregulares.
Completar frases
e un texto en
pasado simple.
Preguntar e
responder sobre
eventos
pasados.
Comparación e
contraste do uso
do pasado
simple, pasado
continuo e used
to.
Aprender a
aprender.
Desenvolver a
competencia
cultural.
Preguntar e
responder sobre
cosas que
hicieron no
pasado.
Desenvolver o
sentido da
iniciativa.

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

Actividades

▪ Compleción da práctica de gramática no
iPack (Grammar practice).
▪ Compleción das frases propostas
utilizando as palabras apropiadas
(Exercise 4).

CC

CD

CL

Indicadores

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

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 13
CB p. 13

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.
▪ Compleción das frases propostas
utilizando os verbos entre paréntesis no
tempo adecuado: pasado simple ou
pasado continuo, tomando como
exemplo as frases da táboa e do
exercicio 4 (Exercise 5).

SIEE

SIEE1. Participa en conversacións
e simulacións breves con diversos
fins comunicativos, utilizando as
estratexias
nevesarias
para
resolver as dificultades durante a
interacción.

▪ Compleción das frases propostas coa
forma correcta da estrutura used to
(Exercise 6).

AA

AA1. Valora a capacidade de
interacturar oralmente como
medio eficaz na ampliación dos
seus
horizontes
humanos,
lingüísticos e culturais.

▪ Compleción das preguntas sobre o texto
e contestación ás preguntas (Exercise 7).

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

▪ Produción escrita de dos frases para
cada unha das expresións de tempo,
indicando lo que hicieron e lo que no
hicieron (Your turn - Exercise 8).

CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

▪ Intercambio de preguntas e respostas
para atopar a outros compañeiros que
hicieron lo mesmo, utilizando as
expresións do recadro Useful language
como axuda (Your turn - Exercise 9).

CL

CL3.2. Reflicte sobre a necesidade
da
corrección
formal
na
interacción oral.

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Grammar worksheets (T&R MultiROM)

AA

AA4. Utiliza diferentes estratexias
utilizadas para progresar na
aprendizaxe.

▪

T&R
MultiROM
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Unidade 1 - Special people: Vocabulary and listening
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

▪

Aprender
adxectivos para
describir
sentimientos.
Escoitar e
relacionar pie de
fotos coas
imaxes.
Escoitar e
corregir
información.
Comprender
vocabulario
novo en
contexto.
Desenvolver a
competencia en
comunicación
lingüística.

Actividades
▪

CC

Observación do mapa e as fotografías.
Descrición dos lugares, animais e
ecosistemas asociados ás fotografías.
Discusión cos compañeiros da clase,
expresando a súa opinión. Audición
do blogue e unión dos títulos con
cada un dos parágrafos (Exercise 1).

▪

Lectura das frases indicadas e
identificación das frases verdaderas e
falsas. Audición e revisión das
respostas e corrección das frases
falsas de forma oral (Excercise 2)

▪

Compleción
da
práctica
de
vocabulario no iPack (Vocabulary
practice).

▪

Observación das fotografías e fact
files. Descrición dos sentimientos dos
personaxes e os logros alcanzados en
cada imaxe utilizando as palabras do
recadro (Excercise 3)

Indicadores

CL

CL2.1. Adapta a mensaxe tanto ás
posibilidades lingüísticas coma á
audiencia á que se dirixe.

CL

CL1.2. Escoita e realiza tarefas do
tipo:
relacionar,
secuenciar,
completar táboas, etc.

CD

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

CL

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 14
CB p. 14
CD
(1.12)

CL3.2. Reflicte sobre a necesidade
da
corrección
formal
na
interacción oral.

▪

Compleción da actividade interactiva
no iPack como preparación para a
audición (Listening preparation).

CD

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

▪

Lectura das preguntas propostas e
compleción das mesmas. Audición e
revisión das respostas (Exercise 4).

CL

CL4.1. Infire significados a partir
do contexto.

▪

Segunda audición e compleción da
información contida nos textos
informativos coas palabras incluidas
na audición (Exercise 5).

CL

CL1.2. Escoita e realiza tarefas do
tipo:
relacionar,
secuenciar,
completar táboas, etc.

CL

CL2.1. Adapta a mensaxe tanto ás
posibilidades lingüísticas coma á
audiencia á que se dirixe.

TG p. 14

AA

AA4. Utiliza diferentes estratexias
utilizadas para progresar na
aprendizaxe.

T&R
MultiROM

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Actividades opcionais:

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Actividades
ampliación:

de

reforzo

e

- Vocabulary worksheets (T&R MultiROM)
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Unidade 1 - Grammar
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

Aprender a
utilizar o
presente
perfecto
continuo.
Aprender
expresións de
tempo pasado.
Completar frases
e formular
preguntas
utilizando o
presente
perfecto
continuo.
Desenvolver a
competencia en
comunicación
lingüística.
Aprender a
aprender.
Desenvolver as
competencias
sociais e cívicas.

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

Actividades

CC

Indicadores

▪

Presentación da forma e uso do
presente simple e o presente perfecto
no iPack nun contexto, a través da
animación (Grammar animation).

CD

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

▪

Revisión da táboa sobre a forma e uso
do presente perfecto continuo.
Compleción das regras gramaticais no
caderno coa axuda do recadro
Recycle box e incluíndo as partículas
for/since (Exercise 6).

SIEE

SIEE4. Segue instrucións para
realizar
autonomamente
tarefas de aprendizaxe.

▪

Compleción das frases no caderno
utilizando a expresión How long.
Comparación das respostas cun
compañeiro e corrección coa clase.
(Exercise 7).

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 15
CB p. 15

CL

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica
e
os
elementos
necesarios de cohesión e
coherencia
para
facerse
comprender.

▪

Compleción das frases no caderno
con expresións de tempo (Exercise 9).

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado
ó contexto.

▪

Compleción da práctica de gramática
no iPack (Grammar practice).

CD

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

▪

Debuxo dun cronograma no caderno
ordenando as expresións de tempo do
recadro (Exercise 8).

CMCT

CMCT1. Elabora documentos
empregando recursos verbais e
gráficos.

▪

Compleción do texto no caderno, coa
forma correcta do verbo be en pasado
simple (Exercise 10)

CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado
ó contexto.

▪

Intercambio de preguntas, respostas e
experiencias en pequeños grupos, coa
axuda das expresións do recadro
Useful language (Your turn - Exercise
9).

SC

SC2. Socializa e participa en
actividades grupais na lingua
estranxeira.

▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Grammar worksheets (T&R MultiROM)

AA

AA4.
Utiliza
diferentes
estratexias
utilizadas
para
progresar na aprendizaxe.

T&R
MultiROM
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Unidade 1 - Culture: Reading and vocabulary
Obxectivos
▪

▪

▪

▪
▪
▪

Escoitar e ler un
blogue sobre
animais salvaxes
no parque de
Yellowstone.
Responder a
preguntas de
comprensión
sobre o blogue.
Comprender o
novo
vocabulario en
contexto.
Practicar o uso
de collocations.
Aprender a
aprender.
Desenvolver a
competencia
cultural e
lingüística.

Actividades
Intercambio de preguntas, respostas e
experiencias sobre parques nacionais
e animais salvaxes (Warm up).

CL

CL2.3. Enxuiza a capacidade de
expresión cando se aprecia que a
mensaxe non chega á audiencia.

▪

Lectura e audición do blogue The
getting better blog, completando os
parágrafos cos titulares correctos
(Exercise 1).

CL

CL4.1. Infire significados a partir do
contexto.

▪

Lectura e audición do blogue The
getting better blog, identificando qué
frases son verdaderas e cuáles son
falsas (Exercise 2).

CL

CL4.2.
Infire
coñecementos
lingüísticos e léxicos a través da
lectura.

▪

Revisión do significado das palabras
resaltadas no texto The getting better
blog. Compleción do texto en azul
con dichas palabras, no caderno.
Revisión das palabras de vocabulario,
engadindo novas palabras e o seu
colectivo (Exercises 3-4).

CL

CL4.4. Valora a lectura como fonte
de coñecemento de aspectos
culturais, históricos, literarios, etc.,
da lingua estranxeira.

▪

Audición das palabras do recadro SAY
IT! identificando as palabras que

CL

CL2.4. Busca na súa contorna e
atopa medios que lle axudan a
expresarse.

▪

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

Indicadores

▪

conteñen o son /ʌ/ e as que
conteñen o son /æ/. Reprodución tras
as audición para practicar a pronuncia
(Excercise 5)

▪

CC

Identificación das palabras requeridas
no blogue. Unión das palabras cos
fragmentos
das
expresións
correspondentes. (Exercise 6).

Recursos
TG p. 16
CB p. 16
CD
(1.13)

CL

CL

CL5.2. Redacta con estrutura lóxica
e os elementos necesarios de
cohesión e coherencia para facerse
comprender.

CL5.2. Redacta con estrutura lóxica
e os elementos necesarios de
cohesión e coherencia para facerse
comprender.

Compleción
das
frases
coas
expresións correctas e escritura das
mesmas no caderno. (Exercise 7).
AA

AA4. Utiliza diferentes estratexias
utilizadas para progresar na
aprendizaxe.
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Unidade 1 - Culture: Your turn
Obxectivos
▪

▪

▪

Tema
intercurricular:
Aprender
contidos doutras
materias a través
da lingua
estranxeira: ICT.
Familiarizarse
con aspectos
doutras culturas.

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

Actividades
▪

Compleción
da
práctica
de
vocabulario no iPack (Vocabulary
practice).

▪

Redacción de notas para a realización
dunha presentación sobre un Parque
Nacional ou un lugar con belleza
natural, seguindo o exemplo (Excercise
8)

CC

Indicadores

CD

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

CL

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 17
CB p. 17

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

▪

Audición e visualización do video
Marwell Wildlife no iPack Compleción
do video worksheet (Culture video).

CL

CL1.3. Predí o desenlace dun
texto oral relacionando os
diversos aspectos do seu contido.

▪

Aprendizaxe sobre o Parque Nacional
de Yellowstone. Debate por parellas
sobre a pregunta (Focus on...).

CL

CL3.1.
Realiza
intercambios
comunicativos con falantes da
lingua estudada.

▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Curriculum extra worksheet, unidade
1 (T&R Multi-ROM)

AA

AA4. Utiliza diferentes estratexias
utilizadas para progresar na
aprendizaxe.

SB p.
124
CD
(1.14)
T&R
MultiROM
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Unidade 1 - Practical English: giving information
Obxectivos

Actividades

CC

Indicadores

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 18
CB p. 18
CD
(1.15-1.18)

Lectura dun
póster sobre
unha feria de
impacto
medioambiental.
Escoitar
información
específica.
Aprender
linguaxe
funcional para
falar de
diferentes
proxectos.
Facer un ditado.
Desenvolver a
competencia en
comunicación
lingüística,
social, cívica,
matemática e
científicotecnolóxica.

▪

Lectura do poster- anuncio sobre a
feria do impacto global (Global impact
fair) e contestación á preguntas de
comprensión (Exercise 1).

CL

CL4.1. Infire significados a partir
do contexto.

▪

Audición dunha conversación sobre
unha feria do medio ambiente e
compleción das notas no caderno
(Exercise 2).

CL

CL1.1. Capta e resume a idea
global dunha exposición oral
de tema coñecido a través dun
medio mecánico.

▪

Compleción
das
frases
da
conversación anterior no caderno
coas palabras do recadro. Segunda
audición da conversación e revisión
das respostas (Dictation-Exercise 3).

CL

CL1.2. Escoita e realiza tarefas
do tipo: relacionar, secuenciar,
completar táboas, etc.

▪

Audición e compleción escrita dun
grupo de frases. Intercambio das
preguntas e respostas por parellas
(Speaking strategy box - Exercise 4).

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Actividades
de
ampliación:
- Pronunciation (SB)

CL

CL2.4. Busca na súa contorna e
atopa medios que lle axudan a
expresarse.

SB p.
133
Cd
(1.19-1.21)

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Actividades opcionais:
-

CMCT

CMCT1. Elabora documentos
empregando recursos verbais e
gráficos.

TG p. 18

▪

▪

▪

▪
▪

reforzo

e
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Unidade 1 - Practical English: Speaking
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

▪

Crear un anuncio
para unha causa
xusta.
Practicar a
petición de
información.
Aprender
linguaxe
funcional para
pedir e dar
información.
Desenvolver a
competencia en
comunicación
lingüística.
Desenvolver as
competencias
sociais, cívicas e
o espíritu
emprendedor.

Actividades

CC

Indicadores

▪

Compleción da tarefa interactiva no
iPack como preparación para a
actividade oral (Speaking preparation).

CD

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

▪

Práctica do diálogo por parellas.
Compleción das entradas do diálogo
coas palabras correctas. Práctica do
novo diálogo (Exercise 5).

CL

CL1.1. Capta e resume a idea
global dunha exposición oral de
tema coñecido a través dun
medio mecánico.

▪

Práctica do diálogo por parellas.
Compleción dos espacios vacíos e
práctica do novo diálogo (Recycle
box Exercise 6).

SC

SC2. Socializa e participa en
actividades grupais na lingua
estranxeira.

▪

Preparación de anuncios relacionados
co tema proposto, seguindo as
instrucións e coa axuda do modelo.
Interacción oral hablando sobre os
seus proxectos, seguindo o modelo da
lección e coa axuda das expresións do
recadro Functional language box
(Exercises 7-8).

CL

CL2.2. Reflicte sobre a necesidade
da
corrección
formal
na
expresión oral.

▪

Visualización do episodio 1 do vídeo
Make it big!: Inventor (Your turn Exercise 9).

CL

CL1.3. Predí o desenlace dun
texto oral relacionando os
diversos aspectos do seu contido.

▪

Compleción da tarefa interactiva do
vídeo (Interactive video).

CD

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

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 19
CB p. 19
CD
(1.22)

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Video scripts (T&R Multi-ROM)
- Communication: Pairwork (T&R
Multi-ROM)

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

T&R
MultiROM

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Actividades opcionais:
- Practican os seus propios diálogos.

CL

CL3.1.
Realiza
intercambios
comunicativos con falantes da
lingua estudada.

TG p. 18
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Unidade 1 - Writing an informal email
Obxectivos
▪
▪

▪
▪

▪

▪

Ler un email
como modelo.
Aprender a
utilizar
conectores de
expresión de
linguaxe
informal.
Escribir un email
informal.
Desenvolver a
competencia en
comunicación
lingüística.
Desenvolver a
iniciativa e o
espíritu
emprendedor.

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

Actividades
▪

CC

Lectura do email e resposta ás
preguntas formuladas. Revisión das
respostas
coa clase (Writing
preparation - Exercise 1).

CL

SIEE

Indicadores
CL4.1. Infire significados a partir
do contexto.
SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

▪

Lectura
e
interiorización
da
información sobre o uso de Linking
expressions (Look at language).

▪

Lectura dun email informal dunha
amiga e contestación ás preguntas
(Exercise 2).

SIEE

SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

▪

Re-edición das frases no caderno, cos
conectores correctos (Exercise 3).

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

▪

Compleción da actividade interactiva
no iPack como preparación para a
redacción dun evento (Writing
preparation).

CD

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

▪

Lluvia de ideas para organizarse e
escribir sobre unha experiencia do
pasado (Writing task – Think-Plan).

SIEE

SIEE2. Organiza o seu traballo
para mellorar resultados.

▪

Redacción de notas contestando ás
preguntas sobre o evento do que van
a escribir (Draft-Check).

CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

▪

Produción escrita dun email sobre un
club social e as actividades realizadas,
utilizando as notas preparadas na
actividade anterior, o texto modelo
como axuda e seguindo as pautas
proporcionadas no Writing plan
(Write).

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

▪

Actividades opcionais:
- Contestan a preguntas
comprensión.

CL

CL3.1.
Realiza
intercambios
comunicativos con falantes da
lingua estudada.

de

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 20
CB p. 20

TG p. 20
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Unidade 1 Review & Tests
Obxectivos

Actividades

CC

▪

Consolidar os
coñecementos
adquiridos no
desenvolvement
o da unidade 1.

▪

Review:
- Participación nun xogo no iPack.
- Práctica individual en aplicación
gratuíta Spectrum VOC APP.
- Compleción dos exercicios 1-3
(vocabulary).
- Compleción dos exercicios 4-6
(grammar).
- Compleción dos exercicios 7-8
(practical English).

SIEE

▪

Avaliación
sumativa.

▪

Compleción dos Unit 1 Tests.

Todas

▪

Desenvolver a
competencia
dixital.

▪

Online Learning Zone:
Utilización libre das actividades
propostas para a unidade na Internet.

CD

Indicadores
SIEE3. Utiliza procesos
autoavaliación.

Recursos
de

Oxford
iPack
TG p. 21
SB p. 21
CD
(1.23)
Smart
phone
(opcional)
T&R
MultiROM

CD1. Usa as tecnoloxías da
información e a comunicación
de forma progresivamente
autónoma para buscar
información.

PC /
Tablet

Indicadores

Recursos

Unit 2 – A consumer’s world
Unidade 2 - Unit opener
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

Introducir o
tema sobre
publicidade e
anuncios.
Aprender
vocabulario
relacionado con
publicidade e
marketing.
Debatir as
formas de
participación
nunha poxa para
recaudar fondos.
Desenvolver as
competencias
lingüística, social
e cívica.

Actividades

CC

▪

Identificación das palabras de
vocabulario relacionadas cunha poxa
para recaudar fondos. Identificación
das
palabras
de
vocabulario
relacionadas coa foto (Exercise 1).

CL

CL2.1. Adapta a mensaxe tanto
ás posibilidades lingüísticas
coma á audiencia á que se
dirixe.

▪

Relación dos materiais do recadro
coas imaxes. Audición e revisión das
respostas (Exercise 2).

CMCT

CMCT3. Valora as condicións
da súa contorna e as contrasta
co que aprende dela da lingua
estranxeira.

▪

Compleción
da
práctica
de
vocabulario no iPack (Vocabulary
practice).

CD

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

▪

Resposta ás preguntas planteadas;
Debate coa clase elixindo aquelas
causas para as que os compañeiros
organizarían
un
evento
de
recaudación de fondos (Exercise 3).

CMCT

CMCT3. Valora as condicións
da súa contorna e as contrasta
co que aprende dela da lingua
estranxeira.

▪

Discusión e expresión da opinión cos
compañeiros
sobre
o
tema
presentado. os alumnos comparten o
significado e as definicións das
palabras subliñadas na guía de
eventos de recogida de fondos.
(Exercise 4).

Oxford
iPack
TG pp.
22-23
CB pp.
22-23
CD
(1.24)
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Unidade 2 - Unit opener
Obxectivos

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

Actividades

CC

▪

Compleción das frases no caderno
con vocabulario dos exercicios
anteriores e corrección coa clase
(Exercise 5).

▪

Intercambio de preguntas e respostas
co compañeiro e co resto da clase
(Excercise 6)

▪

Produción escrita de respostas ás
preguntas propostas 21st Century
Skills: Getting involved (Excercise 7)

▪

▪

Indicadores

CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado
ó contexto.

Audición e visualización do video Your
views: Volunteering no iPack, sobre
recaudación de fondos e voluntariado.
Contestación
ás
preguntas
interactivas ó final do vídeo (Video).

CL

CL1.3. Predí o desenlace dun
texto oral relacionando os
diversos aspectos do seu
contido.

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

das

actividades

Recursos

TG p. 22

Unidade 2 - Reading
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

▪

▪

Actividades

CC

Indicadores

Consolidar o
vocabulario
relacionado cos
anuncios e a
publicidade.
Ler e escoitar
unha liña do
tempo sobre a
historia da
publicidade.
Responder a
preguntas sobre
unha liña do
tempo.
Desenvolver a
competencia en
comunicación
lingüística.
Desenvolver a
competencia
cultural.

▪

Compleción da actividade interactiva
no iPack como preparación para a
lectura (Reading preparation).

CD

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

▪

Lectura e audición da liña do tempo
sobre a historia da publicidade e
discusión das razóns polas que algúns
anuncios foron un éxito (Exercise 1).

CL

CL4.1. Infire significados a partir
do contexto.

▪

Audición dunha liña do tempo
completando os espacios coas frases
propostas. Corrección das respostas
co resto da clase (Exercise 2).

CL

CL4.2.
Infire
coñecementos
lingüísticos e léxicos a través da
lectura.

▪

Lectura da información do recadro
Learn it! Confusing words (rare,
strange) e tradución á lingua materna
(Exercise 3).

CL

CL4.4. Valora a lectura como
fonte de coñecemento de
aspectos culturais, históricos,
literarios,
etc.,
da
lingua
estranxeira.

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

das

actividades

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 24
CB pp.
24-25
CD
(1.25)

TG p. 24
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Unidade 2 - Grammar
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪

▪

Comparar o uso
do pasado
simple e o
pasado perfecto
simple.
Completar frases
e un texto
utilizando os
tempos verbais
estudados.
Preguntar e
responder sobre
actividades
pasadas.
Desenvolver a
competencia en
comunicación
lingüística.
Aprender a
aprender.
Escribir frases
utilizando os
tempos
estudados.
Falar sobre
accións en
progreso no
pasado.
Desenvolver o
sentido da
iniciativa.

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

Actividades

CC

Indicadores

▪

Presentación da forma e uso do
pasado continuo no iPack, nun
contexto e a través dunha animación
(Grammar animation).

CD

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

▪

Revisión e interiorización da táboa
sobre a forma e uso do pasado
continuo en afirmativa, negativa e
interrogativa. Compleción das regras
gramaticais no caderno coa opción
correcta (Exercise 4).

SIEE

SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

▪

Compleción da práctica de gramática
no iPack (Grammar practice).

CD

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

▪

Compleción das frases no caderno coa
forma correcta dos verbos entre
paréntesis en pasado continuo
(Exercise 5).

SIEE

SIEE1. Participa en conversacións
e simulacións breves con diversos
fins comunicativos, utilizando as
estratexias
nevesarias
para
resolver as dificultades durante a
interacción.

▪

Compleción
das
preguntas
e
respostas no caderno co pasado
continuo dos verbos, relacionando
posteriormente cada pregunta coa
súa resposta (Exercise 6).

CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

▪

Compleción do artigo dunha revista
no caderno co pasado continuo dos
verbos do recadro (Exercise 7).

AA

AA1. Valora a capacidade de
interacturar oralmente como
medio eficaz na ampliación dos
seus
horizontes
humanos,
lingüísticos e culturais.

▪

Intercambio de preguntas e respostas
para falar sobre como un anuncio
influíu na nosa vida (Your turn Exercise 8).

CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

▪

Intercambio de preguntas e respostas
para atopar a outros compañeiros que
estaban facendo lo mesmo, utilizando
as expresións do recadro Useful
language como axuda (Your turn Exercise 9).

CL

CL3.2. Reflicte sobre a necesidade
da
corrección
formal
na
interacción oral.

▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Grammar worksheets (T&R MultiROM)

AA

AA4. Utiliza diferentes estratexias
utilizadas para progresar na
aprendizaxe.

Recursos
Oxford
iPack
TG pp.
24-25
CB pp.
24-25

T&R
MultiROM
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Unidade 2 - Vocabulary and listening
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

▪

▪

Aprender
vocabulario
relacionado coas
compras.
Completar un
cuestionario
sobre compras.
Escoitar
audicións en
forma de
entrevista sobre
experiencias
relacionadas
coas compras.
Aprendizaxe e
práctica da
entoación e
pronuncia de
ciertas palabras
e frases.
Desenvolver a
competencia en
comunicación
lingüística.
Desenvolver a
competencia
cultural, cívica e
social.

Actividades

CC

Indicadores

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 26
CB p. 26
CD
(1.26-1.28)

▪

Observación
das
fotografías.
Descrición dos hábitos relacionados
coas compras, expresando as tendas
favoritas e o tipo de obxectos que se
suelen comprar. Discusión cos
compañeiros da clase, expresando a
súa opinión e comprobando o
significado
das
palabras
de
vocabulario. (Exercise 1).

SIEE

SIEE2. Organiza o seu traballo
para mellorar resultados.

▪

Compleción
da
práctica
de
vocabulario no iPack (Vocabulary
practice).

CD

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

▪

Lectura e audición da introdución dun
podcast e contestación ás preguntas
de comprensión (Exercise 2).

CL

CL1.1. Capta e resume a idea
global dunha exposición oral de
tema coñecido a través dun
medio mecánico.

▪

Compleción da actividade interactiva
no iPack como preparación para a
audición (Listening preparation).

CD

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

▪

Observación do cuestionario e
realización por parte dos alumnos.
Discusión co resto da clase
compartindo
os
resultados
e
expresando a opinión sobre os
mesmos (Exercise 3).

CL

CL1.1. Capta e resume a idea
global dunha exposición oral de
tema coñecido a través dun
medio mecánico.

▪

Lectura e audición de dos entrevistas
sobre experiencias de compras,
identificación
dos
lugares
relacionados coas fotografías e
contestación
ás
preguntas
de
comprensión (Exercise 4).

CL

CL1.2. Escoita e realiza tarefas do
tipo:
relacionar,
secuenciar,
completar táboas, etc.

CL

CL1.2. Escoita e realiza tarefas do
tipo:
relacionar,
secuenciar,
completar táboas, etc.

▪

Segunda audición e resposta ás
preguntas propostas. Corrección das
respostas coa clase. (Excercise 5)

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Vocabulary worksheets (T&R MultiROM)

AA

AA4. Utiliza diferentes estratexias
utilizadas para progresar na
aprendizaxe.

T&R
MultiROM

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

TG p. 26

das

actividades
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Unidade 2 - Grammar
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪

▪

Aprender a
utilizar as
palabras
propostas, así
como aprender a
establecer a súa
diferencia en
significado e
uso.
Completar frases
e textos
utilizando
tempos de
pasado.
Practicar o uso
do pasado para
falar sobre
eventos
pasados.
Describir unha
experiencia
reciente
relacionada coas
compras.
Desenvolver a
competencia en
comunicación
lingüística.
Aprender a
aprender.
Escribir frases en
pasado.
Desenvolver as
competencias
sociais e cívicas.

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

Actividades
▪

Compleción das frases no caderno coa
forma
correcta:
when,
while,
subliñando a acción que estaba ya en
proceso cando ocurrió a segunda
acción Audición das palabras do
recadro SAY IT! identificando a
pronuncia das palabras subliñadas.
Segunda audición e reprodución para
practicar a pronuncia das palabras do
recadro (Exercise 6).

CC

Indicadores

SIEE

SIEE1. Participa en conversacións
e simulacións breves con diversos
fins comunicativos, utilizando as
estratexias
nevesarias
para
resolver as dificultades durante a
interacción.

CD

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

▪

Presentación as diferencias entre o
pasado continuo e o pasado simple
con when e while, no iPack nun
contexto, a través da animación
(Grammar animation).

▪

Lectura e revisión das regras
propostas no cuadro relacionadas con
nomes contables e incontables.
Segunda lectura das regras e resposta
ás preguntas propostas, copiándoas
no caderno. (Exercise 7).

CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

▪

Tradución e escritura das frases
propostas no caderno, coa axuda das
estruturas estudadas no exercicio 7 e
o recadro Learn it! (Exercise 8).

CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

▪

Lectura das frases propostas e
compleción das mesmas coa axuda
das estruturas estudadas no exercicio
anterior. (Excercise 9)

▪

Lectura do texto proposto e
compleción
coas
palabras
de
vocabulario correspondentes e coa
axuda do cuadro Recycle box
(Exercise 10)

CL

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 27
CB p. 27

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.
CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

SIEE

▪

Compleción da práctica de gramática
no iPack (Grammar practice).

SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

▪

Intercambio
comunicativo
por
parellas e en grupos, describindo
unha experiencia relacionada coas
compras, coa axuda das expresións do
recadro Useful language (Your turn Exercise 11).

SC

SC2. Socializa e participa en
actividades grupais na lingua
estranxeira.

▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Grammar worksheets (T&R MultiROM)

AA

AA4. Utiliza diferentes estratexias
utilizadas para progresar na
aprendizaxe.

T&R
MultiROM
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Unidade 2 - Grammar
Obxectivos
▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

Actividades
▪

Compleción
opcionais.

das

actividades

CC

Indicadores

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

CC

Indicadores

Recursos
TG p. 27

Unidade 2 - Reading and vocabulary
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

▪

▪

Ler un artigo
sobre
supermercados
no Reino Unido.
Completar un
texto, contestar
preguntas e
identificar
información
específica.
Identificar o
significado das
palabras
resaltadas no
artigo.
Aprendizaxe do
uso de
adxectivos
compuestos.
Desenvolver a
competencia
cultural.
Aprender a
aprender.

Actividades
▪

Observación das fotografías e
discusión das similitudes e diferencias
entre ambos tipos de tendas (Exercise
1).

CL

CL4.4. Valora a lectura como
fonte de coñecemento de
aspectos culturais, históricos,
literarios,
etc.,
da
lingua
estranxeira.

▪

Lectura e audición do artigo sobre
supermercados no Reino Unido.
Debate cos compañeiros sobre as
causas da popularidade de ciertos
supermercados (Exercise 2).

CL

CL4.1. Infire significados a partir
do contexto.

▪

Segunda lectura do artigo e
contestación
ás
preguntas
de
comprensión, unindo cada parágrafo
coas ideas propostas (Exercise 3).

CL

CL4.2.
Infire
coñecementos
lingüísticos e léxicos a través da
lectura.

▪

Revisión do significado das palabras
resaltadas no artigo comprobando o
seu significado. Compleción do texto
no caderno con dichas palabras
(Exercise 4).

CL

CL4.4. Valora a lectura como
fonte de coñecemento de
aspectos culturais, históricos,
literarios,
etc.,
da
lingua
estranxeira.

▪

Lectura do exemplo sobre o uso de
compound adjectives e compleción da
regra gramatical no caderno elixindo a
opción correcta (Word builder:
compound adjectives - Exercise 5).

SIEE

SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

▪

Lectura das frases presentadas e
corrección das mesmas, incluíndo o
adxectivo
compuesto
correspondente. (Exercise 6).

CL

CL2.3. Enxuiza a capacidade de
expresión cando se aprecia que a
mensaxe non chega á audiencia.

Recursos
TG pp.
28-29
CB pp.
28-29
CD
(1.29)
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Unidade 2 - Culture: Your turn
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

Redacción dun
anuncio para un
supermercado
local.
Práctica do uso
de adxectivos
compuestos.
Desenvolver a
competencia en
comunicación
lingüística.
Familiarizarse
con aspectos
doutras culturas.

Actividades

CC

Indicadores

▪

Redacción de notas para a realización
dun anuncio para un supermercado
local, seguindo o exemplo (Your turn,
Exercise 7).

SIEE

SIEE2. Organiza o seu traballo
para mellorar resultados.

▪

Redacción dun anuncio para un
supermercado local, seguindo o
exemplo e as expresións do recadro
Useful language (Exercise 8).

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica
e
os
elementos
necesarios de cohesión e
coherencia
para
facerse
comprender.

▪

Audición e visualización do video
Supermarkets no iPack. Compleción
do video worksheet (Culture video).

CL

CL1.3. Predí o desenlace dun
texto oral relacionando os
diversos aspectos do seu
contido.

▪

Aprendizaxe sobre a Segunda Guerra
Mundial. Debate por parellas sobre a
pregunta (Focus on...).

CMCT

CMCT1. Elabora documentos
empregando recursos verbais e
gráficos.

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 29
CB p. 29

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Curriculum extra worksheet, Unidade
2 (T&R Multi-ROM)

AA

AA4.
Utiliza
diferentes
estratexias
utilizadas
para
progresar na aprendizaxe.

SB p.
125
CD
(1.30)
T&R
MultiROM

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

TG p. 29

das

actividades
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Unidade 2 - Practical English: describing personal qualities
Obxectivos
▪

▪

▪
▪

▪

▪

Actividades

CC

Indicadores

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 30
CB p. 30
CD
(1.31-1.34)

Lectura dunha
solicitude de
traballo.
Escoitar unha
conversación en
forma de
entrevista de
traballo e
resposta ás
preguntas
propostas.
Facer un ditado.
Desenvolver a
competencia en
comunicación
lingüística.
Desenvolver as
competencias
sociais e cívicas.

▪

Lectura dunha solicitude de traballo,
identificando a información contida
en ella e respondendo ás preguntas
propostas (Exercise 1).

CL

CL1.2. Escoita e realiza tarefas do
tipo:
relacionar,
secuenciar,
completar táboas, etc.

▪

Audición dunha entrevista sobre
unha oferta de traballo. Resposta ás
preguntas formuladas e corrección
coa clase (Exercise 2).

CL

CL1.1. Capta e resume a idea
global dunha exposición oral de
tema coñecido a través dun
medio mecánico.

▪

Segunda audición e compleción da
resposta á pregunta formulada
(Exercise 3).

CL

CL1.2. Escoita e realiza tarefas do
tipo:
relacionar,
secuenciar,
completar táboas, etc.

▪

Audición e reprodución escrita de
frases completas. Discusión das frases
coa clase (Dictation - Exercise 4).

CL

CL1.3. Predí o desenlace dun
texto oral relacionando os
diversos aspectos do seu contido.

▪

Revisión das palabras de vocabulario
presentadas. Elección dun traballo por
parte dos alumnos e descrición das
cualidades requeridas para o seu
desempeño, utilizando as palabras e
expresións do recadro Functional
language box (Exercise 5).

CL

CL2.4. Busca na súa contorna e
atopa medios que lle axudan a
expresarse.

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Actividades
de
ampliación:
- Pronunciation (SB)

CL

CL2.4. Busca na súa contorna e
atopa medios que lle axudan a
expresarse.

SB p.
133
Cd
(1.35)

CC

Indicadores

Recursos

reforzo

e

Unidade 2 - Practical English: describing personal qualities
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

Práctica da
expresión oral
incluíndo
adxectivos
relacionados co
carácter e a
personalidade.
Descrición das
cualidades
necesarias para
unha serie de
traballos.
Lectura de
recomendacións
para a expresión
da linguaxe no
verbal.
Aprender
linguaxe
funcional para

Actividades
▪

Compleción da tarefa interactiva no
iPack como preparación para a
actividade oral (Speaking preparation).

CD

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

▪

Lectura e audición do diálogo,
identificando a resposta á pregunta
proposta (Exercise 6).

CL

CL1.1. Capta e resume a idea
global dunha exposición oral de
tema coñecido a través dun
medio mecánico.

▪

Lectura e revisión das anotacións
sobre linguaxe no verbal nunha
conversación (Speaking strategy
box, Exercise 7).

SC

SC2. Socializa e participa en
actividades grupais na lingua
estranxeira.

▪

Interacción oral en forma de role-play
realizando entrevistas para diferentes
traballos
e
representando
ós
candidatos para cada un dos puestos,
seguindo o modelo do diálogo e coa
axuda das expresións do recadro
Functional language (Exercise 8).

CL

CL2.2. Reflicte sobre a necesidade
da
corrección
formal
na
expresión oral.

Oxford
iPack
TG p. 31
CB p. 31
CD
(1.36)
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Unidade 2 - Practical English: describing personal qualities
Obxectivos

Actividades

CC

Indicadores

Recursos

describir as
nosas cualidades
persoais.
Desenvolver a
competencia en
comunicación
lingüística,
aprender a
aprender e
sentido da
iniciativa.

▪

Visualización do episodio 2 do vídeo
Make it big!: Pop star (Your turn Exercise 9).

CL

CL1.3. Predí o desenlace dun
texto oral relacionando os
diversos aspectos do seu contido.

▪

Compleción da tarefa interactiva do
vídeo (Interactive video).

CD

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

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Make it big! (T&R Multi-ROM)
- Communication: Pairwork (T&R
Multi-ROM)

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

T&R
MultiROM

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

TG p. 31

CC

Indicadores

▪

das

actividades

Unidade 2 - Writing a formal letter
Obxectivos
▪
▪

▪

▪
▪

▪

Lectura dunha
carta formal.
Estudar a
estrutura da
carta.
Aprender a
utilizar as
estruturas da
linguaxe formal
utilizadas na
escritura de
cartas e emails.
Escribir unha
carta formal.
Desenvolver a
competencia
lingüística.
Desenvolver as
competencias
sociais e cívicas.

Actividades
▪

Lectura da carta e contestación á
pregunta de comprensión (Writing
preparation - Exercise 1).

CL

CL4.1. Infire significados a partir
do contexto.

▪

Segunda lectura da carta numerando
as seccións A-E na orde correcta no
caderno (Exercise 2).

CL

CL4.4. Valora a lectura como
fonte de coñecemento de
aspectos culturais, históricos,
literarios,
etc.,
da
lingua
estranxeira.

▪

Lectura das regras sobre a escritura
dun email. Diferenciación das frases
que pertencen á linguaxe formal e
aquelas que pertencen á linguaxe
informal (Look at language: formal
letters and emails - Exercise 3).

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

▪

Lectura das frases 1-5 corrixindo os
erros no caderno (Exercise 4).

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

▪

Compleción da actividade interactiva
no iPack como preparación para a
redacción
dunha
carta
de
agradecimiento (Writing preparation).

CD

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

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 32
CB p. 32
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Unidade 2 - Writing a formal letter
Obxectivos

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

Actividades

CC

Indicadores

Recursos

▪

Redacción do plan de escritura no
caderno e un primer borrador para
organizarse e escribir unha carta
formal relacionada cunha compra
(Writing task - Exercise 5).

SIEE

SIEE2. Organiza o seu traballo
para mellorar resultados.

▪

Produción escrita dunha carta formal
relacionada cunha compra, utilizando
as notas preparadas na actividade
anterior, o texto modelo como axuda
e seguindo as pautas proporcionadas
no Writing Plan (Exercise 5).

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

das

actividades

TG p. 32

Unidade 2 - Review & Tests
Obxectivos

Actividades

CC

▪

Consolidar os
coñecementos
adquiridos no
desenvolvement
o da Unidade 2.

▪

Review:
- Participación no xogo no iPack.
- Práctica individual en aplicación
gratuíta Spectrum VOC APP.
- Compleción dos exercicios 1-3
(vocabulary).
- Compleción dos exercicios 4-6
(grammar).
- Compleción dos exercicios 7-8
(practical English).

SIEE

▪

Avaliación
sumativa.

▪

Compleción dos Unit 2 Tests.

Todas

▪

Desenvolver a
competencia
dixital.

▪

Online Learning Zone:
Utilización libre das actividades
propostas para a unidade na Internet.

CD

Indicadores
SIEE3. Utiliza procesos
autoavaliación.

Recursos
de

Oxford
iPack
TG p. 33
SB p. 33
CD
(1.37)
Smart
phone
(opcional)
T&R
MultiROM

CD1. Usa as tecnoloxías da
información e a comunicación
de forma progresivamente
autónoma para buscar
información.

PC /
Tablet
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Unit 3 – The energy of tomorrow
Unidade 3 - Unit opener
Obxectivos
▪

▪

▪

Practicar
conversacións
sobre utensilios
de uso
cotidiano.
Aprender
vocabulario e
adxectivos
relacionados co
ámbito
tecnológico.
Desenvolver as
competencias
lingüística,
matemática,
tecnológica,
científica e
aprender a
aprender.

Actividades

CC

Indicadores

Recursos

▪ Identificación
das
palabras
de
vocabulario relacionadas con novas
tecnologías. Identificación das palabras
de vocabulario relacionadas coa foto.
(Exercise 1).

SIEE

SIEE1. Participa en conversacións
e simulacións breves con diversos
fins comunicativos, utilizando as
estratexias
nevesarias
para
resolver as dificultades durante a
interacción.

▪ Relación das palabras de vocabulario con
cada unha das categorías. Revisión das
respostas e discusión coa clase (Exercise
2).

SIEE

SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

Oxford
iPack
TG pp.
34-35
CB pp.
34-35
CD
(1.38-1.39)

▪ Revisión dos adxectivos no recadro e
definición das palabras por parellas;
Debate
coa clase elixindo aquelas
definicións que expresan o significado
de cada un dos adxectivos (Exercise 3).

AA

AA1. Valora a capacidade de
interacturar oralmente como
medio eficaz na ampliación dos
seus
horizontes
humanos,
lingüísticos e culturais.

AA
▪ Revisión dos adxectivos no recadro e
realización dos exercicios propostos.
Comprobación
das respostas
co
compañeiro e corrección coa clase.
(Exercise 4)

CD

▪ Compleción da práctica de vocabulario
no iPack (Vocabulary practice).

SIEE

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

CL

SIEE1. Participa en conversacións
e simulacións breves con diversos
fins comunicativos, utilizando as
estratexias
nevesarias
para
resolver as dificultades durante a
interacción.

▪ Intercambio de preguntas e respostas co
compañeiro e co resto da clase sobre os
diferentes significados das palabras
contidas no recadro Learn it! Box.
Discusión co resto da clase, decidindo si
as frases son verdaderas ou falsas
(Excercises 5-6)

▪

Produción escrita de respostas ás
preguntas propostas (21st Century
Skills: Say it with images, Exercise 7).

▪ Audición e visualización do video Your
views: Favourite inventions no iPack,
sobre
inventos.
Contestación
ás
preguntas interactivas ó final do vídeo
(Video).
▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Compleción
opcionais.

das

actividades

AA1. Valora a capacidade de
interacturar oralmente como
medio eficaz na ampliación dos
seus
horizontes
humanos,
lingüísticos e culturais.

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.
CL

CL1.3. Predí o desenlace dun
texto oral relacionando os
diversos aspectos do seu contido.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

TG p. 35
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Unidade 3 - Reading
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

Ler e escoitar un
artigo sobre a
utilización da
enerxía cinética
como fuente de
alimentación.
Contestar
preguntas sobre
o texto.
Comprender
vocabulario
novo en
contexto.
Desenvolver as
competencias
sociais e cívicas,
a competencia
cultural e
matemática.

Actividades

CC

Indicadores

▪

Compleción da actividade interactiva
no iPack como preparación para a
lectura (Reading preparation).

CD

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

▪

Lectura e audición do artigo More
power to you! Comprobando as
respostas ás preguntas planteadas.
Discusión sobre as formas de
movimiento mencionadas no artigo
(Exercise 1).

CL

CL2.3. Enxuiza a capacidade de
expresión cando se aprecia que a
mensaxe non chega á audiencia.

▪

Segunda lectura do artigo e unión dos
parágrafos con cada unha das ideas
propostas (Exercise 2).

CL

CL4.1. Infire significados a partir do
contexto.

▪

Observación das palabras destacadas
no artigo. Unión de cada verbo coas
definicións correspondentes. (Exercise
3).

CL

CL4.2.
Infire
coñecementos
lingüísticos e léxicos a través da
lectura.

▪

Búsqueda de información na Internet
sobre o tema proposto. Presentación
da información recogida ó resto da
clase, expresando a súa opinión e
preferencias (Research it!).

CD

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

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 36
CB p. 36
CD
(1.40)

Unidade 3 - Grammar
Obxectivos
▪

▪

▪

Revisar a forma
e usos da voz
pasiva en tempo
pasado, presente
e futuro.
Completar frases
utilizando a voz
pasiva.
Desenvolver as
competencias
lingüísticas e
aprender a
aprender.

Actividades
▪

Presentación do uso da voz pasiva no
iPack, nun contexto e a través dunha
animación (Grammar animation).

▪

Observación da táboa sobre a forma e
uso da voz pasiva. Compleción das
frases
propostas
coas
formas
gramaticais correspondentes (Exercise
4).

CC

Indicadores

CD

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

SIEE

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 37
CB p. 37

SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

▪

Revisión e interiorización da táboa
sobre a forma e uso da voz pasiva.
Compleción das regras gramaticais no
caderno coa opción correcta (Exercise
5).

SIEE

SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

▪

Compleción da práctica de gramática
no iPack (Grammar practice).

CD

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

▪

Compleción das frases no caderno coa
forma verbal correcta (Exercise 6).

CL

CL4.2.
Infire
coñecementos
lingüísticos e léxicos a través da
lectura.
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Unidade 3 - Grammar
Obxectivos

Actividades

CC

Indicadores

▪

Lectura das frases propostas e
compleción coas formas pasivas
correspondentes e coa axuda do
cuadro Recycle box (Exercise 7).

AA

AA1. Valora a capacidade de
interacturar oralmente como
medio eficaz na ampliación dos
seus
horizontes
humanos,
lingüísticos e culturais.

▪

Lectura rápida do texto e escritura das
formas de pasiva correctas no
caderno. (Exercise 8).

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

▪

Intercambio
das
preguntas
e
respostas cun compañeiro e co resto
da clase sobre os obxectos mostrados
nas fotografías. Discusión co resto da
clase sobre dous ou tres obxectos
propostos por cada grupo de
alumnos, utilizando as expresións do
recadro Useful language box como
axuda (Your turn - Exercises 9-10).

CL

CL3.2. Reflicte sobre a necesidade
da
corrección
formal
na
interacción oral.

Recursos

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Grammar worksheets (T&R MultiROM)

AA

AA4. Utiliza diferentes estratexias
utilizadas para progresar na
aprendizaxe.

T&R
MultiROM

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

TG p. 37

CC

Indicadores

das

actividades

Unidade 3 - Vocabulary and listening
Obxectivos
▪

▪

▪

Aprender verbos
relacionados co
funcionamiento
de obxectos.
Escoitar unha
presentación
sobre o cerebro
e responder ás
preguntas
propostas.
Desenvolver as
competencias de
aprender a
aprender,
matemática,
científica e
tecnológica.

Actividades
▪

Observación das imaxes e os recadros.
Descrición das formas nas que nuestro
cuerpo recibe enerxía e as partes do
cuerpo
con
maior
demanda
enerxética.
Discusión
cos
compañeiros da clase, expresando a
súa opinión e comprobando o
significado
das
palabras
de
vocabulario. (Exercise 1).

SIEE

SIEE2. Organiza o seu traballo
para mellorar resultados.

▪

Revisión do significado das palabras
do recadro e compleción das frases no
caderno (Exercise 2).

AA

AA1. Valora a capacidade de
interacturar oralmente como
medio eficaz na ampliación dos
seus
horizontes
humanos,
lingüísticos e culturais.

▪

Compleción
da
práctica
de
vocabulario no iPack (Vocabulary
practice).

CD

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

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 38
CB p. 38
CD
(1.41)
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Unidade 3 - Vocabulary and listening
Obxectivos

Actividades
▪

Observación dos recadros con
información sobre o cerebro. Relación
das palabras de vocabulario co seu
significado e definición. Compleción
das frases propostas coas palabras de
vocabulario
presentadas.
Comparación das respostas cun
compañeiro e coa clase. (Exercise 3).

CC

Indicadores

CMC

CMCT3. Valora as condicións da
súa contorna e as contrasta co
que aprende dela da lingua
estranxeira.

T

▪

Compleción da actividade interactiva
no iPack como preparación para a
audición (Listening preparation).

CD

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

▪

Audición dunha presentación, e
resposta á pregunta formulada.
(Exercise 4).

CL

CL1.1. Capta e resume a idea
global dunha exposición oral de
tema coñecido a través dun
medio mecánico.

▪

Segunda audición e compleción dos
recadros
da
presentación
coa
información da audición (Exercise 5).

CL

CL1.2. Escoita e realiza tarefas do
tipo:
relacionar,
secuenciar,
completar táboas, etc.

Recursos

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Vocabulary worksheets (T&R MultiROM)

AA

AA4. Utiliza diferentes estratexias
utilizadas para progresar na
aprendizaxe.

T&R
MultiROM

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

TG p. 38

CC

Indicadores

das

actividades

Unidade 3 - Grammar
Obxectivos
▪

▪

▪

Aprender a
utilizar os
pronomes
reflexivos each
other e one
another.
Identificar
pronomes
reflexivos en
contexto.
Completar as
frases e o
diálogo co

Actividades
▪

Presentación da forma e uso a primera
condicional no iPack nun contexto, a
través da animación (Grammar
animation).

CD

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

▪

Revisión
das
frases
propostas
relacionadas coa sección gramatical
estudada. Compleción das regras
gramaticais no caderno elixindo a
opción correcta (Exercise 6).

SIEE

SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

▪

Compleción da práctica de gramática
no iPack (Grammar practice).

CD

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

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 39
CB p. 39
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Unidade 3 - Grammar
Obxectivos

▪

▪

pronome
correcto.
Desenvolver as
competencias
lingüísticas e
aprender a
aprender.

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

Actividades

CC

Indicadores

Recursos

▪

Compleción das frases no caderno
elixindo a opción correcta (Exercise 7).

CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

▪

Compleción das frases no caderno coa
opción correcta: each other, one
another (Exercise 8).

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

▪

Lectura dun diálogo e escritura das
respostas correctas no caderno.
(Exercise 9).

CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

▪

Compleción de frases coas estruturas
estudadas no caderno, utilizando as
súas propias ideas e reportándoas ó
resto da clase (Your turn - Exercise 10).

SIEE

SIEE2. Organiza o seu traballo
para mellorar resultados.

SIEE
▪

Elaboración
dunha
presentación
sobre actividades e rutinas que
axudaría a sentirse con máis enerxía e
vitalidade, utilizando as estruturas
gramaticais e as expresións do
recadro Useful language box (Your
turn - Exercise 11).

SIEE1. Participa en conversacións
e simulacións breves con diversos
fins comunicativos, utilizando as
estratexias
nevesarias
para
resolver as dificultades durante a
interacción.

▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Grammar worksheets (T&R MultiROM)

AA

AA4. Utiliza diferentes estratexias
utilizadas para progresar na
aprendizaxe.

T&R
MultiROM

CC

Indicadores

Recursos

Unidade 3 - Culture: Reading and vocabulary
Obxectivos
▪

▪

▪

Ler dos textos
sobre
celebracións
tradicionais en
Ghana e Kenya.
Contestar
preguntas sobre
o texto e
localizar
información
específica.
Comprender
vocabulario

Actividades
▪

Lectura e audición de textos sobre
danzas
en
Kenya
e
Ghana,
comentando as diferentes tradicións
que existen en esos países e
identificando os tipos textuais
presentados (Exercise 1).

CL

CL4.1. Infire significados a partir
do contexto.

▪

Lectura dos textos propostos e
resposta ás preguntas formuladas no
caderno. (Exercise 2).

CL

CL4.1. Infire significados a partir
do contexto.

▪

Observación dos verbos destacados
nos textos. Utilizar a forma correcta
dos verbos para completar as frases
propostas. (Exercise 3).

CL

CL4.2.
Infire
coñecementos
lingüísticos e léxicos a través da
lectura.

TG p. 40
CB pp.
40-41
CD
(1.42)
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Unidade 3 - Culture: Reading and vocabulary
Obxectivos

▪

▪

▪

▪

novo en
contexto.
Identificar e
aprender a
pronuncia dos
sons propostos.
Aprender a
formación de
nomes e práctica
na formación de
nomes a partir
de verbos.
Desenvolver a
competencia
cultural e
lingüística.
Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

Actividades

CC

Indicadores

Audición das palabras do recadro SAY
IT! identificando a pronuncia das
palabras indicadas. Segunda audición
e reprodución para practicar a
pronuncia dos sons /ɔ:/ e /ɒ/ (Exercise
4).

CL

CL4.2.
Infire
coñecementos
lingüísticos e léxicos a través da
lectura.

▪

Observación da táboa presentada e
compleción da mesma no caderno
(Exercise 5).

AA

AA1. Valora a capacidade de
interacturar oralmente como
medio eficaz na ampliación dos
seus
horizontes
humanos,
lingüísticos e culturais.

▪

Lectura das frases propostas. Relación
e compleción das frases dadas coas
palabras da táboa do exercicio
anterior (Exercise 6).

CL

▪

Compleción
opcionais.

das

actividades

Recursos

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.
SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

CC

Indicadores

TG p. 40

Unidade 3 - Culture: Your turn
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

▪

Tema
intercurricular:
Aprender
contidos doutras
materias a través
da lingua
estranxeira:
celebracións
tradicionais.
Familiarizarse
con aspectos
doutras culturas.
Práctica das
estruturas
estudadas en
relación coas
palabras
derivadas de
verbos.
Desenvolver o
sentido da
iniciativa.
Desenvolver as
competencias
sociais e cívicas,
e matemática.

Actividades

Redacción de notas para a realización de
descricións
sobre
costumbres
tradicionais, seguindo o exemplo (Your
turn, Exercise 7).

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

▪ Presentación da idea ante a clase,
votando sobre a idea máis interesante
(Exercise 8).

CL

CL2.3. Enxuiza a capacidade de
expresión cando se aprecia que a
mensaxe non chega á audiencia.

▪ Audición e visualización do video Diwali
no iPack. Compleción do video
worksheet (Culture video).

CL

CL1.3. Predí o desenlace dun
texto oral relacionando os
diversos aspectos do seu contido.

▪ Aprendizaxe sobre materiais utilizados
no deseño de aparatos tecnológicos.
Debate por parellas sobre a pregunta
decidindo qué material utilizarían para
cada artigo proposto (Focus on...).

CL

CL3.1.
Realiza
intercambios
comunicativos con falantes da
lingua estudada.

▪

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 41
CB p. 41
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Unidade 3 - Culture: Your turn
Obxectivos
▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

Actividades
▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Curriculum extra worksheet, Unidade
3 (T&R Multi-ROM)

CC

Indicadores

Recursos

AA

AA4. Utiliza diferentes estratexias
utilizadas para progresar na
aprendizaxe.

SB p.
126
CD
(1.43)
T&R
MultiROM

CC

Indicadores

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 42
CB p. 42
CD
(1.44-1.48)

Unidade 3 - Practical English: talking about aches and pains
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

▪

▪

Aprender
vocabulario
relacionado co
ahorro
enerxético.
Desenvolver as
competencias
lingüística e
sentido da
iniciativa.
Escoitar unha
conversación
sobre problemas
medioambientai
s e contestar ás
preguntas.
Escoitar
información
específica.
Facer un ditado.

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

Actividades
▪

Lectura dun perfil e resposta á
pregunta proposta co vocabulario
estudado. Lectura das respostas e
valoración da opinión doutros
compañeiros (Exercise 1).

CL

CL1.3. Predí o desenlace dun
texto oral relacionando os
diversos aspectos do seu contido.

▪

Audición dunha conversación dun
adolescente coa súa nai, respondendo
á pregunta formulada (Exercise 2).

CL

CL2.1. Adapta a mensaxe tanto ás
posibilidades lingüísticas coma á
audiencia á que se dirixe.

▪

Segunda audición da conversación e
contestación
ás
preguntas.
Comparación das respostas co
compañeiro e corrección coa clase
(Exercise 3).

CL

CL1.1. Capta e resume a idea
global dunha exposición oral de
tema coñecido a través dun
medio mecánico.

▪

Audición e reprodución escrita das
frases, completándoas coas palabras
contidas na audición.(Dictation Exercise 4).

CL

CL1.2. Escoita e realiza tarefas do
tipo:
relacionar,
secuenciar,
completar táboas, etc.

CL
▪

Lectura do diálogo, e suxestión de
posibles continuacións para a
conversa, utilizando as expresións do
recadro Speaking strategy box.
Práctica do diálogo cun compañeiro,
incorporando
as
súas
propias
variables. (Exercise 5).

CL2.4. Busca na súa contorna e
atopa medios que lle axudan a
expresarse.

▪

Actividades
de
ampliación:
- Pronunciation (SB)

CL

CL2.4. Busca na súa contorna e
atopa medios que lle axudan a
expresarse.

reforzo

e

SB p.
133
Cd
(1.48-1.49)
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Unidade 3 - Speaking
Obxectivos
▪
▪

Practicar unha
conversación.
Desenvolver as
competencias
lingüística e
sociais e cívicas.

Actividades

CC

Indicadores

▪

Compleción da tarefa interactiva no
iPack como preparación para a
actividade oral (Speaking preparation).

CD

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

▪

Lectura e audición do diálogo e
contestación
ás
preguntas
de
comprensión. Reprodución e práctica
do diálogo polos alumnos (Exercise 6).

CL

CL2.3. Enxuiza a capacidade de
expresión cando se aprecia que a
mensaxe non chega á audiencia.

▪

Segunda audición do diálogo e
resposta ás preguntas planteadas.
(Exercise 7).

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 43
CB p. 43
CD
(1.50)

CL
CL1.2. Escoita e realiza tarefas do
tipo:
relacionar,
secuenciar,
completar táboas, etc.
CL
▪

Ordenación de cada unha das ideas
sobre ahorro enerxético e relación con
cada sección da Dieta Verde.
Categorización do resto de ideas en
grupos, engadindo as dos alumnos.
Presentación das ideas de cada grupo
ó resto da clase. (Excercise 8)

CL2.2. Reflicte sobre a necesidade
da
corrección
formal
na
expresión oral.

SC

SC2. Socializa e participa en
actividades grupais na lingua
estranxeira.

▪

Interacción oral en forma de debate e
discusión sobre un perfil de ahorro
enerxético, seguindo o modelo do
diálogo e coa axuda das expresións do
recadro Functional language box
(Exercise 9).

▪

Visualización do episodio 3 do vídeo
Make it big!: New from old! (Your turn
- Exercise 11).

CL

CL1.3. Predí o desenlace dun
texto oral relacionando os
diversos aspectos do seu contido.

▪

Compleción da tarefa interactiva do
vídeo (Interactive video).

CD

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

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Video scripts (T&R Multi-ROM)
- Communication: Pairwork (T&R
Multi-ROM)

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

T&R
MultiROM

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

TG p. 43

das

actividades
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Unidade 3 - Writing an opinión essay
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

▪

Ler un ensaio de
opinión no que
se hacen
recomendacións.
Aprender a
utilizar
correctamente
both/neither.
Escribir un
ensaio de
opinión para
axudar a resolver
un problema
medioambiental.
Desenvolver a
competencia en
comunicación
lingüística,
sociais e cívicas,
e sentido da
iniciativa.

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

Actividades
▪

▪

CC

Lectura do informe Help us save our
planet!, identificando os temas sobre
os que hace unhas recomendacións
de entre os propostos a-e (Writing
preparation - Exercise 1).

CL

CL

Lectura das preguntas coa clase.
Lectura do ensaio de opinión,
respondendo ás preguntas propostas
e corrección coa clase. (Exercise 2).

Indicadores
CL4.1. Infire significados a partir
do contexto.
CL4.1. Infire significados a partir
do contexto.

CL

Lectura das preguntas planteadas e
selección das respostas correctas
contidas en cada un dos parágrafos
do ensaio. Corrección das respostas
co resto da clase. (Excercise 3)

▪

Revisión das palabras resaltadas no
ensaio. Compleción das regras
gramaticais sobre o uso das palabras
propostas, elixindo a opción correcta
(Look at language: both and neitherExercise 4).

SIEE

SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

▪

Re-edición das frases engadindo o
conector entre paréntesis na posición
correcta da frase (Exercise 5).

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

▪

Compleción da actividade interactiva
no iPack como preparación para a
redacción dun ensaio de opinión
(Writing preparation).

CD

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

▪

Redacción de notas sobre outro
problema medio ambiental, incluíndo
a información proposta (Writing task Exercise 6) Redacción do plan de
escritura no caderno e un primer
borrador para organizarse e escribir
un ensaio de opinión.

CMC

CMCT3. Valora as condicións da
súa contorna e as contrasta co
que aprende dela da lingua
estranxeira.

T

▪

Produción escrita dun ensaio de
opinión formal
relacionado con
fuentes alternativas de enerxía,
utilizando as notas preparadas na
actividade anterior, o texto modelo
como axuda e seguindo as pautas
proporcionadas no Writing Plan
(Exercise 6).

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

actividades

Oxford
iPack
TG p. 44
CB p. 44

CL4.1. Infire significados a partir
do contexto.

▪

das

Recursos

TG p. 44
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Unidade 3 - Review & Tests
Obxectivos

Actividades

CC

Indicadores

Recursos

▪

Consolidar os
coñecementos
adquiridos no
desenvolvement
o da Unidade 3.

▪

Review:
- Participación no xogo no iPack.
- Práctica individual en aplicación
gratuíta Spectrum VOC APP.
- Compleción dos exercicios 1-3
(vocabulary).
- Compleción dos exercicios 4-6
(grammar).
- Compleción dos exercicios 7-8
(practical English).

SIEE

SIEE3. Utiliza procesos
autoavaliación.

de

Oxford
iPack
TG p. 45
SB p. 45
CD
(1.51)
Smart
phone
(opcional)

▪

Escribir un
boletín de clase.

▪

Group Speaking Project: A class
debate. Presentación dun proxecto
para a realización dun debate en clase
e posterior celebración do debate,
seguindo os pasos propostos,
utilizando as expresións do recadro
Useful language e baseándose no
modelo do libro.
- Avaliación dos diferentes boletíns
elixindo o favorito do alumno.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

TG pp.
46-47
SB pp.
46-47
Material
para o
boletín /
PC

▪

Avaliación
sumativa.

▪
▪

Compleción dos Unit 3 Tests.
Compleción do End-of-term Test 1.

Todas

▪

Desenvolver a
competencia
dixital.

▪

Online Learning Zone:
Utilización libre das actividades
propostas para a unidade na Internet.

CD

T&R
MultiROM
CD1. Usa as tecnoloxías da
información e a comunicación
de forma progresivamente
autónoma para buscar
información.

PC /
Tablet
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Unit 4 - Making it happen
Unidade 4 - Unit opener
Obxectivos
▪

▪

▪

Aprender verbos
referentes a
accións e
sentimientos.
Aprender
vocabulario
relacionado con
sentimientos.
Desenvolver as
competencias de
aprender a
aprender e
sociais e cívicas.

Actividades

CC

▪

Identificación das palabras de
vocabulario
relacionadas
coa
descrición de diferentes sentimientos
e sensacións. Identificación das
palabras de vocabulario relacionadas
coas fotos. (Exercise 1).

CL

CL3.2. Reflicte sobre a necesidade
da
corrección
formal
na
interacción oral.

▪

Relación das palabras de vocabulario
con cada unha das definicións.
Revisión das respostas e discusión
coa clase (Exercise 2).

CL

CL1.2. Escoita e realiza tarefas do
tipo:
relacionar,
secuenciar,
completar táboas, etc.

CL
▪

Descrición das imaxes utilizando as
palabras do exercicio anterior
(Exercise 3).

CL2.2. Reflicte sobre a necesidade
da
corrección
formal
na
expresión oral.

AA
▪

▪

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

Indicadores

Lectura das frases propostas e
clasificación
das
mesmas
en
verdaderas ou falsas. Corrección das
frases falsas. (Excercise 4)
Identificación
dos
verbos
de
vocabulario
relacionados
coa
descrición de diferentes sentimientos e
sensacións. (Excercise 5)

AA

CL

AA1. Valora a capacidade de
interacturar oralmente como
medio eficaz na ampliación dos
seus
horizontes
humanos,
lingüísticos e culturais.
CL2.2. Reflicte sobre a necesidade
da
corrección
formal
na
expresión oral.

Lectura das instrucións coa clase.
Compleción das preguntas propostas
por parellas, e redacción das respostas
correspondentes.
Intercambio
comunicativo
de
preguntas
e
respostas cun compañeiro e co resto
da clase. (Excercise 6)

▪

Compleción
da
práctica
de
vocabulario no iPack (Vocabulary
practice).

CD

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

▪

Breve presentación ó resto da clase
dos consellos redactados por cada
grupo
(21st
Century
Skills:
Supporting others)

AA

AA1. Valora a capacidade de
interacturar oralmente como
medio eficaz na ampliación dos
seus
horizontes
humanos,
lingüísticos e culturais.

▪

Audición e visualización do video
Your views: Cheer up! no iPack,
sobre sentimientos e actividades para
animarse. Contestación ás preguntas
interactivas ó final do vídeo (Video).

CL

CL1.3. Predí o desenlace dun
texto oral relacionando os
diversos aspectos do seu contido.

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

actividades

Oxford
iPack
TG pp.
48-49
CB pp.
48-49
CD
(2.02)

AA1. Valora a capacidade de
interacturar oralmente como
medio eficaz na ampliación dos
seus
horizontes
humanos,
lingüísticos e culturais.

▪

das

Recursos

TG pp.
48-49
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Unidade 4 - Unit opener
Obxectivos

Actividades

CC

Indicadores

Recursos

Actividades

CC

Indicadores

Recursos

Unidade 4 -Reading
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Consolidar o
vocabulario
relacionado coas
emocións e os
sentimientos.
Ler e escoitar un
blogue sobre
cómo as cores
afectan a as
nosas emocións.
Contestar a
preguntas sobre
o texto.
Desenvolver
conciencia
cultural e
capacidade de
expresión.
Comprender
vocabulario
novo en
contexto.
Desenvolver as
competencias
lingüística e
cultural.

▪

Compleción da actividade interactiva
no iPack como preparación para a
lectura (Reading preparation).

CD

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

▪

Lectura e audición do blogue The
colours blog, Comprobando as
respostas ás preguntas planteadas.
Discusión sobre as formas nas que a
cor afecta ás personas (Exercise 1).

CL

CL2.3. Enxuiza a capacidade de
expresión cando se aprecia que a
mensaxe non chega á audiencia.

▪

Segunda lectura e compleción dos
comentarios presentados coa cor
correspondente. (Exercise 2).

CL

CL4.1. Infire significados a partir
do contexto.

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

CC

Indicadores

CD

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

das

actividades

Oxford
iPack
TG p. 50
CB p. 50
CD
(2.03)

TG p. 50

Unidade 4 - Grammar
Obxectivos
▪

▪

Aprender a
forma e uso do
condicional.
Completar frases
e un diálogo coa

Actividades
▪

Presentación da forma e uso do
presente continuo con intención de
futuro (be going to) no iPack, nun
contexto e a través dunha animación
(Grammar animation).

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 51
CB p. 51
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Unidade 4 - Grammar
Obxectivos

▪

▪

▪

▪

forma correcta
das expresións
estudadas.
Desenvolver as
competencias
lingüísticas e
aprender a
aprender.
Practicar o uso
das formas de
condicional
aprendidas.
Falar sobre
colores,
emocións e
sentimientos.
Desenvolver as
competencias
sociais e cívicas.

Actividades

CC

Indicadores

Revisión e interiorización da táboa
sobre a forma e uso do condicional.
Lectura das frases modelo contidas na
táboa e tradución das mesmas.
Contestación
no
caderno
ás
preguntas formuladas e corrección
coa clase. (Exercise 3).
Revisión do significado das palabras
do recadro. Compleción das frases
propostas coas estruturas gramaticais
correspondentes. (Exercise 4).

SIEE

SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

▪

Compleción da práctica de gramática
no iPack (Grammar practice).

CD

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

▪

Compleción das frases no caderno
coas
estruturas
gramaticais
aprendidas e coa axuda da
información contida na táboa Recycle
box. (Excercise 5)

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

▪

▪

Recursos

AA
AA1. Valora a capacidade de
interacturar oralmente como
medio eficaz na ampliación dos
seus
horizontes
humanos,
lingüísticos e culturais.

CL

▪

Compleción do diálogo no caderno
coa forma correcta das expresións
contidas na audición (Exercise 6).

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

▪

Intercambio
das
preguntas
e
respostas cun compañeiro e co resto
da clase sobre as cores ideais para un
dormitorio, zapatillas de deporte, o
instituto, o pelo e un coche. Discusión
co resto da clase sobre dúas ou tres
cores propostas por cada grupo de
alumnos, utilizando as expresións do
recadro Useful language box como
axuda. (Your turn - Exercise 7).

CL

CL3.2. Reflicte sobre a necesidade
da
corrección
formal
na
interacción oral.

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Grammar worksheets (T&R MultiROM)

AA

AA4. Utiliza diferentes estratexias
utilizadas para progresar na
aprendizaxe.

T&R
MultiROM

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

TG p. 51

das

actividades
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Unidade 4 - Vocabulary and listening
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

Aprender
vocabulario
sobre dolencias.
Escoitar un
podcast sobre
lesións
deportivas.
Contestar a
preguntas sobre
o podcast.
Desenvolver a
competencia en
comunicación
lingüística e
aprender a
aprender.

Actividades

CC

Indicadores

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 52
CB p. 52
CD
(2.04-2.05)

▪

Observación das imaxes e os recadros.
Descrición das lesións deportivas e
relación das mesmas coas súas
propias experiencias. Discusión cos
compañeiros da clase, expresando a
súa opinión e comprobando o
significado
das
palabras
de
vocabulario. (Exercise 1).

CL

CL2.1. Adapta a mensaxe tanto ás
posibilidades lingüísticas coma á
audiencia á que se dirixe.

▪

Observación
do
podcast
con
información sobre lesións deportivas.
Relación das palabras de vocabulario
co seu significado e definición.
Compleción das frases propostas coas
palabras de vocabulario presentadas.
Comparación das respostas cun
compañeiro e coa clase. (Excercise 2)

CL

CL1.3. Predí o desenlace dun
texto oral relacionando os
diversos aspectos do seu contido.

▪

Compleción
da
práctica
de
vocabulario no iPack (Vocabulary
practice).

CD

▪

Compleción da actividade interactiva
no iPack como preparación para a
audición (Listening preparation).

▪

Audición dun podcast web sobre
lesións deportivas, compleción da
táboa e resposta ás preguntas
formuladas. (Excercise 3)

CL

CL1.1. Capta e resume a idea
global dunha exposición oral de
tema coñecido a través dun
medio mecánico.

▪

Segunda audición, escribindo as
respostas ás preguntas do exercicio
anterior e colocándolas na orde
correcta (Exercise 5).

CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

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

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Vocabulary worksheets (T&R MultiROM)

AA

AA4. Utiliza diferentes estratexias
utilizadas para progresar na
aprendizaxe.

T&R
MultiROM

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

TG p. 52

das

actividades
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Unidade 4 - Grammar
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

Aprender a
forma e o uso
do tercer
condicional.
Completar frases
e un texto
utilizando a
estrutura do
tercer
condicional.
Desenvolver as
competencias
lingüísticas e
aprender a
aprender.
Desenvolver as
competencias
sociais e cívicas.

Actividades

CC

Indicadores

▪

Presentación do uso do tercer
condicional para predicións no iPack
nun contexto, a través da animación
(Grammar animation).

CD

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

▪

Revisión da táboa sobre o uso do
condicional. Compleción das regras
gramaticais no caderno (Exercise 6).

SIEE

SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

▪

Compleción das frases presentadas
utilizando a estrutura de condicional
estudada. (Exercise 7).

CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

▪

Lectura do texto proposto e
compleción do mesmo coas formas
verbais correspondentes. (Exercise 8).

AA

AA1. Valora a capacidade de
interacturar oralmente como
medio eficaz na ampliación dos
seus
horizontes
humanos,
lingüísticos e culturais.

▪

Compleción da práctica de gramática
no iPack (Grammar practice).

CD

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 53
CB p. 53

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

▪

Breve presentación ó resto da clase
sobre estrellas do deporte que
admiran. Discusión co resto da clase
sobre dous ou tres deportistas
propostos por cada grupo de
alumnos, utilizando as expresións do
recadro Useful language box como
axuda (Excercise 9)

SC

SC2. Socializa e participa en
actividades grupais na lingua
estranxeira.

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Grammar worksheets (T&R MultiROM)

AA

AA4. Utiliza diferentes estratexias
utilizadas para progresar na
aprendizaxe.

T&R
MultiROM

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

TG p. 53

das

actividades
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Unidade 4 - Culture: Reading and vocabulary
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Ler un artigo
sobre o invierno
en Canadá.
Contestar a
preguntas sobre
o artigo.
Comprender
vocabulario e
estruturas
verbais novas en
contexto.
Aprender o uso
de sufixos en
adxectivos e
practicar a súa
utilización.
Desenvolver a
capacidade de
expresión.
Desenvolver as
competencias
lingüística e
cultural.

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

Actividades

CC

Indicadores

▪

Lectura e audición dun artigo sobre as
condicións atmosféricas do invierno
en Canadá, respondendo á pregunta
formulada e expresando a súa opinión
sobre o tema presentado (Exercise 1).

CEC

CEC1. Identifica os aspectos
culturais máis relevantes dos
países onde se fala a lingua
estranxeira,
sinala
as
características máis significativas
dos costumes, normas, actitudes
e valores da sociedade cuxa
lingua se estuda.

▪

Segunda lectura, respondendo ás
preguntas e corrixindo as frases falsas
(Exercise 2).

SC

SC2. Socializa e participa en
actividades grupais na lingua
estranxeira.

▪

Observación das formas verbais
destacadas no artigo. Unión de cada
forma verbal coa súa definición,
comparación das respostas cun
compañeiro e corrección co resto da
clase. (Exercise 3).

AA

AA1. Valora a capacidade de
interacturar oralmente como
medio eficaz na ampliación dos
seus
horizontes
humanos,
lingüísticos e culturais.

▪

Intercambio de preguntas e respostas
co compañeiro e co resto da clase
sobre os diferentes significados das
palabras contidas no recadro Learn it!
Box. Discusión co resto da clase,
elaborando frases que inclúan ambos
usos da palabra. (Exercise 4).

CL

CL4.4. Valora a lectura como
fonte de coñecemento de
aspectos culturais, históricos,
literarios,
etc.,
da
lingua
estranxeira.

▪

Revisión do significado das palabras
resaltadas no artigo. Compleción das
frases propostas no caderno coas
palabras resaltadas (Exercise 5).

AA

AA1. Valora a capacidade de
interacturar oralmente como
medio eficaz na ampliación dos
seus
horizontes
humanos,
lingüísticos e culturais.

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

CC

Indicadores

das

actividades

Recursos
TG p. 54
CB pp.
54-55
CD
(2.06)

TG p. 54

Unidade 4 - Culture: Your turn
Obxectivos
▪

▪

▪

Tema
intercurricular:
Aprender
contidos doutras
materias a través
da lingua
estranxeira: PE.
Familiarizarse
con aspectos
doutras culturas.
Preguntar e
responder a
preguntas sobre

Actividades
▪

▪

Observación
do
recadro
e
identificación das palabras contidas
no
mesmo
cos
adxectivos
correspondentes na lectura. Lectura
das frases propostas e compleción cos
adxectivos presentados. (Excercise 5)
Redacción de notas para a realización
de descricións sobre actividades
tradicionalmente realizadas durante o
invierno, seguindo o exemplo, coa
axuda das expresións do recadro
Useful language box (Exercise 6).

CL

CL4.4. Valora a lectura como
fonte de coñecemento de
aspectos culturais, históricos,
literarios,
etc.,
da
lingua
estranxeira.

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 55
CB p. 55

CL
CL4.4. Valora a lectura como
fonte de coñecemento de
aspectos culturais, históricos,
literarios,
etc.,
da
lingua
estranxeira.
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Unidade 4 - Culture: Your turn
Obxectivos

▪

▪

Actividades

CC

Indicadores

Recursos

actividades de
lecer en invierno.
Desenvolver as
competencias
sociais e cívicas.

▪

Audición e visualización do video
Vancouver no iPack. Compleción do
video worksheet (Culture video).

CL

CL1.3. Predí o desenlace dun
texto oral relacionando os
diversos aspectos do seu contido.

▪

Aprendizaxe sobre a asignatura de
Educación física. Debate por parellas
sobre a pregunta (Focus on...).

CL

CL3.1.
Realiza
intercambios
comunicativos con falantes da
lingua estudada.

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Focus on CLIL extension (SB)
- Curriculum extra worksheet, Unidade
4 (T&R Multi-ROM)

AA

AA4. Utiliza diferentes estratexias
utilizadas para progresar na
aprendizaxe.

SB p.
127
CD
(2.07)
T&R
MultiROM

CC

Indicadores

Recursos
Oxford
iPack
TG pp.
56-57
CB p.
56-57
CD
(2.08-2.12)

Unidade 4 - Practical English: asking for and giving advice
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

▪

▪

Actividades

Lectura dunha
guía para
sentirse ben
durante a época
de exames.
Expresar a
opinión e
debatir as ideas
propostas na
guía.
Escoitar unha
conversación
sobre consellos
para manterse
saudable
durante o
periodo de
exames.
Realizar un
ditado baseado
na conversación.
Desenvolver a
competencia
lingüística,
aprender a
aprender e o
sentido da
iniciativa.

▪

Lectura
dunha
guía
sobre
recomendacións
de hábitos de
estudo en época de exames,
respondendo á pregunta formulada e
engadindo e consello máis da súa
propia elección (Exercise 1).

CL

CL1.1. Capta e resume a idea
global dunha exposición oral de
tema coñecido a través dun
medio mecánico.

▪

Audición dunha serie de consellos
dados por un profesor, respondendo
á pregunta formulada (Exercise 2).

CL

CL1.3. Predí o desenlace dun
texto oral relacionando os
diversos aspectos do seu contido.

▪

Audición dun ditado, completando as
frases
dadas
coas
palabras
correspondentes. Comparación das
respostas co compañeiro e corrección
coa clase (Exercise 3).

CL

CL1.2. Escoita e realiza tarefas do
tipo:
relacionar,
secuenciar,
completar táboas, etc.

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Actividades
de
ampliación:
- Pronunciation (SB)

CL

CL2.4. Busca na súa contorna e
atopa medios que lle axudan a
expresarse.

reforzo

e

SB p.
134
Cd
(2.14-2.15)
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Unidade 4 - Practical English: asking for and giving advice
Obxectivos
▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

Actividades
▪

Compleción
opcionais.

das

actividades

CC

Indicadores

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

CC

Indicadores

CD

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

Recursos
TG p. 56

Unidade 4 - Practical English: paying for something in a shop
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

▪

Aprender
linguaxe
funcional para
dar e recibir
consello.
Aprender e
practicar
recursos
lingüísticos para
definir palabras.
Practicar a
acentuación nas
palabras
presentadas.
Practicar unha
conversación
nunha tenda.
Desenvolver a
competencia en
comunicación
lingüística,
aprender a
aprender e as
competencias
sociais e cívicas.

Actividades
▪

Compleción da tarefa interactiva no
iPack como preparación para a
actividade oral (Speaking preparation).

▪

Lectura e audición do diálogo,
respondendo
á
pregunta
de
comprensión. Segunda audición e
resposta ás preguntas propostas
(Exercise 4).

CL

▪

Observación do recadro Speaking
strategy box. Redacción de definicións
para cada unha das palabras en
grupos. Lectura de cada unha das
definicións ó resto da clase e debate
sobre as mellores definicións para
cada unha das palabras propostas.
(Excercise 5)

CL4.1. Infire significados a partir
do contexto.

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 57
CB p. 57
CD
(2.13)

CL
CL1.2. Escoita e realiza tarefas do
tipo:
relacionar,
secuenciar,
completar táboas, etc.

CL
CL2.4. Busca na súa contorna e
atopa medios que lle axudan a
expresarse.

▪

Audición das palabras do recadro SAY
IT! identificando a sílaba tónica.
Reprodución tras as audición para
practicar a entoación das palabras
(Exercise 6).

▪

Elaboración dun diálogo dando e
recibindo consello, utilizando as
expresións do recadro Functional
language box como axuda (Exercise 7).

SC

SC2. Socializa e participa en
actividades grupais na lingua
estranxeira.

▪

Elaboración e práctica dun diálogo,
sobre unha das situacións propostas,
seguindo o modelo e coa axuda das
expresións do recadro Functional
language box (Exercise 7).

CL

CL2.2. Reflicte sobre a necesidade
da
corrección
formal
na
expresión oral.

▪

Visualización do episodio 4 do vídeo
Make it big!: New friends (Your turn Exercise 8).

CL

CL1.3. Predí o desenlace dun
texto oral relacionando os
diversos aspectos do seu contido.

▪

Compleción da tarefa interactiva do
vídeo (Interactive video).

CD

CD5. Utiliza as tecnoloxías da
información e a comunicación
para a aprendizaxe da lingua
inglesa.
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Unidade 4 - Practical English: paying for something in a shop
Obxectivos

Actividades

CC

Indicadores

Recursos

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Video scripts (T&R Multi-ROM)
- Communication: Pairwork (T&R
Multi-ROM)

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

T&R
MultiROM

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

TG p. 57

das

actividades

Unidade 4 - Writing a blog
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

Ler un blogue
modelo para a
tarefa de
escritura.
Aprender a
utilizar formas
de expresión en
contextos
formais e
informais.
Escribir unha
entrada dun
blogue.
Desenvolver a
competencia
lingüística,
cultural,
emprendedora e
o sentido da
iniciativa.

Actividades

CC

Indicadores

▪

Lectura do blogue e contestación ás
preguntas (Writing preparation Exercise 1).

CL

CL4.1. Infire significados a partir
do contexto.

▪

Lectura dun blogue e resposta á
pregunta proposta. Segunda lectura e
resposta ás preguntas propostas.
Expresión e valoración da opinión
doutros compañeiros (Excercise 2)

SIEE

SIEE4. Segue instrucións para
realizar
autonomamente
tarefas de aprendizaxe.

▪

Lectura das frases 1-3 e corrección
dos erros no caderno (Exercise 3).

CL

▪

Lectura dos exemplos sobre o uso de
formal
and
informal
English.
Compleción das regras de escritura no
caderno elixindo a opción correcta
(Look at language - Exercise 4).

SIEE

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica
e
os
elementos
necesarios de cohesión e
coherencia
para
facerse
comprender.

Compleción da actividade interactiva
no iPack como preparación para a
redacción dunha carta formal (Writing
preparation).
Lectura das indicacións de uso de
linguaxe formal e informal. Lectura do
blogue e identificación de exemplos
para ambos casos. Corrección dos
exemplos atopados
coa clase.
(Excercise 5)
Identificación das expresións de
linguaxe formal no blogue e escritura
dos exemplos no caderno. (Excercise
6)

CD

Lluvia de ideas e redacción de notas
para escribir unha entrada de blogue
que inclúa a información requerida
(Writing task - Exercise 7). Redacción
do plan de escritura no caderno e un
primer borrador para organizarse e
escribir un blogue.

CEC

▪

▪

▪

▪

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 58
CB p. 58

SIEE4. Segue instrucións para
realizar
autonomamente
tarefas de aprendizaxe.

SIEE

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

SIEE

SIEE4. Segue instrucións para
realizar
autonomamente
tarefas de aprendizaxe.

SIEE4. Segue instrucións para
realizar
autonomamente
tarefas de aprendizaxe.
CEC1. Identifica os aspectos
culturais máis relevantes dos
países onde se fala a lingua
estranxeira,
sinala
as
características
máis
significativas dos costumes,
normas, actitudes e valores da
sociedade cuxa lingua se
estuda.
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Unidade 4 - Writing a blog
Obxectivos

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

Actividades

CC

Indicadores

Recursos

▪

Produción escrita dun blogue sobre
unha actividade de tempo libre e as
súas vantaxes, utilizando as notas
preparadas na actividade anterior, o
texto modelo como axuda e seguindo
as pautas proporcionadas no Writing
Plan (Exercise 7).

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica
e
os
elementos
necesarios de cohesión e
coherencia
para
facerse
comprender.

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

das

actividades

TG p. 58

Unidade 4 - Review & Tests
Obxectivos

Actividades

CC

▪

Consolidar os
coñecementos
adquiridos no
desenvolvement
o da Unidade 4.

▪

Review:
- Participación no xogo no iPack.
- Práctica individual en aplicación
gratuíta Spectrum VOC APP.
- Compleción dos exercicios 1-3
(vocabulary).
- Compleción dos exercicios 4-6
(grammar).
- Compleción dos exercicios 7-8
(practical English).

SIEE

▪

Avaliación
sumativa.

▪

Compleción dos Unit 4 Tests.

Todas

▪

Desenvolver a
competencia
dixital.

▪

Online Learning Zone:
Utilización libre das actividades
propostas para a unidade na Internet.

CD

Indicadores
SIEE3. Utiliza
autoavaliación.

procesos

Recursos
de

Oxford
iPack
TG p. 59
SB p. 59
CD
(2.16)
Smart
phone
(opcional)
T&R
MultiROM

CD1. Usa as tecnoloxías da
información e a comunicación
de forma progresivamente
autónoma para buscar
información.

PC /
Tablet
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Unit 5 – Community spirit
Unidade 5 - Unit opener
Obxectivos
▪

▪

▪

Introducir o
tema das etapas
da vida.
Aprender
vocabulario
relacionado con
etapas da vida:
adult, baby,
child, elderly,
teenager, toddler;
buy a house, get
a job, get
married, go to
university, grow
up, have
children, learn to
drive, move
home, retire.
Desenvolver as
competencias de
aprender a
aprender e
sociais e cívicas.

Actividades

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

Indicadores

▪

Identificación das palabras de
vocabulario relacionadas co ámbito
tecnológico e da Internet. (Exercise 1).

CL

CL3.2. Reflicte sobre a necesidade
da
corrección
formal
na
interacción oral.

▪

Relación das citas coas fotografías.
Revisión das respostas identificando o
significado de cada unha delas
(Exercise 2).

CL

CL1.2. Escoita e realiza tarefas do
tipo:
relacionar,
secuenciar,
completar táboas, etc.

▪

Discusión e expresión da opinión cos
compañeiros
sobre
o
tema
presentado. os alumnos comparten o
significado e as definicións das
palabras incluidas no cuestionario.
(Exercise 3).

AA

AA1. Valora a capacidade de
interacturar oralmente como
medio eficaz na ampliación dos
seus
horizontes
humanos,
lingüísticos e culturais.

▪

Compleción
da
práctica
de
vocabulario no iPack (Vocabulary
practice).

CD

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

▪

Resposta
ás
preguntas
do
cuestionario planteadas; Debate coa
clase elixindo aqueles alumnos que
responderan positivamente ó maior
número de preguntas. (Excercise 5)

AA

▪

▪

CC

SIEE

Intercambio
comunicativo
sobre
consellos a cerca da seguridade na
Internet (21st Century Skills: Safe
social media Excercise 6)

SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

Audición e visualización do video Your
views: Technology no iPack, sobre
avances tecnológicos e comunicación
na
Internet.
Contestación
ás
preguntas interactivas ó final do vídeo
(Video).

CL

CL1.3. Predí o desenlace dun
texto oral relacionando os
diversos aspectos do seu contido.

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

actividades

Oxford
iPack
TG pp.
60-61
CB pp.
60-61
CD
(2.17)

AA1. Valora a capacidade de
interacturar oralmente como
medio eficaz na ampliación dos
seus
horizontes
humanos,
lingüísticos e culturais.

▪

das

Recursos

TG p. 61
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Unidade 5 - Reading
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Consolidar o
vocabulario
relacionado coas
etapas da vida.
Ler e escoitar
unha web sobre
personas
inspiradoras.
Contestar a
preguntas sobre
a páxina web.
Aprender
adverbios de
modo.
Completar frases
cos adverbios de
modo correctos.
Desenvolver as
competencias de
aprender a
aprender e
cultural e
artística.

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

Actividades

CC

Indicadores

▪

Compleción da actividade interactiva
no iPack como preparación para a
lectura (Reading preparation).

CD

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

▪

Audición
dun
artigo
sobre
comunidades virtuais. Identificación e
comprensión das preguntas e
estruturas estudadas relacionadas
coas imaxes e os textos propostos.
Debate cos compañeiros sobre a
historia das comunidades virtuais
utilizando as súas propias palabras
(Exercise 1).

CL

CL4.1. Infire significados a partir
do contexto.

▪

Segunda lectura do texto e
contestación
ás
preguntas
de
comprensión no caderno (Exercise 2).

CL

CL4.2.
Infire
coñecementos
lingüísticos e léxicos a través da
lectura.

▪

Intercambio de preguntas e respostas
co compañeiro e co resto da clase
sobre os diferentes significados das
palabras contidas no recadro Learn it!
Box. Discusión co resto da clase,
elaborando frases que inclúan ambos
usos da palabra. (Exercise 3).

SIEE

SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

▪

Lectura da pregunta proposta no
recadro Research it! Box . Búsqueda
da información na Internet para
contestar a pregunta formulada.
Corrección das respostas coa clase
(Research it!).

CD

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

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

das

actividades

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 62
CB p. 62
CD
(2.18)

TG p. 62
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Unidade 5 - Grammar
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

▪

Aprender o uso
das partículas
interrogativas
nunha variedade
de casos
posibles.
Aprender a
escribir
preguntas
completas.
Aprender a
transformar
frases en
preguntas.
Completar un
diálogo
utilizando unha
variedade de
partículas
interrogativas.
Desenvolver as
competencias
lingüísticas e
aprender a
aprender.

Actividades
▪

Presentación da forma e uso das
partículas interrogativas no iPack, nun
contexto e a través dunha animación
(Grammar animation).

▪

Compleción das frases no caderno
coas
estruturas
gramaticais
aprendidas e coa axuda da
información contida na táboa Recycle
box. (Excercise 4)

CC

Indicadores

CD

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

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 63
CB p. 63

CL

▪

CL

Tradución das frases propostas e
discusión sobre as posibles respostas
a cada unha das preguntas. (Recycle)

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

▪

Lectura da primera pregunta e
redacción das respostas correctas.
Corrección coa clase.(Exercise 5).

SIEE

▪

Lectura das instrucións do exercicio
coa clase. Redacción de preguntas e
clasificación en preguntas suxeito e
preguntas obxecto (Exercise 6).

CL

▪

CL

Lectura
da
frase
modelo
e
contestación. Redacción do resto de
preguntas no caderno e corrección
coa clase (Exercise 7).

▪

Lectura do diálogo proposto e
compleción coas palabras correctas.
Lectura do diálogo completo na clase
(Exercise 8).

▪

Compleción da práctica de gramática
no iPack (Grammar practice).

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.
CL4.1. Infire significados a partir
do contexto.

CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

CD

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

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

▪

Intercambio de preguntas e respostas
para
falar
sobre
experiencias
relacionadas
con
comunidades
virtuais, utilizando as expresións do
recadro Useful language box (Your
turn - Exercise 9).

CL

CL3.1.
Realiza
intercambios
comunicativos con falantes da
lingua estudada.

▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Grammar worksheets (T&R MultiROM)

AA

AA4. Utiliza diferentes estratexias
utilizadas para progresar na
aprendizaxe.

T&R
MultiROM
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Unidade 5 - Vocabulary and listening
Obxectivos

Actividades

CC

Indicadores

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 64
CB p. 64
CD
(2.19-2.20)

Aprender o
vocabulario
relacionado con
modais e formas
de
comportamiento
.
Audición dun
informe sobre
formas de
comportamiento
.
Escoitar
atentamente e
completar frases
coa información
correcta.
Desenvolver a
competencia en
comunicación
lingüística, social
e cívica e
cultural.

▪

Observación dunha entrada de
enciclopedia. Relación das palabras de
vocabulario co seu significado e
categoría. Comparación das respostas
cun compañeiro e coa clase. (Exercise
1).

CL

CL2.1. Adapta a mensaxe tanto ás
posibilidades lingüísticas coma á
audiencia á que se dirixe.

▪

Lectura
das
frases
propostas.
Clasificación das frases segundo a
opinión dos alumnos, dando razóns
para o seu acordo ou desacordo.
(Exercise 2).

CL

CL1.1. Capta e resume a idea global
dunha exposición oral de tema
coñecido a través dun medio
mecánico.

▪

▪

▪

▪

▪

▪

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

▪

Compleción da actividade interactiva
no iPack como preparación para a
audición (Listening preparation).

▪

Lectura e audición dun programa de
radio
sobre
formas
de
comportamiento e modais alrededor
do mundo. Contestación ás preguntas
de comprensión (Exercise 3).

CL

CL3.2. Reflicte sobre a necesidade
da corrección formal na interacción
oral.

▪

Segunda audición e unión de cada un
dos fragmentos co seu personaxe.
Corrección das respostas co resto da
clase (Exercise 4).

CL

CL4.4. Valora a lectura como fonte
de coñecemento de aspectos
culturais, históricos, literarios, etc.,
da lingua estranxeira.

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Vocabulary worksheets (T&R MultiROM)

AA

AA4. Utiliza diferentes estratexias
utilizadas para progresar na
aprendizaxe.

T&R
MultiROM

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o traballo
cooperativo.

TG p. 64

das

actividades

Unidade 5 - Grammar
Obxectivos
▪

▪

Aprender o uso
dos verbos
seguidos de –ing
e to, así como os
cambios no seu
significado.
Completar
preguntas
utilizando as
formas

Actividades
▪

Presentación das formas gramaticais
propostas no iPack nun contexto, a
través da animación (Grammar
animation).

▪

Observación da táboa. Unión de cada
unha das frases cos seus significados.
Tradución das frases do exercicio e
corrección coa clase. (Exercise 5).

CC

Indicadores

CD

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

CL

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 65
CB p. 65
CD
(2.20)

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.
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Unidade 5 - Grammar
Obxectivos

▪

▪

gramaticais
apropiadas.
Desenvolver as
competencias
lingüísticas e
aprender a
aprender.

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

Actividades

CC

Indicadores

Recursos

▪

Lectura das instrucións cos alumnos.
Compleción das frases no caderno
coas formas verbais correctas (Exercise
6).

SIEE

SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

▪

Compleción da práctica de gramática
no iPack (Grammar practice).

CD

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

▪

Lectura das frases contidas no recadro
Learn it! Box. Discusión do
significado co resto da clase,
traducindo as frases no caderno.
(Exercise 7).

CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

▪

Lectura das frases propostas e
explicación
do
significado.
Compleción das peguntas coas
formas verbais correctas e corrección
co resto da clase. (Exercise 8).

CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

▪

Intercambio
comunicativo
por
parellas e en grupos, describindo
unha experiencia relacionada cos
buenos modais e o comportamiento,
coa axuda das expresións do recadro
Useful language box (Your turn,
Exercise 9).

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Grammar worksheets (T&R MultiROM)

AA

AA4. Utiliza diferentes estratexias
utilizadas para progresar na
aprendizaxe.

T&R
MultiROM

CC

Indicadores

Recursos

Unidade 5 - Culture: Reading and vocabulary
Obxectivos
▪

▪

▪

Ler unha historia
breve sobre a
educación e os
modais en Nova
Zelanda.
Lectura e
audición dun
extracto da
historia.
Comprender
novo
vocabulario en
contexto.

Actividades
▪

Lectura e audición dunha historia
corta sobre a educación en Nova
Zelanda. Debate cos compañeiros
sobre o contido da audición (Exercise
1).

CL

CL2.3. Enxuiza a capacidade de
expresión cando se aprecia que a
mensaxe non chega á audiencia.

▪

Lectura das frases propostas e
contestación coa información contida
no texto (Exercise 2).

CL

CL4.1. Infire significados a partir
do contexto.

▪

Lectura do artigo prestando atención
ás palabras destacadas. Anotación das
palabras e unión coa súa definición
correspondente no caderno. (Exercise
3).

CL

CL4.2.
Infire
coñecementos
lingüísticos e léxicos a través da
lectura.

TG p. 66
CB pp.
66-67
CD
(2.21)
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Unidade 5 - Culture: Reading and vocabulary
Obxectivos
▪

Aprender a
entoación e
practicar o uso
de phrasal verbs.

▪

Desenvolver as
competencias
lingüística,
aprender a
aprender, social,
cívica e cultural.

Actividades

CC

Indicadores

▪

Identificación dos verbos estudados
na lectura. Unión de cada un dos
verbos
coa
súa
definición
correspondente. (Exercise 4).

CL

CL4.4. Valora a lectura como
fonte de coñecemento de
aspectos culturais, históricos,
literarios,
etc.,
da
lingua
estranxeira.

▪

Anotación dos verbos propostos no
caderno e compleción das frases co
verbo correspondente (Exercise 5).

SIEE

SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

Recursos

Unidade 5 -Culture: Your turn
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

▪

Actividades

CC

Indicadores

Tema
intercurricular:
Aprender
contidos doutras
materias a través
da lingua
estranxeira:
Literatura.
Familiarizarse
con aspectos
doutras culturas.
Falar sobre
normas sociais e
formas de
comportamiento
.
Desenvolver a
competencia en
comunicación
lingüística, e as
competencias
sociais e cívicas.

▪

Audición das palabras do recadro SAY
IT! identificando a pronuncia das
palabras
subliñadas.
Segunda
audición e reprodución para practicar
a pronuncia das palabras do
recadro.(Exercise 6).

CL

CL2.2. Reflicte sobre a necesidade
da corrección formal na expresión
oral.

▪

Redacción de normas e regras no
caderno facendo referencia a tres
situacións diferentes. (Exercise 7).

CL

CL5.2. Redacta con estrutura lóxica
e os elementos necesarios de
cohesión e coherencia para facerse
comprender.

▪

En grupos, os alumnos debaten as
ideas redactadas no exercicio anterior
expresando o seu acordo ou
desacordo. (Exercise 8).

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

CL

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 67
CB p. 67

CL3.1.
Realiza
intercambios
comunicativos con falantes da
lingua estudada.

▪

Audición e visualización do video
Charles Dickens no iPack. Compleción
do video worksheet (Culture video).

CL

CL1.3. Predí o desenlace dun texto
oral relacionando os diversos
aspectos do seu contido.

▪

Aprendizaxe sobre unha obra literaria:
The Great Gatsby. Debate por parellas
sobre a pregunta (Focus on...).

CL

CL3.1.
Realiza
intercambios
comunicativos con falantes da
lingua estudada.

▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Focus on CLIL extension: Literature
and the Arts (SB)
- Curriculum extra worksheet, Unidade
5 (T&R Multi-ROM)

AA

AA4. Utiliza diferentes estratexias
utilizadas para progresar na
aprendizaxe.

SB p.
144
CD
(2.22)
T&R
MultiROM
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Unidade 5 - Practical English: suggestions, certainty and doubt
Obxectivos

Actividades

CC

Indicadores

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 68
CB p. 68
CD
(2.23-2.26)

Escoitar unha
reunión sobre a
organización
dun festival.
Escoitar e
contestar ás
preguntas.
Facer un ditado.
Lectura dun
folleto
anunciando un
festival.
Desenvolver as
competencias
lingüística e
sociais e cívicas.

▪

Observación do folleto, lectura do
evento anunciado e contestación á
pregunta de comprensión (Exercise 1).

CL

CL4.1. Infire significados a partir do
contexto.

▪

Audición dunha reunión sobre a
organización dun festival para a
comunidade. Compleción das frases
propostas e corrección coa clase
(Exercise 2).

CL

CL1.1. Capta e resume a idea global
dunha exposición oral de tema
coñecido a través dun medio
mecánico.

▪

Audición e reprodución escrita das
frases, completándoas coas palabras
contidas na audición.
(DictationExercise 3).

CL

CL1.2. Escoita e realiza tarefas do
tipo:
relacionar,
secuenciar,
completar táboas, etc.

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Actividades
de
ampliación:
- Pronunciation (SB)

e

CL

CL2.4. Busca na súa contorna e
atopa medios que lle axudan a
expresarse.

SB p.
134
Cd
(2.27-2.28)

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Compleción
opcionais.

actividades

SC

SC3. Comprende e valora o traballo
cooperativo.

TG p. 68

CC

Indicadores

▪

▪

▪
▪

▪

das

reforzo

Unidade 5 - Practical English: speaking
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

Discusión sobre
unha serie de
eventos nun
festival e
elección de
aqueles ós que
se desea asistir.
Revisión dos
modais de
dedución e
posibilidade.
Aprender a
expresar certeza
e duda.
Aprender a
linguaxe
funcional para

Actividades
▪

Compleción da tarefa interactiva no
iPack como preparación para a
actividade oral (Speaking preparation).

CD

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

▪

Lectura e audición do diálogo e
contestación ás preguntas.

CL

CL1.1. Capta e resume a idea global
dunha exposición oral de tema
coñecido a través dun medio
mecánico.

▪

Práctica do diálogo por parellas
prestando atención ós sons enlazados
(Exercise 5).

CL

CL2.4. Busca na súa contorna e
atopa medios que lle axudan a
expresarse.

▪

Interacción oral comentando as
estratexias utilizadas por cada
interlocutor, seguindo o modelo do
diálogo e coa axuda das expresións do
recadro Speaking strategy box
(Exercise 6).

CL

CL4.4. Valora a lectura como fonte
de coñecemento de aspectos
culturais, históricos, literarios, etc.,
da lingua estranxeira.

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 69
CB p. 69
CD
(2.29)
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Unidade 5 - Practical English: speaking
Obxectivos

▪

realizar
suxestións,
expresar certeza
e duda.
Desenvolver as
competencias
lingüística,
social, cívica e
emprendedora.

Actividades

CC

Indicadores

▪

Elaboración e práctica dun programa
de eventos para un festival dun día de
duración,
comparando
o
seu
programa co dos compañeiros e
expresando a súa opinión, seguindo o
modelo da actividade anterior e as
palabras e expresións do recadro
Functional language box (Exercise 7).

CL

CL2.2. Reflicte sobre a necesidade
da corrección formal na expresión
oral.

▪

Visualización do episodio 5 do vídeo
Make it big!: Magical moments (Your
turn - Exercise 8).

CL

CL1.3. Predí o desenlace dun texto
oral relacionando os diversos
aspectos do seu contido.

▪

Compleción da tarefa interactiva do
vídeo (Interactive video).

CD

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

Recursos

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Kit’s travels scripts (T&R Multi-ROM)
- Communication: Pairwork (T&R
Multi-ROM)

SC

SC3. Comprende e valora o traballo
cooperativo.

T&R
MultiROM

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o traballo
cooperativo.

TG p. 69

das

actividades

Unidade 5 - Writing an announcement
Obxectivos
▪

▪

▪
▪

Ler anuncios
como modelo
para a
elaboración da
tarefa escrita.
Aprender a
identificar erros
ortográficos
habituais e
practicar a súa
corrección.
Escribir catro
anuncios.
Desenvolver a
competencia en
comunicación
lingüística,
dixital, sentido
da iniciativa e
espírito
emprendedor.

Actividades

CC

Indicadores

▪

Observación dos anuncios, lectura dos
eventos anunciados e contestación ás
preguntas de comprensión. Segunda
lectura e elección da información
relevante contida nos anuncios
(Writing preparation - Exercise 1).

CL

CL4.1. Infire significados a partir
do contexto.

▪

Segunda lectura dos anuncios e
identificación
da
información
relevante en cada un deles (Exercise 2).

CL

CL4.2.
Infire
coñecementos
lingüísticos e léxicos a través da
lectura.

▪

Lectura das frases localizando os erros
ortográficos e corrección das frase no
caderno (Look at language: spelling
- Exercise 3).

CL

CL2.2. Reflicte sobre a necesidade
da
corrección
formal
na
expresión oral.

CL
▪

Discusión dos diferentes erros
ortográficos que os alumnos suelen
cometer. (Excercise 4)

▪

Compleción da actividade interactiva
no iPack como preparación para a
redacción dunha reseña (Writing
preparation).

CD

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 70
CB p. 70

CL2.2. Reflicte sobre a necesidade
da
corrección
formal
na
expresión oral.

CD5. Utiliza as tecnoloxías da
información e a comunicación
para a aprendizaxe da lingua
inglesa.
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Unidade 5 - Writing an announcement
Obxectivos

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

Actividades

CC

Indicadores

Recursos

SIEE

SIEE2. Organiza o seu traballo
para mellorar resultados.

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

▪

Lluvia de ideas e redacción de notas
para organizarse e escribir anuncios,
incluíndo a información requerida
(Writing task - Exercise 5).

▪

Redacción do plan de escritura no
caderno e un primer borrador para
organizarse e escribir catro anuncios
para a revista dun club (Excercise 5)

▪

Produción escrita dos seus anuncios,
utilizando as notas preparadas na
actividade anterior, o texto modelo
como axuda e seguindo as pautas
proporcionadas no Writing plan
(Exercise 5).

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

CC

Indicadores

das

actividades

TG p. 70

Unidade 5 - Review & Tests
Obxectivos

Actividades

▪

Consolidar os
coñecementos
adquiridos no
desenvolvement
o da Unidade 5.

▪

Review:
- Participación no xogo no iPack.
- Práctica individual en aplicación
gratuíta Spectrum VOC APP.
- Compleción dos exercicios 1-3
(vocabulary).
- Compleción dos exercicios 4-5
(grammar).
- Compleción do exercicio 6 (practical
English).

▪

Avaliación
sumativa.

▪

Compleción dos Unit 5 Tests.

Desenvolver a
competencia
dixital.

▪

▪

SIEE

SIEE3. Utiliza
autoavaliación.

procesos

Recursos
de

Toda

T&R
MultiROM

s
Online Learning Zone:
Utilización libre das actividades
propostas para a unidade na Internet.

CD

Oxford
iPack
TG p. 71
SB p. 71
Smart
phone
(opcional)

CD1. Usa as tecnoloxías da
información e a comunicación de
forma progresivamente
autónoma para buscar
información.

PC /
Tablet
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Unit 6 – Good times
Unidade 6 - Unit opener
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

▪

Introducir o
tema
relacionado co
tempo libre e o
entretenimiento.
Aprender o uso
de formas
verbais en estilo
indirecto.
Aprender
vocabulario
relacionado co
tempo libre, o
entretenimiento
e o lecer.
Desenvolver as
competencias de
aprender a
aprender, sociais
e cívicas e
sentido da
iniciativa.

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

Actividades
▪

Identificación das palabras de
vocabulario relacionadas con eventos
artísticos e tempo libre. Identificación
das
palabras
de
vocabulario
relacionadas coas fotografías (Exercise
1).

CC

Indicadores

SIEE

SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

CL
CL3.1.
Realiza
intercambios
comunicativos con falantes da
lingua estudada.

▪

Observación dos verbos indicativos de
estilo indirecto nas conversacións.
Tradución dos verbos e unión con
cada unha das súas definicións
(Exercise 2).

▪

Compleción
da
práctica
de
vocabulario no iPack (Vocabulary
practice).

CD

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

▪

Elección das opcións correctas e
compleción das frases no caderno.
Corrección das respostas coa clase
(Exercise 3).

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

▪

Lectura
das
preguntas
sobre
recomendacións relacionadas con
películas,
eventos
artísticos,
programas de televisión e libros.
Discusión cos compañeiros das
respostas, compartindo coa clase as
súas propias recomendacións e
preferencias. (Excercise 4)

Recursos
Oxford
iPack
TG pp.
72-73
CB pp.
72-73
CD
(2.30)

CL
CL3.1.
Realiza
intercambios
comunicativos con falantes da
lingua estudada.

CL

CL2.2. Reflicte sobre a necesidade
da
corrección
formal
na
expresión oral.

▪

Intercambio comunicativo sobre un
horario coas actividades do colegio e
as actividades de lecer e tempo libre
realizadas durante a semana (21st
Century Skills: Time management
Excercise 5)

▪

Audición e visualización do video Your
views: Entertainment no iPack, sobre
eventos artísticos. Contestación ás
preguntas interactivas ó final do vídeo
(Video).

CL

CL1.3. Predí o desenlace dun
texto oral relacionando os
diversos aspectos do seu contido.

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

das

actividades

TG p. 73
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Unidade 6 - Reading
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

▪

Identificar os
temas e
interlocutores
nos fragmentos
de opinión.
Responder
preguntas sobre
textos de
opinión.
Comprender
vocabulario en
contexto.
Desenvolver as
competencias de
aprender a
aprender,
lingüística,
cultural e
artística.

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

Actividades

CC

Indicadores

▪

Compleción da actividade interactiva
no iPack como preparación para a
lectura (Reading preparation).

CD

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

▪

Identificación e comprensión das
preguntas e estruturas estudadas
relacionadas coas imaxes e os textos
propostos. Debate cos compañeiros
sobre o tipo de actividade máis
adecuado para cada unha das
personas mencionadas (Exercise 1).

CL

CL4.1. Infire significados a partir do
contexto.

▪

Segunda lectura do foro decidindo si
as frases son verdaderas o falsas,
corrixindo as falsas no caderno
(Exercise 2).

CL

CL4.2.
Infire
coñecementos
lingüísticos e léxicos a través da
lectura.

▪

Audición das palabras do recadro SAY
IT! identificando a pronuncia das
palabras
subliñadas.
Segunda
audición e reprodución para practicar
a pronuncia das palabras que inclúen
os sons /ð/ e /θ/ (Exercise 3).

CL

CL2.2. Reflicte sobre a necesidade
da corrección formal na expresión
oral.

▪

Lectura da pregunta proposta no
recadro Research it! Box . Búsqueda
da información na Internet para
contestar a pregunta formulada.
Corrección das respostas coa clase
(Research it!).

CD

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

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o traballo
cooperativo.

das

actividades

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 74
CB p. 74
CD
(2.31)

TG p. 74

Unidade 6 - Grammar
Obxectivos
▪

▪

▪

Repaso das
regras
gramaticais para
a formulación de
frases en estilo
indirecto.
Práctica de
redacción e
conversión de
frases de estilo
directo a
indirecto.
Desenvolver as
competencias
lingüísticas e

Actividades

CC

Indicadores

▪

Presentación da forma e uso do
present perfect no iPack, nun contexto
e a través dunha animación (Grammar
animation).

CD

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

▪

Revisión e interiorización da táboa
sobre a forma do estilo indirecto.
Lectura das regras gramaticais e
compleción das frases propostas no
caderno (Exercise 4).

SIEE

SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

▪

Compleción das frases no caderno coa
forma correcta de estilo indirecto
(Exercise 5).

SIEE

SIEE1. Participa en conversacións
e simulacións breves con diversos
fins comunicativos, utilizando as
estratexias
nevesarias
para
resolver as dificultades durante a
interacción.

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 75
CB p. 75
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Unidade 6 - Grammar
Obxectivos

▪

▪

aprender a
aprender.
Preguntar e
responder sobre
as súas
experiencias.
Desenvolver as
competencias
sociais e cívicas.

Actividades

CC

Indicadores

▪

Produción de frases en estilo indirecto
segundo a información da táboa e coa
axuda da información do recadro
Recycle box (Exercise 6).

CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

▪

Produción de textos breves en estilo
indirecto, completando o texto coas
formas
verbais
e
expresións
correspondentes. Corrección das
respostas coa clase (Exercise 7).

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

Recursos

CD
▪

Compleción da práctica de gramática
no iPack (Grammar practice).

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

▪

Intercambio de preguntas e respostas
para
falar
sobre
experiencias
relacionadas con días nos que se
realizou un programa de lecer o
actividades de tempo libre, coa axuda
das expresións do recadro Useful
language box (Your turn - Exercise 8).

CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Grammar worksheets (T&R MultiROM)

AA

AA4. Utiliza diferentes estratexias
utilizadas para progresar na
aprendizaxe.

T&R
MultiROM

▪

Estender o
contido da
unidade.

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

TG p. 75

das

actividades

Unidade 6 - Vocabulary and listening
Obxectivos
▪

▪

▪

Aprender
vocabulario
relacionado co
lecer e o
entretenimiento.
Escoitar un
programa de
radio sobre
comedia e
monólogos.
Contestar
preguntas sobre
a entrevista de
radio.

Actividades

CC

Indicadores

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 76
CB p. 76
CD
(2.32-2.33)

▪

Observación das fotografías contidas
en dos póster. Descrición das
actividades nas que se puede
participar nun club de comedia e un
taller de monólogo, mencionando os
seus artistas, programas de televisión
e películas de comedia preferidos.
Discusión cos compañeiros da clase,
expresando a súa opinión e
comprobando o significado das
palabras de vocabulario. (Exercise 1).

CL

CL1.2. Escoita e realiza tarefas do
tipo:
relacionar,
secuenciar,
completar táboas, etc.

▪

Compleción
da
práctica
de
vocabulario no iPack (Vocabulary
practice).

CD

CD5. Utiliza as tecnoloxías da
información e a comunicación para
a aprendizaxe da lingua inglesa.
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Unidade 6 - Vocabulary and listening
Obxectivos
▪

Desenvolver as
competencias
lingüística, social
e cívica.

Actividades
▪

Elaboración dunha táboa no caderno
coas expresións do exercicio 1,
engadindo as palabras destacadas no
seu lugar correspondente (Exercise 2).

▪

Escritura e compleción das preguntas
propostas no caderno. Corrección coa
clase. (Exercise 3)

CC

Indicadores

AA

AA1. Valora a capacidade de
interacturar oralmente como medio
eficaz na ampliación dos seus
horizontes humanos, lingüísticos e
culturais.

AA

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

AA1. Valora a capacidade de
interacturar oralmente como medio
eficaz na ampliación dos seus
horizontes humanos, lingüísticos e
culturais.

▪

Compleción da actividade interactiva
no iPack como preparación para a
audición (Listening preparation).

CD

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

▪

Audición dunha entrevista de radio
cun artista de comedia. Anotación dos
consellos no caderno coa letra
adecuada. Discusión co resto da clase
compartindo
os
resultados
e
expresando a opinión sobre os
mesmos (Exercise 4).

CL

CL1.1. Capta e resume a idea global
dunha exposición oral de tema
coñecido a través dun medio
mecánico.

▪

Segunda audición e corrección das
frases propostas, anotándoas no
caderno. Corrección
coa clase.
(Exercise 5)

CL

CL1.2. Escoita e realiza tarefas do
tipo:
relacionar,
secuenciar,
completar táboas, etc.

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o traballo
cooperativo.

das

actividades

Recursos

TG p. 76

Unidade 6 - Grammar
Obxectivos
▪

▪

Aprender a
utilizar e
practicar o estilo
indirecto na
formulación de
preguntas,
peticións e
órdenes.
Desenvolver as
competencias
lingüísticas e
aprender a
aprender.

Actividades
da formación do estilo
preguntas, peticións e
iPack nun contexto, a
animación (Grammar

CC

Indicadores

CD

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

▪

Presentación
indirecto en
órdenes no
través da
animation).

▪

Revisión
e
interiorización
dos
exemplos en estilo indirecto na táboa.
Compleción das regras gramaticais no
caderno (Exercise 6).

SIEE

SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

▪

Lectura
das
frases
propostas.
Conversión das frases en estilo
indirecto no caderno. Corrección coa
clase (Exercise 7).

CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 77
CB p. 77
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Unidade 6 - Grammar
Obxectivos

Actividades

CC

Indicadores

▪

Revisión das normas de formulación
do estilo indirecto en peticións e
órdenes. Resposta ás preguntas
propostas no caderno (Exercise 8).

CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

▪

Lectura das frases contidas no recadro
Learn it! Box. Discusión do
significado co resto da clase. (Exercise
9).

SC

SC2. Socializa e participa en
actividades grupais na lingua
estranxeira.

▪

Redacción de frases en estilo indirecto
no caderno. Corrección das frases coa
clase.(Exercise 10).

CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

▪

Compleción da práctica de gramática
no iPack (Grammar practice).

CD

Recursos

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

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Produción de frases no caderno
utilizando as palabras da táboa (Your
turn - Exercise 11)

CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

▪

Intercambio de preguntas e respostas
por
parellas
sobre
as
súas
experiencias, seguindo o exemplo e
coa axuda das expresións do recadro
Useful language (Your turn - Exercise
12).

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Grammar worksheets (T&R MultiROM)

AA

AA4. Utiliza diferentes estratexias
utilizadas para progresar na
aprendizaxe.

T&R
MultiROM

Unidade 6 - Culture: Reading and vocabulary
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

Ler e escoitar un
diario de viaxe
sobre Malta.
Contestar a
preguntas sobre
o diario.
Comprender
vocabulario
novo en
contexto.
Aprender o uso
de frases
preposicionais.

Actividades

CC

Indicadores

▪

Lectura e audición dun diario de viaxe.
Debate cos compañeiros sobre as
respostas anotadas e a súa opinión e
preferencias
sobre
os
lugares
mencionados no diario (Exercise 1).

CL

CL4.1. Infire significados a partir do
contexto.

▪

Segunda lectura e compleción dos
espacios en blanco coas frases
propostas. (Exercise 2).

CL

CL4.1. Infire significados a partir do
contexto.

▪

Revisión do significado das palabras
resaltadas no texto e anotación das
mesmas coa súa definición no
caderno. (Exercise 3).

CL

CL4.2.
Infire
coñecementos
lingüísticos e léxicos a través da
lectura.

Recursos
TG p. 78
CB pp.
78-79
CD
(2.34)

116

Unidade 6 - Culture: Reading and vocabulary
Obxectivos
▪

Desenvolver a
competencias de
aprender a
aprender, social,
lingüística, cívica
e cultural.

Actividades

CC

Indicadores

▪

Copia no caderno da táboa sobre
frases preposicionais. Compleción da
mesma coa información dada,
engadindo as palabras contidas na
lectura (Exercise 4).

CL

CL5.3.
Redacta
conforme
a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

▪

Lectura do texto proposto e
compleción do mesmo coas frases
preposicionais
correspondentes.
(Exercise 5).

CL

CL5.3.
Redacta
conforme
a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

▪

Compleción
da
práctica
de
vocabulario no iPack (Vocabulary
practice).

CD

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

CC

Indicadores

Recursos

Unidade 6 - Culture: Your turn
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

▪

▪

Actividades

Tema
intercurricular:
Aprender
contidos doutras
materias a través
da lingua
estranxeira:
Tecnología.
Familiarizarse
con aspectos
doutras culturas.
Falar sobre
películas
favoritas e a súa
localización.
Dar razón ó
expresar
preferencias o
realizar
eleccións.
Desenvolver a
competencia en
comunicación
lingüística e as
competencias
sociais e cívicas.

▪

Redacción de notas para a resposta a
tres preguntas sobre a película
favorita do alumno e o lugar onde fue
rodada, seguindo o exemplo e
utilizando as expresións e palabras
incluidas na sección Useful language
box (Exercise 6).

CL

CL5.2. Redacta con estrutura lóxica
e os elementos necesarios de
cohesión e coherencia para facerse
comprender.

▪

Audición e visualización do video
Iconic film locations no iPack.
Compleción do video worksheet
(Culture video).

CL

CL1.3. Predí o desenlace dun texto
oral relacionando os diversos
aspectos do seu contido.

▪

Aprendizaxe
sobre
robots
e
tecnología. Debate por parellas sobre
a pregunta (Focus on...).

CL

CL3.1.
Realiza
intercambios
comunicativos con falantes da
lingua estudada.

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Focus on CLIL extension: Biology (SB)
- Curriculum extra worksheet, Unidade
6 (T&R Multi-ROM)

AA

AA4. Utiliza diferentes estratexias
utilizadas para progresar na
aprendizaxe.

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 79
CB p. 79

SB p.
145
CD
(2.35)
T&R
MultiROM
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Unidade 6 - Practical English: giving and asking for points of view
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

Ler sobre libros
e textos de
opinión.
Escoitar unha
conversación
sobre unha
reunión dun club
de lectura.
Desenvolver a
competencia en
comunicación
lingüística e
cultural.

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

Actividades

CC

Indicadores

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 80
CB p. 80
CD
(2.36-2.38)

▪

Lectura do anuncio sobre os textos de
opinión e contestación ás preguntas
(Exercise 1).

CL

CL4.1. Infire significados a partir do
contexto.

▪

Audición dunha conversación nun
club de lectura sobre a opinión dunha
variedade de libros. Resposta ás
preguntas formuladas e corrección
coa clase (Exercise 2).

CL

CL1.1. Capta e resume a idea global
dunha exposición oral de tema
coñecido a través dun medio
mecánico.

▪

Segunda audición e identificación das
respostas verdaderas e falsas.
Corrección das frases falsas. (Exercise
3).

CL

CL1.2. Escoita e realiza tarefas do
tipo:
relacionar,
secuenciar,
completar táboas, etc.

CL
▪

Lectura das frases propostas. Unión
das
palabas
destacadas
coas
definicións correspondentes. (Exercise
4)

CL5.3.
Redacta
conforme
a
convencións básicas propias de cada
xénero e léxico apropiado ó
contexto.

▪

Actividades
de
ampliación:
- Pronunciation (SB)

CL

CL2.4. Busca na súa contorna e atopa
medios que lle axudan a expresarse.

SB p.
134
Cd
(2.39-2.41)

CC

Indicadores

Recursos

CL

CL5.3.
Redacta
conforme
a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

reforzo

e

Unidade 6 - Practical English: Reported suggestions and offers
Obxectivos
▪

▪

Aprender a
formular
suxestións e
ofrecimientos en
estilo indirecto.
Práctica na
conversión de
frases en forma
de suxestións e
ofrecimientos a
estilo indirecto.

Actividades
▪

▪

Lectura
das
frases
propostas.
Contestación das preguntas e copia
das regras de formulación de estilo
indirecto
en
suxestións
e
ofrecimientos.(Exercise 5)
Lectura das instrucións coa clase e
anotación
das
suxestións
e
ofrecimientos en estilo indirecto.
Comparación das respostas co
compañeiro e corrección co resto da
clase. (Exercise 6).

SC
CL5.3.
Redacta
conforme
a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.
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Unidade 6 - Practical English: Reported suggestions and offers
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

▪

Desenvolvement
o da
competencia
lingüística,
cultural, social e
cívica.
Falar sobre
libros,
programas de
televisión e
videoxogos.
Práctica do
intercambio de
puntos de vista.
Realizar un
ditado baseado
nun diálogo dun
club de lectura.
Aprender
linguaxe
funcional para
pedir e dar
puntos de vista,
así como
expresar acordo
e desacordo.

▪

Actividades
▪

Lectura e audición do diálogo-ditado,
completando
as
frases
coa
información contida na audición
(Exercise 7).

CC

Indicadores

CL

CL1.1. Capta e resume a idea global
dunha exposición oral de tema
coñecido a través dun medio
mecánico.

Recursos

CD
▪

Compleción da tarefa interactiva no
iPack como preparación para a
actividade oral (Speaking preparation).

CL

CD5. Utiliza as tecnoloxías da
información e a comunicación para
a aprendizaxe da lingua inglesa.
CL4.4. Valora a lectura como fonte
de coñecemento de aspectos
culturais, históricos, literarios, etc.,
da lingua estranxeira.

▪

Interacción oral comentando o
significado das expresións e palabras
presentadas, seguindo o modelo do
diálogo e coa axuda das expresións do
recadro Speaking strategy box
(Exercise 8).

▪

Interacción oral en forma de
preguntas e respostas sobre tres
actividades de lecer que realizaran
recentemente, así como o último libro,
película ou programa de televisión
que lles gustara, seguindo o modelo
do diálogo e coa axuda das expresións
do recadro Functional language box
(Exercise 9).

SC

SC2. Socializa e participa en
actividades grupais na lingua
estranxeira.

▪

Visualización do episodio 6 do vídeo
Make it big!: Sport (Your turn Exercise 10).

CL

CL1.3. Predí o desenlace dun texto
oral relacionando os diversos
aspectos do seu contido.

▪

Compleción da tarefa interactiva do
vídeo (Interactive video).

CD

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

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Kit’s travels scripts (T&R Multi-ROM)
- Communication: Pairwork (T&R
Multi-ROM)

SC

SC3. Comprende e valora o traballo
cooperativo.

T&R
MultiROM

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o traballo
cooperativo.

TG p. 81

das

actividades

Unidade 6 - Writing a story
Obxectivos
▪
▪

Ler unha historia
modelo.
Aprender a
utilizar
expresións de

Actividades

CC

Indicadores

▪

Lectura da historia e contestación ás
preguntas de comprensión (Writing
preparation - Exercise 1).

CL

CL4.1. Infire significados a partir
do contexto.

▪

Segunda
lectura
da
historia
respondendo
ás
preguntas
formuladas (Exercise 2).

CL

CL3.1. Realiza intercambios
comunicativos con falantes da
lingua estudada.

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 82
CB p. 82
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Unidade 6 - Practical English: Reported suggestions and offers
Obxectivos

▪
▪

▪

secuenciación de
ideas.
Escribir unha
historia.
Desenvolver a
competencia en
comunicación
lingüística,
espírito
emprendedor e
o sentido da
iniciativa.

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

Actividades

CC

Indicadores

▪

Lectura das categorías da táboa
referentes á ordenación de palabras.
Compleción da táboa seguindo as
regras gramaticais e corrección coa
clase (Look at language: sequencing
words - Exercise 3).

SIEE

SIEE4. Segue instrucións para
realizar
autonomamente
tarefas de aprendizaxe.

▪

Compleción do texto no caderno coa
forma correcta de orden de palabras
(Exercise 4).

CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado
ó contexto.

▪

Compleción da actividade interactiva
no iPack como preparación para a
redacción dunha historia (Writing
preparation).

CD

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

▪

Redacción do plan de escritura no
caderno e un primer borrador para
organizarse e escribir unha historia
relacionada co éxito nas artes
escénicas (Lección 6, Writing task Exercise 5, Plan/Draft, (Writing task Exercise 5).

SIEE

SIEE2. Organiza o seu traballo
para mellorar resultados.

▪

Produción escrita dunha historia
relacionada cunha experiencia de
éxito relacionada coas artes escénicas,
utilizando as notas preparadas na
actividade anterior, o texto modelo
como axuda e seguindo as pautas
proporcionadas no Writing Plan
(Exercise 6).

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica
e
os
elementos
necesarios de cohesión e
coherencia
para
facerse
comprender.

▪

Speaking Project: A day trip in your
area. Presentación dun proxecto, en
forma de presentación o vídeo, dunha
excursión dun día no área do alumno,
seguindo os pasos propostos e
utilizando as expresións do recadro
Useful language box e baseándose no
modelo do libro (Speaking project: A
day trip in your area)

▪

Compleción
opcionais.

das

actividades

Recursos

CD

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

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

TG p. 82

Unidade 6 - Review & Tests
Obxectivos

Actividades

CC

Indicadores

Recursos
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Unidade 6 - Practical English: Reported suggestions and offers
Obxectivos

Actividades

CC

Indicadores

Recursos

▪

Consolidar os
coñecementos
adquiridos no
desenvolvement
o da Unidade 6.

▪

Review:
- Participación no xogo no iPack.
- Práctica individual en aplicación
gratuíta Spectrum VOC APP.
- Compleción dos exercicios 1-3
(vocabulary).
- Compleción dos exercicios 4-6
(grammar).
- Compleción dos exercicios 7-8
(practical English).

SIEE

SIEE3. Utiliza procesos
autoavaliación.

de

Oxford
iPack
TG p. 83
SB p. 83
CD
(2.43)
Smart
phone
(opcional)

▪

Realizar un
proxecto.

▪

Group Project: A day trip in your
area
- Presentación dun proxecto, dixital o
en papel, seguindo os pasos
propostos, utilizando as expresións do
recadro Useful language e baseándose
no modelo do libro.
- Avaliación dos diferentes proxectos
elixindo o favorito do alumno.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

TG pp.
84-85
SB pp.
84-85
Material
para o
proxecto /
PC

▪

Avaliación
sumativa.

▪
▪

Compleción dos Unit 6 Tests.
Compleción do End-of-term Test 2.

Todas

▪

Desenvolver a
competencia
dixital.

▪

Online Learning Zone:
Utilización libre das actividades
propostas para a unidade na Internet.

CD

T&R
MultiROM
CD1. Usa as tecnoloxías da
información e a comunicación
de forma progresivamente
autónoma para buscar
información.

PC /
Tablet
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Unit 7 - In the news
Unidade 7 - Unit opener
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

▪

Introducir o
tema de viaxes e
as estruturas
verbais
relacionadas.
Lectura de
titulares de
periódico
relacionados con
historias de
viaxes.
Descrición
dunhas
vacacións ideais.
Desenvolver a
competencia
lingüística,
social, cívica,
aprender a
aprender e a
competencia
cultural.

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

Actividades

CC

Indicadores

▪

Identificación das palabras de
vocabulario relacionadas con viaxes,
vacacións e noticias sobre viaxes.
Identificación das palabras de
vocabulario relacionadas coas fotos
(Exercise 1).

CL

CL2.3. Enxuiza a capacidade de
expresión cando se aprecia que a
mensaxe non chega á audiencia.

▪

Observación das fotografías e titulares
sobre as noticias relacionadas con
viaxes e vacacións. Discusión cos
compañeiros, unindo cada foto co seu
titular. (Exercise 2).

AA

AA1. Valora a capacidade de
interacturar oralmente como medio
eficaz na ampliación dos seus
horizontes humanos, lingüísticos e
culturais.

▪

Discusión e expresión da opinión cos
compañeiros
sobre
o
tema
presentado. os alumnos comparten o
significado e as definicións das
palabras subliñadas nos fragmentos
sobre viaxes e vacacións. (Exercise 3).

CL

CL2.3. Enxuiza a capacidade de
expresión cando se aprecia que a
mensaxe non chega á audiencia.

▪

Lectura das instrucións cos alumnos e
comprensión do significado das
frases.
Compleción
das
frases
presentadas coas formas correctas
dos verbos e preposicións estudados
no exercicio anterior. (Excercise 4)

CL5.3.
Redacta
conforme
a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.
CD

CL

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

CL

CL3.1.
Realiza
intercambios
comunicativos con falantes da
lingua estudada.

Compleción
da
práctica
de
vocabulario no iPack (Vocabulary
practice).

▪

Resposta ás preguntas planteadas;
Debate coa clase sobre as descricións
das súas vacacións ideais, expresando
a opinión e a preferencia. (Excercise 5)

▪

Intercambio comunicativo sobre as
noticias vistas nun programa de
televisión. (21st Century Skills: Global
awareness, Excercise 6)

▪

Audición e visualización do video Your
views: The news no iPack, sobre
programas de noticias. Contestación
ás preguntas interactivas ó final
(Video).

CL

CL1.3. Predí o desenlace dun texto
oral relacionando os diversos
aspectos do seu contido.

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o traballo
cooperativo.

actividades

Oxford
iPack
TG pp.
86-87
CB pp.
86-87
CD
(3.02)

CL

▪

das

Recursos

CL3.1.
Realiza
intercambios
comunicativos con falantes da
lingua estudada.

TG p. 87
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Unidade 7 - Reading
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

▪

Actividades

CC

Indicadores

Aprender novo
vocabulario en
contexto.
Ler e escoitar un
artigo sobre
viaxes e medios
de transporte no
futuro.
Responder ás
preguntas sobre
o artigo.
Desenvolver a
competencia
lingüística,
matemática,
científicotecnológica,
aprender a
aprender e a
competencia
cultural.

▪

Compleción da actividade interactiva
no iPack como preparación para a
lectura (Reading preparation).

CD

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

▪

Audición dun artigo. Identificación e
comprensión das preguntas e
estruturas estudadas relacionadas
coas imaxes e o texto proposto.
Anotación de significado de cada un
dos números contidos na lectura e
corrección coa clase.(Exercise 1).

CL

CL4.1. Infire significados a partir
do contexto.

▪

Segunda lectura do artigo e
compleción das frases propostas coa
información correspondente. (Exercise
2).

CL

CL4.2. Infire coñecementos
lingüísticos e léxicos a través da
lectura.

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Compleción das actividades
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 88
CB p. 88
CD
(3.03)

TG p. 88

Unidade 7 - Grammar
Obxectivos
▪

▪

▪

Aprender a
forma e uso do
futuro continuo.
Completar frases
e un artigo
utilizando o
futuro continuo.
Desenvolver a
competencia
lingüística, de
aprender a
aprender e o
sentido da
iniciativa.

Actividades
▪

Presentación dos verbos modais:
should/shouldn’t, must/mustn’t no
iPack, nun contexto e a través dunha
animación (Grammar animation).

▪

Observación da táboa e lectura das
regrar presentadas. Anotación das
regras no caderno e compleción das
mesmas coas palabras do recadro.
(Exercise 3).

CC

Indicadores

CD

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

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 89
CB p. 89

CL

▪

Lectura das frases contidas no recadro
Learn it! Box. Discusión do
significado co resto da clase e
tradución das frases no caderno.
(Exercise 4)

▪

Compleción das frases propostas no
caderno elixindo a forma verbal
correcta (Exercise 5)

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.
SIEE

SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.
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Unidade 7 - Grammar
Obxectivos

Actividades

CC

Indicadores

▪

Compleción da práctica de gramática
no iPack (Grammar practice).

CD

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

▪

Lectura e compleción do artigo coas
formas verbais correctas (Exercise 6).

CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

▪

Redacción de frases sobre actividades
relacionadas con viaxes no futuro,
utilizando as expresións de tempo e as
formas verbais estudadas na lección
(Exercise 6).

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

▪

Intercambio de preguntas e respostas
para falar sobre posibles melloras do
transporte público na ciudad do
alumno, utilizando as palabras e
expresións contidas no recadro
Useful language box (Your turn Exercise 8).

CL

CL3.1.
Realiza
intercambios
comunicativos con falantes da
lingua estudada.

Recursos

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Grammar worksheets (T&R MultiROM)

AA

AA4. Utiliza diferentes estratexias
utilizadas para progresar na
aprendizaxe.

T&R
MultiROM

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

TG p. 89

CC

Indicadores

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 90
CB p. 90
CD
(3.04-3.05)

das

actividades

Unidade 7 - Vocabulary and listening
Obxectivos
▪

▪

▪

Aprender
vocabulario
relacionado co
clima e o tempo
atmosférico.
Escoitar
extractos sobre
unha variedade
de situacións.
Contestar a
preguntas sobre
a audición.

Actividades
▪

Observación
das
palabras
de
vocabulario presentadas. Relación das
palabras de vocabulario co seu
significado e categoría, e tradución
das mesmas. Comparación das
respostas cun compañeiro e coa
clase. (Exercise 1).

SIEE

SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

▪

Observación das fotografías asociadas
á lectura. Unión das palabras de
vocabulario estudadas no exercicio
anterior con cada unha das fotografías
presentadas (Exercise 2).

AA

AA1. Valora a capacidade de
interacturar oralmente como
medio eficaz na ampliación dos
seus
horizontes
humanos,
lingüísticos e culturais.
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Unidade 7 - Vocabulary and listening
Obxectivos
▪

Desenvolver a
competencia
lingüística,
matemática,
científicotecnolóxica, de
aprender a
aprender, a
competencia
dixital e a
cultural.

Actividades
▪

▪

▪

CC

Lectura de textos informativos sobre
fenómenos
atmosféricos
e
compleción das frases propostas co
vocabulario estudado. Lectura das
respostas ó cuestionario e as palabras
incluidas na táboa. (Exercise 3).
Compleción da táboa coas palabras
de vocabulario correspondentes,
engadindo unha palabra máis da súa
elección a cada categoría. Corrección
da táboa coa clase. (Exercise 4)

CL

Indicadores

Recursos

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

AA

CD

Compleción
da
práctica
de
vocabulario no iPack (Vocabulary
practice).

AA1. Valora a capacidade de
interacturar oralmente como
medio eficaz na ampliación dos
seus
horizontes
humanos,
lingüísticos e culturais.

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

▪

Compleción da actividade interactiva
no iPack como preparación para a
audición (Listening preparation).

CD

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

▪

Audición de extractos sobre o tempo
atmosférico complementado coas
imaxes asociadas. Unión dos extractos
con cada unha das situacións da
audición (Exercise 5).

CL

CL1.1. Capta e resume a idea
global dunha exposición oral de
tema coñecido a través dun
medio mecánico.

▪

Audición dunha serie de frases e
compleción
das
mesmas
coa
información
correspondente.
Corrección das frases
coa clase
(Exercise 6).

▪

Lectura dos recadros e anotación das
regras gramaticais no caderno.
Compleción dos diálogos no caderno.
Corrección coa clase. (Exercise 7)

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

AA
AA1. Valora a capacidade de
interacturar oralmente como
medio eficaz na ampliación dos
seus
horizontes
humanos,
lingüísticos e culturais.

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Vocabulary worksheets (T&R MultiROM)

AA

AA4. Utiliza diferentes estratexias
utilizadas para progresar na
aprendizaxe.

T&R
MultiROM

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

TG p. 90

das

actividades
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Unidade 7 - Grammar
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

Aprender a
utilizar tempos
verbais de
futuro.
Completar frases
utilizando unha
variedade de
tempos verbais
de futuro.
Desenvolver a
competencia en
comunicación
lingüística e
aprender a
aprender.
Desenvolver as
competencias
sociais e cívicas.

Actividades

CC

Indicadores

▪

Presentación dos tempos verbais de
futuro no iPack nun contexto, a través
da animación (Grammar animation).

CD

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

▪

Lectura das frases modelo. Segunda
lectura e unión das frases con cada
unha das seccións do recadro, elixindo
a opción correcta (Exercise 8).

SIEE

SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

▪

Unión das frases propostas coas
seccións do recadro. Copia no
caderno dos diferentes usos das
formas verbais presentadas, dando
exemplos
para
cada
uso
e
personalizando as frases propostas.
(Exercise 9).

CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

▪

Lectura das instrucións coa clase.
Segunda lectura das frases e
compleción coas forma correcta dos
verbos presentados. (Exercise 10).

CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

▪

Compleción das frases propostas coas
formas verbais correspondentes.
Clasificación das frases en decisións
espontáneas e intencións futuras.
(Exercise 11)

AA

AA1. Valora a capacidade de
interacturar oralmente como
medio eficaz na ampliación dos
seus
horizontes
humanos,
lingüísticos e culturais.

▪

Compleción das frases propostas coas
formas verbais correspondentes.
Segunda lectura e corrección coa
clase (Exercise 12).

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

▪

Compleción da práctica de gramática
no iPack (Grammar practice).

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 91
CB p. 91

CD

CD
▪

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Presentación por parellas e en grupos
dun programa de predición do tempo,
coa axuda das expresións do recadro
Useful language box (Your turn,
Exercirse 13)

Compleción
opcionais.

das

actividades

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

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

TG p. 91
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Unidade 7 - Culture: Reading and vocabulary
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

▪

Lectura e
audición de dos
reportaxes sobre
deportes
tradicionais.
Contestar
preguntas sobre
a audición.
Comprender
novo
vocabulario en
contexto.
Aprender
expresións
idiomáticas da
linguaxe.
Desenvolver a
competencia de
aprender a
aprender, a
competencia
social, cívica e
cultural.

Actividades

Recursos
TG p. 92
CB pp.
92-93
CD
(3.06-3.07)

Lectura das instrucións e discusión da
definición da palabra de vocabulario
presentada. Lectura das regras do
deporte presentado e elección da
definición correcta. (Exercise 1).

CL

CL4.2.
Infire
coñecementos
lingüísticos e léxicos a través da
lectura.

▪

Lectura e audición de textos
informativos
sobre
deportes
tradicionais en diferentes países.
Debate cos compañeiros contestando
ás preguntas e expresando opinión e
preferencias (Exercise 2).

CL

CL4.1. Infire significados a partir
do contexto.

▪

Revisión do significado das palabras
resaltadas na lectura. Lectura das
frases propostas e compleción coas
palabras correspondentes. Corrección
coa clase (Exercise 3).

CL

CL4.4. Valora a lectura como
fonte de coñecemento de
aspectos culturais, históricos,
literarios,
etc.,
da
lingua
estranxeira.

▪

Lectura das frases do recadro Learn
it! e tradución á lingua materna
(Exercise 4).

CL

CL4.4. Valora a lectura como
fonte de coñecemento de
aspectos culturais, históricos,
literarios,
etc.,
da
lingua
estranxeira.

▪

Lectura das instrucións do exercicio.
Identificación
das
expresións
idiomáticas contidas na lectura.
Compleción
das
frases
coas
expresións idiomáticas (Exercise 5).

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

Indicadores

▪

▪

▪

CC

▪

Compleción
da
práctica
de
vocabulario no iPack (Vocabulary
practice).

CD

CL

Observación
da
fotografía
e
descrición das situación ilustrada.
Lectura do diálogo e escritura das
expresións idiomáticas correctas no
caderno. (Exercise 6)
Compleción
opcionais.

das

actividades

CD5. Utiliza as tecnoloxías da
información e a comunicación
para a aprendizaxe da lingua
inglesa.
CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

TG p. 92
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Unidade 7 - Culture: Your turn
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

▪

Tema
intercurricular:
Aprender
contidos doutras
materias a través
da lingua
estranxeira:
Historia.
Familiarizarse
con aspectos
doutras culturas.
Descubrir un
evento
deportivo
memorable.
Desenvolver as
competencias
lingüística,
social, cívica e
aprender a
aprender.
Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

Actividades

CC

Indicadores

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 93
CB p. 93

▪

Redacción dunha descrición sobre un
evento deportivo recordado polos
alumnos, coas notas redactadas e as
expresións do recadro Useful
language box (Exercise 7).

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

▪

Audición e visualización do video
Cricket no iPack. Compleción do video
worksheet (Culture video).

CL

CL1.3. Predí o desenlace dun
texto oral relacionando os
diversos aspectos do seu contido.

▪

Aprendizaxe sobre a Revolución
industrial. Debate por parellas sobre a
pregunta (Focus on...History).

CMC

CMCT3. Valora as condicións da
súa contorna e as contrasta co
que aprende dela da lingua
estranxeira.

AA

AA4. Utiliza diferentes estratexias
utilizadas para progresar na
aprendizaxe.

SB p.
146
CD
(3.08)
T&R
MultiROM

CC

Indicadores

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 94
CB p. 94
CD
(3.09-3.12)

▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Focus on CLIL extension: History (SB)
- Curriculum extra worksheet, Unidade
7 (T&R Multi-ROM)

T

Unidade 7 - Practical English: comparing and contrasting
Obxectivos
▪

▪

▪

Escoitar varios
anuncios sobre
actividades de
tempo libre.
Corregir
diferencias nos
anuncios
escuchados.
Revisar e
aprender a
formulación de
frases

Actividades
▪

Lectura dos anuncios e elección do
máis caro e o máis barato. Segunda
lectura e elección do anuncio máis
interesante, razoando a resposta.
(Exercise 1).

CL

CL4.1. Infire significados a partir
do contexto.

▪

Observación das fotografías asociadas
ós anuncios. Audición de tres
anuncios de radio sobre os lugares
presentados. Corrección dos erros coa
información contida na audición.
Segunda audición e compleción das
frases propostas. (Exercise 2).

CL

CL4.1. Infire significados a partir
do contexto.
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Unidade 7 - Practical English: comparing and contrasting
Obxectivos

Actividades

CC

Indicadores

Recursos

comparativas e
superlativas.
Completar
oracións con
formas
comparativas e
superlativas.
Desenvolver a
competencia en
comunicación
lingüística e as
competencias
sociais e cívicas.

▪

Audición de exemplos de uso das
formas do comparativo e superlativo.
Segunda audición e anotación dos
comparativos e superlativos correctos
contidos na audición. (Exercise 3).

CL

CL1.2. Escoita e realiza tarefas do
tipo:
relacionar,
secuenciar,
completar táboas, etc.

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Actividades
de
ampliación:
- Pronunciation (SB)

e

CL

CL2.4. Busca na súa contorna e
atopa medios que lle axudan a
expresarse.

SB p.
134
Cd
(3.11)

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Compleción
opcionais.

actividades

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

TG p. 94

CC

Indicadores

CD

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

▪

▪

das

reforzo

Unidade 7 - Practical English: speaking
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

Aprender
linguaxe
funcional para
falar de lugares
de interés nunha
visita planificada.
Audición dun
ditado baseado
no diálogo sobre
actividades de
lecer e tempo
libre.
Aprender a
entoación
correcta nas
frases propostas.
Desenvolver a
competencia en
comunicación
lingüística,
espírio
emprendedor,
sentido da
iniciativa e as
competencias
sociais e cívicas.

Actividades
▪

Compleción da tarefa interactiva no
iPack como preparación para a
actividade oral (Speaking preparation).

▪

Lectura e audición do diálogo,
identificando a resposta ás preguntas
propostas (Exercise 4).

CL

▪

CL

Audición e reprodución escrita das
frases, completándoas coas palabras
contidas na audición. (Dictation Exercise 5).

CL1.3. Predí o desenlace dun
texto oral relacionando os
diversos aspectos do seu contido.

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 95
CB p. 95
CD
(3.13)

CL1.3. Predí o desenlace dun
texto oral relacionando os
diversos aspectos do seu contido.

▪

Audición das palabras do recadro SAY
IT! identificando a pronuncia das
frases propostas. Segunda audición e
reprodución
para
practicar
a
pronuncia da entoación das frases do
recadro (Exercise 6)

CL

CL2.4. Busca na súa contorna e
atopa medios que lle axudan a
expresarse.

▪

Lectura da información contida no
recadro Speaking strategy box.
Audición
da
conversación
contestando á pregunta planteada.
Segunda audición e práctica da
pronuncia das frases coa entoación
correcta. (Exercise 7).

SC

SC2. Socializa e participa en
actividades grupais na lingua
estranxeira.
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Unidade 7 - Practical English: speaking
Obxectivos

Actividades

CC

Indicadores

▪

Interacción oral en forma de
conversación, describindo a visita de
lugares o eventos de interés na ciudad
do alumno, seguindo o modelo do
diálogo e coa axuda das expresións do
recadro Functional language box
(Exercise 8).

CL

CL2.2. Reflicte sobre a necesidade
da
corrección
formal
na
expresión oral.

▪

Visualización do episodio 7 do vídeo
Make it big!: Adventure (Your turn Exercise 9).

CL

CL1.3. Predí o desenlace dun
texto oral relacionando os
diversos aspectos do seu contido.

▪

Compleción da tarefa interactiva do
vídeo (Interactive video).

CD

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

Recursos

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Video scripts (T&R Multi-ROM)
- Communication: Pairwork (T&R
Multi-ROM)

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

T&R
MultiROM

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

TG p. 95

CC

Indicadores

SIEE

SIEE1. Participa en conversacións
e simulacións breves con diversos
fins comunicativos, utilizando as
estratexias
nevesarias
para
resolver as dificultades durante a
interacción.

das

actividades

Unidade 7 - Writing a report
Obxectivos
▪
▪

▪

▪

Ler un informe
modelo.
Aprender a
añadir novas
seccións nun
informe.
Escribir un
informe a partir
do modelo
presentado.
Desenvolver a
competencia en
comunicación
lingüística, a
competencia
dixital, social,
cívica e o
sentido da
iniciativa.

Actividades
▪

Lectura das preguntas planteadas e
discusión sobre as mesmas, razoando
as respostas dadas e expresando a
opinión sobre cada un dos tópicos
presentados. (Exercise 1)

▪

Lectura do informe e identificación
das ideas expresadas por o autor.
Discusión coa clase sobre as ideas
contidas no informe. (Exercise 2)

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 96
CB p. 96

CL

▪

Lectura das frases
coa clase e
discusión do significado das mesmas.
Segunda lectura do informe unindo as
seccións A-D
cos fragmentos
correspondentes (Exercise 3).

▪

Lectura da táboa e copia da mesma no
caderno. Lectura do informe e
compleción da táboa coas expresións
destacadas. Corrección coa clase.
(Look at language: adding new
points - Exercise 4).

CL4.1. Infire significados a partir
do contexto.
CL
CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

SIEE

SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.
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Unidade 7 - Writing a report
Obxectivos

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

Actividades

CC

Indicadores

Recursos

▪

Lectura das instrucións para a
realización do exercicio. Compleción
das frases no caderno coas expresións
correctas (Exercise 5).

CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

▪

Compleción da actividade interactiva
no iPack como preparación para a
redacción dun post nun foro (Writing
preparation).

CD

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

▪

Lluvia de ideas e redacción de notas
para organizarse e escribir un informe
aconsellando sobre unha visita á súa
ciudad, región o país, incluíndo a
información requerida (Writing task
- Exercise 6).

SIEE

SIEE2. Organiza o seu traballo
para mellorar resultados.

CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

▪

Redacción do plan de escritura no
caderno e un primer borrador para
organizarse e escribir un informe.
(Writing task - Exercise 6).

▪

Produción escrita do informe,
utilizando as notas preparadas na
actividade anterior, o texto modelo
como axuda e seguindo as pautas
proporcionadas no Writing plan
(Exercise 6).

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

das

actividades

TG p. 96

Unidade 7 - Review & Tests
Obxectivos

Actividades

CC

▪

Consolidar os
coñecementos
adquiridos no
desenvolvement
o da Unidade 7.

▪

Review:
- Participación no xogo no iPack.
- Práctica individual en aplicación
gratuíta Spectrum VOC APP.
- Compleción dos exercicios 1-3
(vocabulary).
- Compleción dos exercicios 4-5
(grammar).
- Compleción dos exercicios 6-7
(practical English).

SIEE

▪

Avaliación
sumativa.

▪

Compleción dos Unit 7 Tests.

Todas

Indicadores
SIEE3. Utiliza procesos
autoavaliación.

Recursos
de

Oxford
iPack
TG p. 97
SB p. 97
CD
(3.14)
Smart
phone
(opcional)
T&R
MultiROM
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Unidade 7 - Review & Tests
Obxectivos
▪

Desenvolver a
competencia
dixital.

Actividades
▪

Online Learning Zone:
Utilización libre das actividades
propostas para a unidade na Internet.

CC
CD

Indicadores

Recursos

CD1. Usa as tecnoloxías da
información e a comunicación
de forma progresivamente
autónoma para buscar
información.

PC /
Tablet
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Unit 8 – The senses
Unidade 8 - Unit opener
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

Introducir o
tema sobre
sentimientos e
emocións.
Aprender
vocabulario
relacionado con
nomes
abstractos,
adxectivos e
palabras
relacionadas con
animais.
Describir unha
exposición o un
evento no que
se participara.
Desenvolver a
competencia de
aprender a
aprender e as
competencias
sociais e cívicas.

Actividades
Identificación das palabras de
vocabulario
relacionadas
coa
fotografía. Lectura da pregunta
proposta e contestación (Exercise 1).

CL

CL2.2. Reflicte sobre a necesidade
da
corrección
formal
na
expresión oral.

▪

Expresión da resposta á pregunta en
pequeños grupos, razoando as súas
respostas. Revisión das respostas e
discusión coa clase (Exercise 2).

SIEE

SIEE1. Participa en conversacións
e simulacións breves con diversos
fins comunicativos, utilizando as
estratexias
nevesarias
para
resolver as dificultades durante a
interacción.

▪

Lectura dos anuncios presentados.
Compleción
das
expresións
idiomáticas
cos
verbos
correspondentes (Exercise 3).

SIEE

SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

▪

Unión das expresións idiomáticas coas
súas definicións correspondentes.
Corrección das respostas coa clase
(Exercise 4).

SIEE

SIEE2. Organiza o seu traballo
para mellorar resultados.

CD

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

▪

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

Indicadores

▪

▪

▪

CC

Compleción
da
práctica
de
vocabulario no iPack (Vocabulary
practice).
Lectura das frases propostas. Copia
das frases no caderno e compleción
das mesmas coa expresión idiomática
correspondente. (Exercise 5)
Redacción dunha breve descrición
sobre un evento ou exposición á que
se asistira. Debate
coa clase
compartindo as súas descricións e
experiencias relacionadas co evento o
exposición elixida (Exercise 6).

CL

SIEE

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

CL2.2. Reflicte sobre a necesidade
da
corrección
formal
na
expresión oral.
SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

Intercambio comunicativo en forma
de presentación sobre un hecho
científico ou un mito da ciencia.
Debate coa clase, elixindo aqueles
feitos ou mitos máis relevantes e
cribles. ( 21st Century Skills: Check
your facts!, Exercise 7)

▪

Audición e visualización do video Your
views: Performers no iPack, sobre
eventos e celebracións. Contestación
ás preguntas interactivas ó final do
vídeo (Video).

CL

CL1.3. Predí o desenlace dun
texto oral relacionando os
diversos aspectos do seu contido.

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

actividades

Oxford
iPack
TG pp.
98-99
CB pp.
98-99
CD
(3.15)

CL

▪

das

Recursos

TG p. 99
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Unidade 8 - Reading
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

▪

▪

Ler e escoitar un
artigo sobre
alimentos e
comidas.
Contestar a
preguntas sobre
o artigo.
Ler a cerca de
clausulas de
relativo definidas
e indefinidas.
Repaso dos
pronomes
relativos.
Desenvolver a
competencia de
aprender a
aprender e a
competencia
cultural.

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

Actividades

CC

Indicadores

▪

Compleción da actividade interactiva
no iPack como preparación para a
lectura (Reading preparation).

CD

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

▪

Identificación e comprensión das
preguntas e estruturas estudadas
relacionadas coas imaxes e o texto
propostos. Audición do artigo e
elección do mellor título (Exercise 1).

CL

CL4.1. Infire significados a partir
do contexto.

▪

Segunda
lectura
do
artigo
respondendo ás preguntas propostas
(Exercise 2).

CL

CL4.2.
Infire
coñecementos
lingüísticos e léxicos a través da
lectura.

CD
▪

Presentación
dos
pronomes
indefinidos no iPack, nun contexto e a
través dunha animación (Grammar
animation).

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

▪

Lectura do modelo da táboa. Copia
das regras gramaticais no caderno e
compleción da táboa coas respostas
correctas. (Exercise 3).

CL

CL4.4. Valora a lectura como
fonte de coñecemento de
aspectos culturais, históricos,
literarios,
etc.,
da
lingua
estranxeira.

▪

Lectura
da
información
sobre
pronomes relativos e búsqueda de
exemplos na lectura. (Recycle).

CL

CL4.1. Infire significados a partir
do contexto.

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

CC

Indicadores

das

actividades

Recursos
Oxford
iPack
TG p.
100
CB p.
100
CD
(3.16)

TG p.
100

Unidade 8 - Grammar
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

Aprender o uso
de pronomes
relativos.
Practicar o uso
de clausulas
definidas e
indefinidas.
Desenvolver a
competencia en
comunicación
lingüística e
aprender a
aprender.
Desenvolver as
competencias

Actividades

▪

Unión dos fragmentos cos seus finais
a través dos pronomes de relativo
correspondentes. Corrección
coa
clase (Exercise 4).

SIEE

SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

▪

Compleción das frases elixindo a
opción correcta de pronome relativo
ou adverbio (Exercise 5).

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

▪

Compleción da práctica de gramática
no iPack (Grammar practice).

CD

Recursos
Oxford
iPack
TG p.
101
CB p.
101

CD5. Utiliza as tecnoloxías da
información e a comunicación
para a aprendizaxe da lingua
inglesa.
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Unidade 8 - Grammar
Obxectivos
sociais, culturais
e cívicas.

Actividades

CC

Indicadores

▪

Compleción das frases no caderno
coas
expresións
do
recadro
correspondentes (Exercise 6).

CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

▪

Compleción das frases no caderno
coas
palabras
correspondentes
(Exercise 7).

CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

▪

Intercambio de preguntas e respostas
para falar sobre as características
necesarias para elixir un lugar (Your
turn, Exercise 8).

CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

▪

Compleción das frases no caderno
argumentando a resposta e coa axuda
do recadro Useful language box.
Comparación das respostas co resto
da clase (Your turn - Exercise 9).

CL

CL2.2. Reflicte sobre a necesidade
da
corrección
formal
na
expresión oral.

Recursos

Unidade 8 - Vocabulary and listening
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

Aprender
vocabulario
relacionado con
nomes
abstractos.
Escoitar un
podcast sobre
animais e
comunicación no
verbal.
Contestar a
preguntas sobre
o podcast.
Desenvolver a
competencia
lingüística,
matemática,
científicotecnolóxica, de
aprender a
aprender e as
competencias
sociais e cívicas.

Actividades

CC

Indicadores

Recursos
Oxford
iPack
TG p.
102
CB p.
102
CD
(3.17-3.19)

▪

Observación do podcast. Resposta ás
preguntas formuladas no caderno.
Comparación das respostas cun
compañeiro e coa clase. Observación
das fotografías.
Discusión
cos
compañeiros da clase, expresando a
súa opinión e comprobando o
significado
das
palabras
de
vocabulario. (Exercise 1).

CL

CL1.1. Capta e resume a idea
global dunha exposición oral de
tema coñecido a través dun
medio mecánico.

▪

Observación dos nomes contidos na
guía, prestando atención á súa
pronuncia e ás sílabas acentuadas.
Identificación das palabras na guía e
tradución das mesmas. (Exercise 2).

CL

CL2.4. Busca na súa contorna e
atopa medios que lle axudan a
expresarse.

▪

Observación das palabras presentadas
e práctica da súa pronuncia,
traducíndoas. Discusión co resto da
clase compartindo os resultados e
expresando a opinión sobre palabras
similares no idioma do alumno
(Exercise 3).

CL

CL1.1. Capta e resume a idea
global dunha exposición oral de
tema coñecido a través dun
medio mecánico.

▪

Compleción
da
práctica
de
vocabulario no iPack (Vocabulary
practice).

CD

▪

Compleción da actividade interactiva
no iPack como preparación para a
audición (Listening preparation).

CD
CD5. Utiliza as tecnoloxías da
información e a comunicación
para a aprendizaxe da lingua
inglesa.
CD5. Utiliza as tecnoloxías da
información e a comunicación
para a aprendizaxe da lingua
inglesa.
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Unidade 8 - Vocabulary and listening
Obxectivos

Actividades

CC

Indicadores

▪

Audición dun podcast en forma de
entrevista e relación da información
coas imaxes. Segunda audición e
compleción das frases propostas coa
información da audición (Exercise 4).

CL

CL1.1. Capta e resume a idea
global dunha exposición oral de
tema coñecido a través dun
medio mecánico.

▪

Audición do podcast e compleción
das frases propostas coa información
contida na audición (Exercise 5).

CL

CL1.2. Escoita e realiza tarefas do
tipo:
relacionar,
secuenciar,
completar táboas, etc.

SIEE
▪

Lectura das frases do recadro Learn
it! e tradución á lingua materna,
comparando as expresións con
expresións similares no idioma do
alumno (Exercise 6).

SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

Recursos

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Vocabulary worksheets (T&R MultiROM)

AA

AA4. Utiliza diferentes estratexias
utilizadas para progresar na
aprendizaxe.

T&R
MultiROM

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

TG p.
102

CC

Indicadores

das

actividades

Unidade 8 - Grammar
Obxectivos
▪
▪

▪

▪

Revisar o uso
dos artigos.
Completar frases
e un texto
utilizando unha
variedade de
artigos.
Desenvolver a
competencia en
comunicación
lingüística e
aprender a
aprender.
Desenvolver as
competencias
sociais e cívicas.

Actividades
▪

Presentación dos artigos no iPack nun
contexto, a través da animación
(Grammar animation).

CD

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

▪

Revisión da táboa e das frases
presentadas
como
exemplo.
Compleción das regras gramaticais no
caderno elixindo a opción correcta
(Exercise 7).

SIEE

SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

▪

Compleción das frases no caderno coa
opción correcta (Exercise 7).

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

▪

Compleción do texto no caderno, coa
opción correcta (Exercise 8)

CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

Recursos
Oxford
iPack
TG p.
103
CB p.
103
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Unidade 8 - Grammar
Obxectivos

Actividades

CC

▪

Compleción das frases no caderno coa
resposta correcta (Exercise 9).

CL

▪

Lectura das instrucións do exercicio e
as palabras do recadro coa clase.
Compleción do exercicio coas
palabras correspondentes. (Exercise
10)

CL

▪

CD

Indicadores

Recursos

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.
CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

Compleción da práctica de gramática
no iPack (Grammar practice).
CD5. Utiliza as tecnoloxías da
información e a comunicación
para a aprendizaxe da lingua
inglesa.

▪

Intercambio
comunicativo
por
parellas e en grupos, describindo un
animal da súa elección, coa axuda das
expresións do recadro Useful
language box (Your turn, Exercise 11)

CL

SC2. Socializa e participa en
actividades grupais na lingua
estranxeira.

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Grammar worksheets (T&R MultiROM)

AA

AA4. Utiliza diferentes estratexias
utilizadas para progresar na
aprendizaxe.

T&R
MultiROM

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

TG p.
103

CC

Indicadores

Recursos
TG p.
104
CB pp.
104-105
CD
(3.20)

das

actividades

Unidade 8 - Culture: Reading and vocabulary
Obxectivos
▪

▪

▪

Lectura e
audición de
textos
informativos
sobre arte
rupestre
prehistórico.
Contestar a
preguntas sobre
a lectura.
Comprender
novo

Actividades
▪

Lectura e audición de textos
informativos sobre arte rupestre
prehistórico. Debate cos compañeiros
sobre
as
fotografías
que
corresponden con cada un dos
parágrafos (Exercise 1).

AA

AA1. Valora a capacidade de
interacturar oralmente como
medio eficaz na ampliación dos
seus
horizontes
humanos,
lingüísticos e culturais.

▪

Observación das palabras presentadas
no podcast e práctica da súa
pronuncia, traducíndoas. Discusión co
resto da clase compartindo os
resultados e expresando a opinión
sobre palabras similares no idioma do
alumno (Exercise 2).

CL

CL4.1. Infire significados a partir
do contexto.
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Unidade 8 - Culture: Reading and vocabulary
Obxectivos

▪

▪
▪

vocabulario en
contexto.
Práctica do son
estudado nas
palabras
presentadas.
Estudar algúns
phrasal verbs.
Desenvolver a
competencia
lingüística, de
aprender a
aprender, as
competencias
sociais e cívicas
e a cultural.

Actividades
▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

Audición das palabras do recadro SAY
IT! identificando a pronuncia das
palabras
subliñadas.
Segunda
audición e reprodución para practicar
a pronuncia das palabras do recadro

Indicadores

CL

CL4.2.
Infire
coñecementos
lingüísticos e léxicos a través da
lectura.

Recursos

que conteñen o son /w/. (Exercise 3).
▪

Revisión do significado das palabras
resaltadas no texto. Relación das
palabras
coa
súa
definición
correspondente (Exercise 4).

CL

CL4.4. Valora a lectura como
fonte de coñecemento de
aspectos culturais, históricos,
literarios,
etc.,
da
lingua
estranxeira.

▪

Segunda
lectura
dos
textos
informativos, atopando os verbos
indicados. Unión de cada un dos
verbos co seu significado. Corrección
das respostas coa clase (Exercise 5).
Redacción de notas sobre unha
manifestación artística de arte
rupestre prehistórico. Presentación ó
resto da clase e expresión da opinión
sobre o resto de presentacións
realizadas
polos
compañeiros.
(Research it!)

AA

AA1. Valora a capacidade de
interacturar oralmente como
medio eficaz na ampliación dos
seus
horizontes
humanos,
lingüísticos e culturais.

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

CC

Indicadores

▪

▪

CC

▪

das

actividades

CD

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

TG p.
104

Unidade 8 - Culture: Your turn
Obxectivos
▪

▪

▪

Tema
intercurricular:
Aprender
contidos doutras
materias a través
da lingua
estranxeira:
Arte.
Familiarizarse
con aspectos
doutras culturas.
Preguntar e
responder sobre
un lugar de

Actividades
▪

Lectura das frases propostas e
compleción no caderno cos verbos
correspondentes (Exercise 6).

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

▪

Redacción dun parágrafo sobre un
lugar de interés artístico ou histórico,
seguindo o exemplo e as expresións
do recadro Useful language box
(Exercise 7).

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

▪

Audición e visualización do video
Stonehenge no iPack. Compleción do
video worksheet (Culture video).

CL

CL1.3. Predí o desenlace dun texto
oral relacionando os diversos
aspectos do seu contido.

Recursos
Oxford
iPack
TG p.
105
CB p.
105
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Unidade 8 - Culture: Your turn
Obxectivos

▪

▪

▪

Actividades

CC

Indicadores

Recursos

interés por
razóns históricas
ou artísticas.
Escribir sobre un
lugar do que se
falara.
Desenvolver as
competencias de
aprender a
aprender, social
e cívica.

▪

Aprendizaxe sobre a arte e as
manifestacións artísticas. Debate por
parellas sobre a pregunta formulada
(Focus on...,)

CL

CL3.1.
Realiza
intercambios
comunicativos con falantes da
lingua estudada.

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Focus on CLIL extension: Art (SB)
- Curriculum extra worksheet, Unidade
8 (T&R Multi-ROM)

AA

AA4. Utiliza diferentes estratexias
utilizadas para progresar na
aprendizaxe.

SB p.
151
CD
(3.21)
T&R
MultiROM

CC

Indicadores

Recursos
Oxford
iPack
TG p.
106
CB p.
106
CD
(3.22-3.24)

Unidade 8 - Practical English: giving instructions
Obxectivos
▪

▪

▪
▪

▪

Ler e escoitar
unha audición
sobre as
instrucións para
montar un
instrumento
musical.
Relacionar unha
imaxe co texto e
completar frases
relacionadas coa
audición.
Facer un ditado.
Practicar o uso
dos pronomes
indefinidos.
Desenvolver a
competencia en
comunicación
lingüística,
científico
tecnolóxica,
matemática e
aprender a
aprender.

Actividades
▪

Observación das fotografías e
asociación das mesmas coas palabras
de vocabulario presentadas (Exercise
1).

CL

CL4.1. Infire significados a partir
do contexto.

▪

Audición de instrucións para a
montaxe dun instrumento musical.
Resposta ás preguntas formuladas e
corrección coa clase (Exercise 2).

CL

CL1.1. Capta e resume a idea
global dunha exposición oral de
tema coñecido a través dun
medio mecánico.

▪

Segunda audición das instrucións
para a montaxe do instrumento
musical
e
comprobación
das
respostas anotadas no exercicio
anterior (Exercise 3).

CL

CL1.2. Escoita e realiza tarefas do
tipo:
relacionar,
secuenciar,
completar táboas, etc.

▪

Audición e reprodución escrita das
seis
frases
que
se
dictan
completándoas
coas
palabras
contidas na audición. (Dictation Exercise 4)

CL

CL1.3. Predí o desenlace dun texto
oral relacionando os diversos
aspectos do seu contido.

▪

Lectura da información contida no
recadro Recycle box, comprobando a
comprensión
das
estruturas
presentadas. Lectura das instrucións
do exercicio e anotación dos
pronomes correspondentes segundo
a audición (Exercise 5).

CL

CL1.3. Predí o desenlace dun texto
oral relacionando os diversos
aspectos do seu contido.
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Unidade 8 - Practical English: giving instructions
Obxectivos

Actividades

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Actividades
de
ampliación:
- Pronunciation (SB)

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Compleción
opcionais.

das

CC

Indicadores

Recursos

e

CL

CL2.4. Busca na súa contorna e
atopa medios que lle axudan a
expresarse.

SB p.
134
Cd
(3.25-3.26)

actividades

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

CC

Indicadores

reforzo

TG p.
106

Unidade 8 - Practical English: speaking
Obxectivos
▪

▪

▪

Aprender
linguaxe
funcional para
clarificar
información e
dar instrucións.
Describir as
instrucións para
limpiar un
teclado.
Desenvolver a
competencia en
comunicación
lingüística, as
competencias
sociais e cívicas
e o sentido da
iniciativa.

Actividades

▪

Lectura das indicacións para realizar o
exercicio. Audición dun diálogo,
respondendo á pregunta planteada.
Práctica do diálogo por parellas sobre
as instrucións para lograr un
obxectivo concreto. (Exercise 6).

CL

CL1.1. Capta e resume a idea
global dunha exposición oral de
tema coñecido a través dun
medio mecánico.

▪

Lectura da información contida no
recadro Speaking strategy box.
Lectura da pregunta formulada.
Expresión doutras fórmulas para
clarificar información e dar instrucións
(Exercise 7).

SC

SC2. Socializa e participa en
actividades grupais na lingua
estranxeira.

Recursos
Oxford
iPack
TG p.
107
CB p.
107
CD
(3.27)

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

▪

Compleción da tarefa interactiva no
iPack como preparación para a
actividade oral (Speaking preparation).

▪

Lectura
da
información
sobre
instrucións
e
observación
das
fotografías. Redacción de instrucións
para as fotografías propostas (Exercise
8).

SIEE

SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

▪

Interacción oral en forma de role-play
indicando as instrucións precisas para
a montaxe dun obxecto determinado
ou a consecución dun obxectivo,
seguindo o modelo do diálogo e coa
axuda das expresións do recadro
Functional language box (Exercise 9).

CL

CL2.2. Reflicte sobre a necesidade
da corrección formal na expresión
oral.

▪

Visualización do episodio 8 do vídeo
Make it big!: A fitness fan (Your turn Exercise 9).

CL

CL1.3. Predí o desenlace dun texto
oral relacionando os diversos
aspectos do seu contido.

▪

Compleción da tarefa interactiva do
vídeo (Interactive video).

CD

CD5. Utiliza as tecnoloxías da
información e a comunicación
para a aprendizaxe da lingua
inglesa.
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Unidade 8 - Practical English: speaking
Obxectivos

Actividades

CC

Indicadores

Recursos

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Video scripts (T&R Multi-ROM)
- Communication: Pairwork (T&R
Multi-ROM)

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

T&R
MultiROM

▪

Repasar,
consolidar e
estender o
contido da
unidade.

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

TG p.
107

das

actividades

Unidade 8 - Writing questionnaire responses
Obxectivos
▪
▪
▪

▪

Ler un modelo de
cuestionario completo.
Aprender a dar razóns
en textos escritos.
Completar unha
encuesta con feedback
sobre un evento.
Desenvolver a
competencia en
comunicación
lingüística, as
competencias sociais e
cívicas e o sentido da
iniciativa.

Actividades

CC

Indicadores

▪

Conversación cos alumnos sobre un
evento ou festival ó que asistiran no
pasado (Writing preparation Exercise 1).

SC

SC2. Socializa e participa en
actividades grupais na lingua
estranxeira.

▪

Lectura
do
cuestionario
e
contestación ás preguntas de
comprensión (Writing preparation
Exercise 2)

SIEE

SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

▪

Segunda lectura do cuestionario e
clasificación das frases propostas en
verdaderas e falsas, anotándoas no
caderno e corrixindo as frases falsas
(Exercise 3).

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica
e
os
elementos
necesarios de cohesión e
coherencia
para
facerse
comprender.

▪

Copia das regras para a redacción de
respostas
a
un
cuestionario,
completando as frases coas palabras
e
expresións
correspondentes
(Writing task - Exercise 4).

SIEE

SIEE2. Organiza o seu traballo
para mellorar resultados.

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica
e
os
elementos
necesarios de cohesión e
coherencia
para
facerse
comprender.

▪

Escritura do resto de frases no
caderno. Comparación das frases cun
compañeiro e corrección co resto da
clase. (Exercise 5)

▪

Compleción da actividade interactiva
no iPack como preparación para a
redacción de respostas a un
cuestionario (Writing preparation).

▪

Produción escrita do informe cos
resultados da encuesta, utilizando as
notas preparadas na actividade
anterior, o texto modelo como axuda
e seguindo as pautas proporcionadas
no writing plan (Exercise 6).

CD

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 108
CB p. 108

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

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica
e
os
elementos
necesarios de cohesión e
coherencia
para
facerse
comprender.
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Unidade 8 - Review & Tests
Obxectivos

Actividades

CC

▪

Consolidar
os
coñecementos
adquiridos
no
desenvolvement
o da Unidade 8.

▪

Review:
- Participación no xogo no iPack.
- Práctica individual en aplicación
gratuíta Spectrum VOC APP.
- Compleción dos exercicios 1-3
(vocabulary).
- Compleción dos exercicios 4-6
(grammar).
- Compleción dos exercicios 7-8
(practical English).

SIEE

▪

Avaliación
sumativa.

▪

Compleción dos Unit 8 Tests.

Todas

▪

Desenvolver a
competencia
dixital.

▪

Online Learning Zone:
Utilización libre das actividades
propostas para a unidade na Internet.

CD

Indicadores
SIEE3. Utiliza procesos
autoavaliación.

Recursos
de

Oxford
iPack
TG p.
109
SB p.
109
CD
(3.28)
Smart
phone
(opcional)
T&R
MultiROM

CD1. Usa as tecnoloxías da
información e a comunicación
de forma progresivamente
autónoma para buscar
información.

PC /
Tablet
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Unit 9 – Next steps
Unidade 9 - Unit opener
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

Introducir o tema da
educación e os
estudos.
Aprender
vocabulario
relacionado co
sistema educativo e
os estudos.
Lectura e compleción
dun cuestionario
sobre un mesmo e o
seu futuro.
Desenvolver a
competencia
lingüística, o sentido
da iniciativa, a
competencia de
aprender a aprender
e as competencias
sociais e cívicas.

Actividades

CC

Indicadores

Recursos
Oxford
iPack
TG pp.
110-111
CB pp.
110-111
CD
(3.29)

▪

Identificación das palabras de
vocabulario
relacionadas
con
proxectos de futuro e profesións.
Discusión
sobre
as
preguntas
propostas e expresión da opinión ó
resto dos compañeiros, mostrando
acordo ou desacordo e razoando as
súas respostas (Exercise 1).

SIEE

SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

▪

Lectura do cuestionario proposto e
expresión da opinión sobre as
preguntas formuladas. (Exercise 2).

CL

CL4.1. Infire significados a partir
do contexto.

▪

Resposta ás preguntas planteadas;
Debate cos compañeiros e coa clase
expresando a opinión e o acordo ou
desacordo
cos
resultados
do
cuestionario realizado, razoando as
súas respostas. (Exercise 3).

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

▪

Discusión e expresión da opinión cos
compañeiros
sobre
o
tema
presentado. os alumnos comparten o
significado e as definicións dos verbos
presentados coas súas preposicións.
Comparación cos verbos do idioma
do alumno. (Exercise 4).
Compleción das frases no caderno
con vocabulario dos exercicios
anteriores e corrección coa clase
(Exercise 5)

CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

▪

▪

Compleción
da
práctica
de
vocabulario no iPack (Vocabulary
practice).

▪

Intercambio
comunicativo
sobre
planes de futuro, profesións e
actividades ( 21st Century Skills: Life
plans, Exercise 6)

CL
CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.
CD

CL

▪

Repasar, consolidar e
estender o contido
da unidade.

CD5. Utiliza as tecnoloxías da
información e a comunicación
para a aprendizaxe da lingua
inglesa.
CL1.1. Capta e resume a idea
global dunha exposición oral de
tema coñecido a través dun
medio mecánico.

▪

Audición e visualización do video
Your views: Plans for the future no
iPack, sobre planes de futuro e
traballos. Contestación ás preguntas
interactivas ó final do vídeo. (Video).

CL

CL1.3. Predí o desenlace dun texto
oral relacionando os diversos
aspectos do seu contido.

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

das

actividades

TG p.
111
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Unidade 9 - Reading
Obxectivos
▪

▪
▪
▪

▪

▪

Consolidar o
vocabulario
relacionado con
internet.
Ler e escoitar un foro
da Internet.
Contestar preguntas
sobre o foro.
Comprender o novo
vocabulario en
contexto.
Desenvolver a
competencia
lingüística, de
aprender a aprender
e a competencia
cultural.

Repasar, consolidar e
estender o contido
da unidade.

Actividades

CC

Indicadores

▪

Identificación e comprensión das
preguntas e estruturas estudadas
relacionadas coas imaxes e os textos
propostos. Debate cos compañeiros
sobre os foros da Internet nos que se
participa de forma habitual (Warm
up).

CL

CL2.1. Adapta a mensaxe tanto ás
posibilidades lingüísticas coma á
audiencia á que se dirixe.

▪

Audición dun foro da Internet e
identificación da información contida
na audición. Corrección da resposta
co resto da clase (Exercise 1).

CL

CL1.1. Capta e resume a idea
global dunha exposición oral de
tema coñecido a través dun
medio mecánico.

▪

Segunda
lectura
do
foro
e
contestación
ás
preguntas
de
comprensión (Exercise 2).

CL

CL4.2.
Infire
coñecementos
lingüísticos e léxicos a través da
lectura.

CL
▪

Lectura das preguntas propostas.
Lectura do foro e contestación das
preguntas planteadas. (Exercise 3)

CL4.2.
Infire
coñecementos
lingüísticos e léxicos a través da
lectura.

▪

Audición das palabras do recadro SAY
IT! identificando a pronuncia das
palabras
subliñadas.
Segunda
audición e reprodución para practicar
a pronuncia das palabras que
conteñen os sons /ð/ e /d/. (Exercise
4).

CL

CL4.4. Valora a lectura como fonte
de coñecemento de aspectos
culturais, históricos, literarios, etc.,
da lingua estranxeira.

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

das

actividades

Recursos
Oxford
iPack
TG p.
112
CB p.
112
CD
(3.30)

TG p.
112
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Unidade 9 - Grammar
Obxectivos
▪
▪

▪

▪

▪

▪

Revisión dos tempos
gramaticais.
Completar frases e
un texto coas formas
verbais
correspondentes.
Completar unha
entrada nun foro
coas formas verbais
correctas.
Desenvolver a
competencia en
comunicación
lingüística e de
aprender a aprender.
Desenvolver as
competencias sociais
e cívicas.

Repasar, consolidar e
estender o contido
da unidade.

Actividades

CC

Indicadores

▪

Presentación das formas verbais
indicadas no iPack, nun contexto e a
través dunha animación (Grammar
animation).

CD

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

▪

Lectura dos diferentes tempos verbais
presentados. Unión dos tempos
verbais coas frases no foro da Internet
(Exercise 5).

SIEE

SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

▪

Compleción das frases no caderno
referentes ás regras gramaticais para a
formación dos diferentes tempos
verbais e o seu uso (Exercise 6).

CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

▪

Compleción das frases propostas no
caderno (Exercise 7).
Lectura da entrada no foro. Segunda
lectura e anotación das palabras
correctas no caderno. (Exercise 8)

CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.
CL4.4. Valora a lectura como fonte
de coñecemento de aspectos
culturais, históricos, literarios, etc.,
da lingua estranxeira.

▪

Compleción da práctica de gramática
no iPack (Grammar practice).

CD

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

▪

Produción escrita dun breve texto
Intercambio de preguntas e respostas
para falar sobre as entradas a un foro
da Internet elaboradas polos alumnos.
Votación das mellores entradas. ( Your
turn, Exercises 9-10)

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Grammar worksheets (T&R MultiROM)

AA

AA4. Utiliza diferentes estratexias
utilizadas para progresar na
aprendizaxe.

▪

CL

Recursos
Oxford
iPack
TG p.
113
CB p.
113

T&R
MultiROM
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Unidade 9 - Vocabulary and listening
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

Aprender
vocabulario
relacionado con
traballos e
profesións.
Escoitar un programa
de radio sobre
traballos e
profesións.
Contestar a
preguntas sobre a
audición.
Desenvolver a
competencia en
comunicación
lingüística e as
competencias sociais
e cívicas.

Actividades
▪

Observación
dos
adxectivos
propostos. Relación das palabras de
vocabulario co seu significado e
categoría. Comparación das respostas
cun compañeiro e
coa clase.
Discusión cos compañeiros da clase,
expresando a súa opinión e
comprobando o significado das
palabras de vocabulario. (Exercise 1).

▪

Compleción
da
práctica
de
vocabulario no iPack (Vocabulary
practice).

▪

Lectura das descricións dos diferentes
traballos e anotación dos adxectivos
correspondentes no caderno. Unión
de cada un dos traballos coas
fotografías correspondentes (Exercise
2).

CC

Indicadores

Recursos

CL

CL1.1. Capta e resume a idea
global dunha exposición oral de
tema coñecido a través dun
medio mecánico.

Oxford
iPack
TG p.
114
CB p.
114
CD
(3.31-3.32)

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

CD

▪

Repasar, consolidar e
estender o contido
da unidade.

CMCT1. Elabora documentos
empregando recursos verbais e
gráficos.

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

▪

Compleción da actividade interactiva
no iPack como preparación para a
audición (Listening preparation).

▪

Audición dun programa de radio
sobre personas que desempeñan
diferentes traballos, unindo cada
traballo a cada unha das personas
entrevistadas na audición. Segunda
audición e corrección das frases
propostas (Exercise 3).

CL

CL1.1. Capta e resume a idea
global dunha exposición oral de
tema coñecido a través dun
medio mecánico.

▪

Audición do programa de radio e
anotación da información correcta no
caderno. (Exercise 4)

CL

CL1.1. Capta e resume a idea
global dunha exposición oral de
tema coñecido a través dun
medio mecánico.

▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Vocabulary worksheets (T&R MultiROM)

AA

AA4. Utiliza diferentes estratexias
utilizadas para progresar na
aprendizaxe.

T&R
MultiROM
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Unidade 9 - Grammar
Obxectivos
▪

▪
▪

▪

Aprender a utilizar
unha variedade de
recursos gramaticais.
Escribir e falar sobre
un traballo soñado.
Desenvolver a
competencia en
comunicación
lingüística, aprender
a aprender, social e a
competencia cultural.

Repasar, consolidar e
estender o contido
da unidade.

Actividades

CC

Indicadores

Recursos

▪

Presentación das question tags no
iPack nun contexto, a través da
animación (Grammar animation).

CD

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

Oxford
iPack
TG p.
115
CB p.
115

▪

Lectura das frases propostas e
compleción das mesmas no caderno
(Exercise 5).

CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

▪

Lectura do texto proposto. Segunda
lectura e anotación das palabras
correctas no caderno (Exercise 6).

CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

▪

Compleción da práctica de gramática
no iPack (Grammar practice).

CD

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

▪

Lectura da información e redacción de
notas sobre as palabras propostas.
(Exercise 7).

CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

▪

Intercambio
comunicativo
por
parellas e en grupos, describindo o
seu traballo favorito, coa axuda das
expresións do recadro Useful
language box ( Your turn, Exercise 8)

SIEE

SIEE2. Organiza o seu traballo
para mellorar resultados.

▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Grammar worksheets (T&R MultiROM)

AA

AA4. Utiliza diferentes estratexias
utilizadas para progresar na
aprendizaxe.

T&R
MultiROM

CC

Indicadores

Recursos
TG p.
116
CB pp.
116-117
CD
(3.33)

Unidade 9 - Culture: Reading and vocabulary
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

Ler un texto de
preguntas frecuentes
sobre a exploración
espacial.
Contestar a
preguntas sobre o
texto.
Comprender o novo
vocabulario en
contexto.
Aprender
vocabulario que
puede levar a
confusión no seu
uso.

Actividades
▪

Lectura e audición dun texto de
preguntas e respostas frecuentes
sobre exploración espacial. Debate
cos compañeiros sobre a resposta á
pregunta proposta, expresando a
opinión a cerca do tema presentado
(Exercise 1).

CL

CL2.3. Enxuiza a capacidade de
expresión cando se aprecia que a
mensaxe non chega á audiencia.

▪

Lectura do texto de preguntas
frecuentes e resposta ás preguntas
planteadas, revisando as ideas
propostas no exercicio anterior
(Exercise 2).

CL

CL4.1. Infire significados a partir
do contexto.

▪

Observación das palabras destacadas
e unión das mesmas coas súas
definicións no caderno (Exercise 3).

CL

CL4.2.
Infire
coñecementos
lingüísticos e léxicos a través da
lectura.
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Unidade 9 - Culture: Reading and vocabulary
Obxectivos
Desenvolver a
competencia de
aprender a aprender,
científicotecnolóxica, as
competencias sociais
e cívicas e a
competencia cultural.

▪

Repasar, consolidar e
estender o contido
da unidade.

▪

Actividades

CC

Indicadores

▪

Revisión do significado das palabras
presentadas, escribindo no caderno o
seu significado (Exercise 4).

SIEE

SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

▪

Redacción e compleción de frases no
caderno coas palabras do recadro do
exercicio anterior (Exercise 5).

CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

▪

Compleción
da
práctica
de
vocabulario no iPack (Vocabulary
practice).

CD

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

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

CC

Indicadores

das

actividades

Recursos

TG p.
116

Unidade 9 - Culture: Your turn
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

▪

Tema
intercurricular:
Aprender contidos
doutras materias a
través da lingua
estranxeira:
Tecnología.
Familiarizarse con
aspectos doutras
culturas.
Practicar o uso do
vocabulario
relacionado co
ámbito
tecnológico.
Desenvolver as
competencias
matemática,
científicotecnológica, sociais
e cívicas e
aprender a
aprender.
Repasar,
consolidar e
estender o contido
da unidade.

Actividades

▪

Redacción dun parágrafo sobre o
tema proposto, utilizando as súas
notas, seguindo o exemplo e as
expresións do recadro Useful
language box como axuda (Exercise
6).

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

▪

Audición e visualización do video
Visiting Mars no iPack. (Culture video)
Compleción do video worksheet .

CL

CL1.3. Predí o desenlace dun texto
oral relacionando os diversos
aspectos do seu contido.

▪

Aprendizaxe sobre o uso da Internet
para buscar información. Debate por
parellas sobre si as frases propostas
son verdaderas ou falsas (Focus on...).

CL

CL3.1.
Realiza
intercambios
comunicativos con falantes da
lingua estudada.

▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Focus on CLIL extension: Science (SB)
- Curriculum extra worksheet, Unidade
9 (T&R Multi-ROM)

AA

AA4. Utiliza diferentes estratexias
utilizadas para progresar na
aprendizaxe.

Recursos
Oxford
iPack
TG p.
117
CB p.
117

SB p.
132
CD
(3.34-3.35)
T&R
MultiROM
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Unidade 9 - Practical English: listening and vocabulary
Obxectivos
Escoitar unha páxina
web sobre unha viaxe
no verán.
Audición de dúas
conversacións
telefónicas sobre anos
sabáticos.
Completar frases
baseadas na
conversación.
Desenvolver a
competencia en
comunicación
lingüística, social e
cívica.

▪

▪

▪

▪

Repasar, consolidar e
estender o contido da
unidade.

▪

Actividades

CC

Indicadores

Observación da páxina web e
interacción oral comentando as
opcións para a viaxe proposta
(Exercise 1).

CL

CL3.2. Reflicte sobre a necesidade
da
corrección
formal
na
interacción oral.

▪

Lectura das palabras de vocabulario e
frases relacionadas coa planificación
dunha viaxe de verán no caderno.
Unión de cada unha das palabras
destacadas coa súa definición
correspondente (Exercise 2).

SIEE

SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

▪

Audición dunha páxina web sobre a
planificación dunha viaxe de verán.
Resposta ás preguntas formuladas e
corrección coa clase (Exercise 3).

CL

CL1.2. Escoita e realiza tarefas do
tipo:
relacionar,
secuenciar,
completar táboas, etc.

▪

Segunda audición da páxina web e
unión dos fragmentos de frases coa
información correspondente. (Exercise
4)

CL

CL1.2. Escoita e realiza tarefas do
tipo:
relacionar,
secuenciar,
completar táboas, etc.

▪

Actividades
de
ampliación:
- Pronunciation (SB)

CL

CL2.4. Busca na súa contorna e
atopa medios que lle axudan a
expresarse.

SB p. 134
Cd (3.38)

CC

Indicadores

Recursos

▪

▪

reforzo

e

Recursos
Oxford
iPack
TG p. 118
CB p. 118
CD (3.363.37)

Unidade 9 - Practical English: speaking
Obxectivos
▪

▪
▪

▪

Aprender linguaxe
funcional para
organizar unha
festa.
Facer un ditado.
Practicar a
organización
dunha festa.
Desenvolver a
competencia en
comunicación
lingüística.

Actividades
▪

Compleción da tarefa interactiva no
iPack como preparación para a
actividade oral (Speaking preparation).

CD

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

▪

Práctica dun diálogo por parellas
sobre os planes realizados para unha
viaxe no verán. (Exercise 5).

CL

CL4.1. Infire significados a partir
do contexto.

▪

Audición e reprodución escrita das
frases, completándoas coas palabras
contidas na audición. Dictation
(Exercise 6).

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

▪

Observación do recadro Functional
language box. Discusión en grupos
sobre os consellos e avisos
pertinentes
nas
situacións
presentadas
nas
fotografías,
utilizando o vocabulario aprendido e
as expresións do recadro (Exercise 7).

CL

CL1.3. Predí o desenlace dun texto
oral relacionando os diversos
aspectos do seu contido.

Oxford iPack
TG p. 119
CB p. 119
CD (3.393.40)
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Unidade 9 - Practical English: speaking
Obxectivos

Actividades

CC

Indicadores

▪

Interacción oral en forma de role-play,
comunicando os consellos e avisos
redactados para a preparación dunha
viaxe no verán, seguindo o modelo do
diálogo e coa axuda das expresións do
recadro Functional language box
(Lección 5, Exercise 9,

CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

▪

Visualización do episodio 9 do vídeo
Make it big!: Holidays (Your turn Exercise 9).

CL

CL1.3. Predí o desenlace dun texto
oral relacionando os diversos
aspectos do seu contido.

▪

Compleción da tarefa interactiva do
vídeo (Interactive video).

CD

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

Recursos

▪

Repasar,
consolidar e
estender o contido
da unidade.

▪

Actividades
de
reforzo
e
ampliación:
- Video scripts (T&R Multi-ROM)
- Communication: Pairwork (T&R
Multi-ROM)

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

T&R MultiROM

▪

Repasar,
consolidar e
estender o contido
da unidade.

▪

Compleción
opcionais.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

TG p. 119

CC

Indicadores

das

actividades

Unidade 9 - Writing a CV
Obxectivos
▪

▪

▪

▪
▪

Ler un anuncio
relacionado cunha
oferta de traballo e
un currículum vitae
modelo.
Revisar a linguaxe
funcional para
escribir.
Revisión da
formulación de
nomes plurais e
colectivos.
Escribir un
currículum vitae.
Desenvolver a
competencia en
comunicación
lingüística, social,
cívica, o espíritu
emprendedor e o
sentido da
iniciativa.

Actividades
▪

Lectura do anuncio e currículum vitae
e contestación ás preguntas de
comprensión (Lección 6, Writing
preparation Exercise 1 (Writing
preparation - Exercise 1).

CL

CL4.1. Infire significados a partir
do contexto.

▪

Segunda lectura e resposta á pregunta
planteada, atopando a evidencia da
resposta no texto (Exercise 2).

SIEE

SIEE4. Segue instrucións para
realizar autonomamente tarefas
de aprendizaxe.

▪

Lectura das preguntas propostas e
contestación
no
caderno
coa
información contida no CV (Exercise
3).

CL

CL5.3. Redacta conforme a
convencións básicas propias de
cada xénero e léxico apropiado ó
contexto.

▪

Compleción da actividade interactiva
no iPack como preparación para a
redacción dun currículum vitae
(Writing preparation).

CD

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

▪

Produción escrita dun currículum
vitae, utilizando as notas preparadas
nas actividades anteriores, o texto
modelo como axuda e seguindo as
pautas proporcionadas no Writing
Plan (Exercise 6).

CL

CL5.2. Redacta con estrutura
lóxica e os elementos necesarios
de cohesión e coherencia para
facerse comprender.

Recursos
Oxford
iPack
TG p.
120
CB p.
120

150

Unidade 9 - Writing a CV
Obxectivos
Repasar,
consolidar e
estender o contido
da unidade.

▪

Actividades
▪

Compleción
opcionais.

das

actividades

CC

Indicadores

Recursos

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

CC

Indicadores

TG p.
120

Unidade 9 - Review & Tests
Obxectivos

Actividades

▪

Consolidar os
coñecementos
adquiridos no
desenvolvement
o da Unidade 9.

▪

Review:
- Participación no xogo no iPack.
- Práctica individual en aplicación
gratuíta Spectrum VOC APP.
- Compleción dos exercicios 1-4
(vocabulary).
- Compleción dos exercicios 5-6
(grammar).
- Compleción dos exercicios 7-8
(practical English).

SIEE

SIEE3.
Utiliza
autoavaliación.

de

Oxford
iPack
TG p.
121
SB p.
121
CD
(3.41)
Smart
phone
(opcional)

▪

Realizar un
traballo por
parellas.

▪

Group Project: our year book
-Elaboración dunha presentación,
video ou podcast sobre o seu ano
escolar, seguindo os pasos propostos
e utilizando as expresións do recadro
Useful language e baseándose no
modelo do libro.
Avaliación
das
diferentes
presentacións elixindo a favorita do
alumno.

SC

SC3. Comprende e valora o
traballo cooperativo.

TG pp.
122-123
SB pp.
122-123
Material
para a
presentaci
ón / PC

▪

Avaliación
sumativa.

▪
▪
▪

Compleción dos Unit 9 Tests.
Compleción do End-of-term Test 3.
Compleción do End-of-year Test.

Desenvolver a
competencia
dixital.

▪

Online Learning Zone:
Utilización libre das actividades
propostas para a unidade na Internet.

▪

procesos

Recursos

Toda

T&R
MultiROM

s
CD

CD1. Usa as tecnoloxías da
información e a comunicación de
forma progresivamente
autónoma para buscar
información.

PC /
Tablet
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PROGRAMACIÓN DE 2º
BACHARELATO

152

Programación de 2º Bacharelato

Bloque 1. Comprensión de textos orais
Obxectivos

▪

a
b
c

▪

f

▪
▪

Contidos
▪

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, apelativos e fáticos.
Criterios de avaliación.
▪

▪

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).
153

B1.4. Comprender o esencial de 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 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.
▪

Estándares de aprendizaxe
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).
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.
PLEB1.3. Comprende, en 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.
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.
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.
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PLEB1.6. Comprende o contido 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.

Bloque 2. Produción de textos orais
Obxectivos
▪
▪
▪
▪

a
b
c
f

Contidos
▪

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:
– 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
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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.
– 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.

Criterios de avaliación
▪

▪

▪

▪

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 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
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▪

▪

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 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).

Estándares de aprendizaxe
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.).
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 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.
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 temas cotiáns e menos
habituais nestes contextos; explicando os motivos dun problema complexo e pedindo e
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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.
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.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos
Obxectivos
▪ a
▪ b
▪
▪
▪

c
f

Contidos
▪

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 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.
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Criterios de avaliación.
▪

▪

▪

▪

▪

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 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
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.
Estándares de aprendizaxe
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).
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 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
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poida volver ler as seccións difíciles (por exemplo, sobre instrumentos de medición ou
de procedementos científicos).
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.
PLEB3.5. Entende, en textos de referencia e consulta, en soporte tanto impreso como
dixital, información detallada sobre temas da súa especialidade nos ámbitos educativo
ou ocupacional, así como información concreta relacionada con cuestións prácticas en
textos informativos oficiais, institucionais ou corporativos.
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.
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 doadamente recoñecibles.

Bloque 4. Produción de textos escritos
Obxectivos
▪
▪
▪
▪

a
b
c
f

Contidos
▪

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
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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 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.).
Criterios de avaliación.
▪

▪

▪

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.
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
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▪

▪

▪

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 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.

Estándares de aprendizaxe
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.
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.
PLEB4.3. Completa un 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).
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).
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.
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 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
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feitos e experiencias, e comentando de maneira persoal e detallada as noticias e os
puntos de vista das persoas ás que se dirixe.
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.

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e
intercultural
Obxectivos
▪
▪
▪
▪
▪

a
b
c
f
p

Contidos
▪

▪
▪

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;
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▪

▪

▪

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 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, 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.
– 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
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"falsos amigos".
.

▪

▪
▪

▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias de cada idioma.
Expresión de relacións lóxicas: conxunción (neither…nor); disxunción
(either…or); oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence); causa because (of); due to; as; since); finalidade (so as to);
comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than); the
best by far); resultado/correlación(such…that); condición (if; unless; in case;
supposing); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises,
commands, wishes, warnings).
Relacións temporais ((just) as; while; once (we have finished).
Afirmación (emphatic affirmative sentences / the dummy do, e. g. I do love classic music;
tags, e. g. I should have).
Exclamación (What + noun + sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv. +
Adj., e. g. How very extraordinary!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is
freezing!).
Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who? Why on earth did she say
that?; tags).
Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple
and continuous; past perfect simple and continuous); presente (present simple and
continuous); futuro (present simple and continuous + Adv.; will be + verb+ ing;
will + perfect tense (simple and continuous)).
Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to;
would); incoativo (start/begin by +verb+ing); terminativo (cease +verb+ing).
Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (it
takes/holds/serves…); posibilidade/probabilidade (will; likely; should; ought to);
necesidade (want; take); obriga (need/needn’t); permiso (may; could; allow) intención
(be thinking of +verb+ing).
Expresión da existencia (e. g. there must have been); a entidade
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic,
one(s); determiners); a cualidade (e. g. bluish; nice to look at).
Expresión da cantidade: Number (e. g. some twenty people; thirty something). Quantity:
e. g. twice as many; piles of newspapers; mountains of things. 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. back then; within a month; whenever), divisions
(e. g. fortnight), and indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time;
duration (e. g. through(out) the winter; over Christmas); anteriority (already;
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(not) yet; long/shortly before); posteriority (e. g. later (on); long/shortly after);
sequence (to begin with, besides, to conclude); simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).
▪ Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; upside
down, in a mess).
▪ Uso de conectores.
▪ Have/get causative.
▪ Phrasal verbs.
. Gerund and infinitive.
Criterios de avaliación
▪

▪

▪

▪

▪

▪

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 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 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
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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 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.
Estándares de aprendizaxe
▪

▪

▪

▪

▪

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 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
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▪

▪

▪

un reducido repertorio de palabras e expresións, e as connotacións máis discernibles,
que permita un uso humorístico, poético ou 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 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.
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Contribución ao desenvolvemento das competencias clave.

UNIDADE Getting Started

Competencia en comunicación lingüística
• Reading, SB, páx. 4: comprensión escrita dun artigo sobre un experimento
sociolóxico para facer novos amigos.
• Vocabulary, SB, páx. 5: repaso do vocabulario relacionado coa familia, o
mundo do espectáculo, o estado físico, as viaxes, etc.; collocations, phrasal
verbs, prefixos para a formación de palabras e sufixos para formar
substantivos e adxectivos.
• Grammar, SB, páxs. 6-7; Grammar Basics, páxs. 126-127: repaso dos
tempos presentes, pasados, perfectos e futuros.
• Listening, SB, páx. 8: comprensión oral de dúas conversacións.
• Speaking, SB, páx. 8: participación en conversacións e simulacións co
compañeiro/a.

Competencia dixital

•

•

Living English Interactive, www.burlingtonbooks.es/le2interactive: práctica das
tarefas interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral e das
actividades web correspondentes á unidade de introdución.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, gravacións do
mesmo e traducións, e ligazóns a páxinas webs que inclúen preguntas de
comprensión.

Competencias sociais e cívicas

•
•
•

Reflexión sobre a dificultade de estabelecer amizade na sociedade actual.
Listening, SB, páx. 8: distintas formas de estabelecer conversación.
Speaking, SB, páx. 8: aprendizaxe e práctica de fórmulas para coñecer xente.
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UNIDADE 1 When in Rome ...

Competencia en comunicación lingüística

•

•

•

•

•

•
•

Reading, SB, páxs. 10-11; Culture, SB, páx. 112: comprensión escrita dun blog de
viaxes que describe unha excursión ao monte Uluru e un folleto sobre a
organización de xornadas co pobo das Primeiras Nacións de Canadá. Estratexia
de lectura: comprensión da intención do autor/a á hora de escribir un texto;
Estratexias para a realización de exames: consellos para contestar a preguntas
que requiren un desenvolvemento de ideas; False Friends, SB, páx. 11:
identificación de false friends no texto.
Vocabulary, SB, páxs. 12 e 16; Language Consolidation, SB, p. 20; Vocabulary
Builder, páxs. 58-59: uso de vocabulario relacionado cos costumes propios
doutras culturas; sufixos para formar substantivos e adxectivos; o xerundio e o
infinitivo; Word Power, SB, páxs. 10 e 13: ampliación do vocabulario visto nas
seccións.
Listening, SB, páxs. 13 e 16; Listening, na sección, Culture, SB, páx. 113:
comprensión oral de varios monólogos nos que unhas persoas contan as súas
experiencias de vivir no estranxeiro, unha charla dun guía a un grupo de turistas
nun museo e un relato tradicional dos aborixes da Columbia Británica; Listen
Closely, páx. 13: comprensión oral de varias expresións cos verbos speak e say.
Grammar, SB, páxs. 14-15; Language Consolidation, SB, p. 20; Grammar Basics,
páxs. 128: expresión de accións presentes, pasadas e futuras en tempo perfecto,
con distintas referencias temporais a través do Present Perfect Continuous e do
Past Perfect Continuous; Living English, SB, páx. 15; práctica de expresións
coloquiais co emprego das estruturas gramaticais presentadas na unidade en
contextos comunicativos habituais; Writing, SB, páxs. 18: os adxectivos e
adverbios.
Speaking Task, SB, páx. 17; Speaking, na sección, Culture, SB, páx. 113:
participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a, para comparar
varias fotografías ou rexistrarse nun albergue xuvenil; Living Culture, SB, páx. 17:
números considerados de boa ou mala sorte en distintas culturas.
Pronunciation, SB, páx. 17; Pronunciation Practice, páx. 134: pronuncia dos sons
consonánticos similares aos contidos en “ person” e “playing”.
Writing, SB, páxs. 18-19;: expresión escrita dunha crítica cinematográfica,
utilizando as expresións e vocabulario adecuados.

170

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

• Reading, SB, páxs. 10-11: concienciación cos problemas ambientais.

Competencia dixital

•
•

•

•

Reading, SB, páxs. 10-11: utilización dos blogs como medio para compartir
información sobre temas diversos.
Web Quest, SB, páx. 13: procura en Internet de información sobre un mesmo
costume en distintos países, para facer unha breve presentación na clase;
Techno Option, SB, páx. 13: facer a presentación en PowerPoint.
Living English Interactive, www.burlingtonbooks.es/le2interactive: práctica das
tarefas interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral e das
actividades web correspondentes á unidade 1.
Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, gravacións do mesmo
e traducións, e ligazóns a páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión.

Aprender a aprender
•
•

Language Consolidation, SB, páx. 20.
Uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser
consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios
éxitos e fracasos.

Competencias sociais e cívicas

•
•

•

Have Your Say, SB, páxs. 9, 11, 13 e 16: aprendizaxe e práctica das fórmulas para
expresar a opinión persoal sobre un tema dado.
Listening, SB, páx. 13; Grammar, SB, páx. 15; Listening, SB, páx. 16; Language
Consolidation, SB, páx. 20: costumes e formas de relación social e
particularidades doutros países.
Speaking, na sección Culture, SB, páx. 113: aprendizaxe e práctica de fórmulas
para rexistrarse nun albergue xuvenil.
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Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

•

•

Speaking Task, SB, páx. 17; Speaking, na sección Culture, SB, páx. 113: uso da
creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados.
Fomento do traballo cooperativo na aula.
Writing, SB, páxs. 18-19: uso da creatividade persoal á hora de producir textos
escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para
presentar un traballo escrito.

Conciencia e expresións culturais

•
•
•
•
•

Reading, SB, páxs. 10-11: curiosidade por coñecer espazos naturais de interese
turístico coma o monte Uluru en Australia.
Reading, SB, páxs. 10-11; Vocabulary, páx. 12: interese por coñecer os costumes
e tradicións dos aborixes australianos.
Living Culture, SB, páx. 17: os números de boa e mala sorte en distintos países.
Language Consolidation, SB, páx. 20: información sobre a orixe da celebración
dos aniversarios.
Culture, SB, páxs. 112-113: información sobre a organización de xornadas co
pobo das Primeiras Nacións de Canadá e sobre dous grupos de pobos aborixes
de Canadá.

UNIT 2 Out of this World

Competencia en comunicación lingüística

•

•

•

Reading, SB, páxs. 22-23; Culture, SB, páx. 114: comprensión escrita de varios
textos sobre o risco de impacto de asteroides na Terra, a carreira espacial e os
“cidadáns científicos”. Estratexia de lectura: predición do contido dun texto a
partir da procura de información específica. False Friends, SB, páx. 23:
identificación de false friends no texto.
Vocabulary, SB, páxs. 24 e 28; Language Consolidation, SB, p. 32: uso de
vocabulario relacionado coa ciencia ficción; phrasal verbs; Word Power, SB, páxs.
22 e 25: ampliación do vocabulario visto nas seccións.
Listening, SB, páxs. 21, 25 e 28; Listening, na sección, Culture, SB, páx. 115:
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•

•

•
•

comprensión oral dunha charla sobre astronomía, unha entrevista de radio
sobre as viaxes espaciais, unha conversación sobre a película Gravity e un
programa de radio sobre unha atracción de Disney World en Florida; Listen
Closely, páx. 25: comprensión oral de varias palabras para formar collocations.
Grammar, SB, páxs. 26-27; Language Consolidation, SB, p. 32; Grammar Basics,
páx. 129: uso dos catro tipos de oracións condicionais, as oracións temporais e
as oracións desiderativas; Living English, SB, páx. 27; práctica de expresións
coloquiais co emprego das estruturas gramaticais presentadas na unidade en
contextos comunicativos habituais; Writing, SB, páx. 31: estudo e práctica da
paráfrase.
Speaking Task, SB, páx. 29; Speaking, na sección, Culture, SB, páx. 115:
participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a, para describir
fotografías e pedir información por teléfono; Living Culture, SB, páx. 29: países
pioneiros en levar a cabo determinadas accións no espazo exterior.
Pronunciation, SB, páx. 29; Pronunciation Practice, páx. 134: pronuncia de sons
vocálicos similares aos contidos en palabras como “guess” e “imagine”.
Writing, SB, páxs. 30-31: expresión escrita dun resumo, utilizando as expresións
e vocabulario adecuados.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

•
•
•

•

Reading, SB, páxs. 21-22: información sobre posíbeis solucións para evitar o
impacto de asteroides na Terra.
Listening, SB, páx. 25: información sobre a antiga nave Voyager que entrou no
espazo interestelar case 40 anos despois do seu lanzamento ao espazo.
Grammar, SB, páx. 27: simulación dunha misión tripulada a Marte para analizar
os efectos psicolóxicos e fisiolóxicos do illamento durante un tempo
prolongado.
Listening, SB, páx. 28: interese por coñecer os acertos e erros científicos na
película Gravity.

Competencia dixital

•

•

Web Quest, SB, páx. 25: procura en Internet de información sobre o espazo
exterior, para despois elaborar un póster; Techno Option, SB, páx. 21: elaborar un
póster e colgalo en Internet.
Living English Interactive, www.burlingtonbooks.es/le2interactive: práctica das
tarefas interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral e das
actividades web correspondentes á unidade 2.
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•

Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, gravacións do mesmo
e traducións, e ligazóns a páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión.

Aprender a aprender

•
•

Language Consolidation, SB, páx. 32.
Uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser
consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios
éxitos e fracasos.

Competencias sociais e cívicas

•
•

Have Your Say, SB, páxs. 21, 23, 25 e 28: aprendizaxe e práctica das fórmulas
para expresar a opinión persoal sobre un tema dado.
Speaking Task, SB, páx. 29; Speaking, na sección Culture, páx. 115: aprendizaxe e
práctica de fórmulas para describir fotografías e solicitar información por
teléfono.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

•

•

Speaking Task, SB, páx. 29; Speaking, na sección, Culture, SB, páx. 115: uso da
creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados.
Fomento do traballo cooperativo na aula.
Writing, SB, páxs. 30-31: uso da creatividade persoal á hora de producir textos
escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para
presentar un traballo escrito.

Conciencia e expresións culturais

•
•
•

Vocabulary e Listening, SB, páx. 28: información sobre películas de ciencia ficción
como Gravity, A guerra das galaxias, Os xogos da fame, etc.
Living Culture, páx. 29: interese por coñecer os países involucrados na carreira
espacial.
Culture, SB, páx. 114: a carreira espacial que enfrontou a Estados Unidos e a
Unión Soviética durante a Guerra Fría.
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UNIT 3 Making a Living
Competencia en comunicación lingüística

•

•

•

•

•

•
•

Reading, SB, páxs. 34-35; Culture, SB, páx. 116: comprensión escrita de varios
textos sobre o servizo de entrega de comida en Bombai e o costume de tomar o
té nas oficinas do Reino Unido. Estratexia de lectura: comprensión escrita de
varias frases do texto para identificar se son feitos ou opinións. Estratexias para
a realización de exames: consellos para completar oracións. False Friends, SB,
páx. 35: identificación de false friends no texto.
Vocabulary, SB, páxs. 36 e 40; Language Consolidation, SB, p. 44: uso de
vocabulario relacionado co mundo laboral; collocations; expresións coa palabra
job; Word Power, SB, páxs. 34 e 37: ampliación do vocabulario visto nas seccións.
Listening, SB, páxs. 33, 37 e 40; Listening, na sección, Culture, SB, páx. 117:
comprensión oral de catro noticias da radio relacionadas co emprego, varios
monólogos e diálogos nos que unhas persoas falan sobre distintos temas
relacionados co traballo, unha reportaxe de televisión sobre a procura de
emprego e un programa de radio sobre o costume británico de tomar o té;
Listen Closely, páx. 37: comprensión oral de palabras que se empregan na
linguaxe informal, para pescudar o seu significado.
Grammar, SB, páxs. 38-39; Language Consolidation, SB, p. 44; Grammar Basics,
páx. 130: uso da voz pasiva e dos verbos causativos; Living English, SB, páx. 39;
práctica de expresións coloquiais co emprego das estruturas gramaticais
presentadas na unidade en contextos comunicativos habituais; Writing, SB, páxs.
42-43: utilización de linguaxe formal á hora redactar unha carta formal ou
correo electrónico e uso de estruturas paralelas para expresar ideas similares.
Speaking Task, SB, páx. 41; Speaking, na sección, Culture, SB, páx. 117:
participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a para facer unha
entrevista de traballo e facer plans; Living Culture, SB, páx. 41: información sobre
os países onde é costume botar a sesta ou tomar un descanso durante a
xornada laboral.
Pronunciation, SB, páx. 41; Pronunciation Practice, páx. 134: pronuncia correcta
dos tritongos contidos en palabras como “fire”, “hour” e “player”.
Writing, SB, páxs. 42-43: unha carta para solicitar un traballo, utilizando as
expresións e vocabulario adecuados.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

•

Grammar, SB, páx. 38: as novas tecnoloxías e a transformación do mercado
laboral.
175

Competencia dixital

•

•
•

•

Web Quest, SB, páx. 37: procura en Internet de información sobre unha
profesión e facer unha breve presentación na clase; Techno Option, SB, páx. 37:
elaborar un folleto online con información sobre a profesión elixida.
Speaking Task, SB, páx. 41: publicación de ofertas de traballo en Internet para a
contratación de persoal.
Living English Interactive, www.burlingtonbooks.es/le2interactive: práctica das
tarefas interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral e das
actividades web correspondentes á unidade 3.
Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, gravacións do mesmo
e traducións, e ligazóns a páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión.

Aprender a aprender
•
•

Language Consolidation, SB, páx. 44.
Uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser
consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios
éxitos e fracasos.

Competencias sociais e cívicas

•
•
•
•
•

Have Your Say, SB, páxs. 33,35, 37 e 40: aprendizaxe e práctica das fórmulas para
expresar a opinión persoal sobre un tema dado.
Reading, SB, páxs. 34-35; Vocabulary, SB, páx. 36: interese por coñecer algunhas
profesións insólitas.
Speaking Task, SB, páx. 41: a entrevista de traballo como parte do proceso de
selección de persoal para unha empresa
Writing, SB, páxs. 42-43: cartas de presentación en resposta a ofertas de traballo.
Language Consolidation, SB, páx. 44: vantaxes e inconvenientes sobre o
estabelecemento do salario mínimo interprofesional.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

•
•
•

Grammar, SB, páx. 39; Language Consolidation, SB, páx. 44: o valor do esforzo
para lograr os obxectivos.
Listening, SB, páx. 40: curiosidade por coñecer ideas para atopar emprego.
Speaking Task, SB, páx. 41; Speaking, na sección Culture, SB, páx. 117: uso da
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•

creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados.
Fomento do traballo cooperativo na aula.
Writing, SB, páxs. 42-43: uso da creatividade persoal á hora de producir textos
escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para
presentar un traballo escrito.

Conciencia e expresións culturais

•
•
•

Living Culture, SB, páx. 41: información sobre os países onde é costume botar a
sesta ou tomar un descanso durante a xornada laboral.
Culture, SB, páxs. 116-117: información sobre o costume de tomar o té no Reino
Unido e sobre a orixe do té.
Literature, páx. 124: lectura do relato Telling Stories de Maeve Binchy e
coñecemento do termo “conflito” en literatura.

UNIDADE 4

On the Ball

Competencia en comunicación lingüística

•

•

•

Reading, SB, páxs. 46-47; Culture, SB, páx. 118: comprensión escrita de varios
textos sobre o atleta británico Mo Farah e as carreiras de cabalos en Gran
Bretaña; estratexia de lectura: lectura da primeira liña de cada parágrafo para
identificar a idea principal que contén; estratexias para a realización de exames:
consellos para contestar a preguntas de verdadeiro / falso. False Friends, SB, páx.
47: identificación de false friends no texto.
Vocabulary, SB, páxs. 48 e 52; Language Consolidation, SB, p. 56; Vocabulary
Builder, páxs. 64-65: uso de vocabulario relacionado co mundo do deporte;
formación de palabras a partir dunha mesma raíz; expresións relacionadas co
mundo do deporte; Word Power, SB, páxs. 46 e 49: ampliación do vocabulario
visto nas seccións.
Listening, SB, páxs. 45, 49 e 52; Listening, na sección, Culture, SB, páx. 119:
comprensión oral de descricións de varios deportes, unha reportaxe sobre unha
persoa que desexa converterse en deportista de elite, unha entrevista a un
experto en lesións deportivas e unha conversación sobre o auxe do negocio das
apostas en Inglaterra; Listen Closely, páx. 49: comprensión oral de varias frases
para deducir o significado das expresións en cada unha delas.
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•

•

•
•

Grammar, SB, páxs. 50-51; Language Consolidation, SB, p. 56; Grammar Basics,
páx. 131: uso dos verbos modais e dos modais perfectos; Living English, SB, páx.
51; práctica de expresións coloquiais co emprego das estruturas gramaticais
presentadas na unidade en contextos comunicativos habituais; Writing, SB, páxs.
54-55: as conxuncións copulativas, as conxuncións e locucións adversativas e as
expresións para dar exemplos.
Speaking Task, SB, páx. 53; Speaking, na sección, Culture, SB, páx. 119:
participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a para expresar
acordo ou desacordo ante diversas afirmacións sobre o deporte e á hora de
tentar falar por teléfono con alguén nunha oficina; Living Culture, SB, páx. 53:
datos curiosos sobre deportes nalgúns países.
Pronunciation, SB, páx. 53; Pronunciation Practice, páx. 135: pronunciación dos
ditongos contidos en palabras como “sure”, “point” e “fair”.
Writing, SB, páxs. 54-55: expresión escrita dun texto argumentativo sobre un
tema relacionado co deporte e outro sobre se se debería permitir a
participación de persoas menores de 16 anos nos Xogos Olímpicos, utilizando
as expresións e vocabulario adecuados.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

•

Listening, SB, páx. 52: as lesións deportivas e as consecuencias para a saúde a
longo prazo.

Competencia dixital

•

•

•

Web Quest, SB, páx. 49: procura en Internet de información sobre un deporte
pouco corrente, para escribir unha definición e despois facer unha breve
presentación na clase; Techno Option, SB, páx. 49: escribir unha definición para
unha enciclopedia online.
Living English Interactive, www.burlingtonbooks.es/le2interactive: práctica das
tarefas interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral e das
actividades web correspondentes á unidade 4.
Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, gravacións do mesmo
e traducións, e ligazóns a páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión.
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Aprender a aprender
•
•

Language Consolidation, SB, páx. 56.
Uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser
consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios
éxitos e fracasos.

Competencias sociais e cívicas

•
•
•
•

Have Your Say, SB, páxs. 45, 47, 49 e 52: aprendizaxe e práctica das fórmulas
para expresar a opinión persoal sobre un tema dado.
Reading, SB, páxs. 46-47: interese por coñecer a vida do atleta británico Mo
Farah.
Vocabulary, páx. 48: respecto polos deportes de risco.
Grammar, SB, páx. 51: o valor dos xestos de deportividade e solidariedade no
mundo do deporte.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

•
•
•

•

Reading, SB, páxs. 46-47; Language Consolidation, SB, páx. 56: o valor do esforzo
para lograr os obxectivos.
Listening, SB, páx. 49: importancia da constancia no traballo para converterse
nun deportista de elite na idade adulta.
Speaking Task, SB, páx. 53; Speaking, na sección, Culture, SB, páx. 119: uso da
creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados.
Fomento do traballo cooperativo na aula.
Writing, SB, páxs. 54-55: uso da creatividade persoal á hora de producir textos
escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para
presentar un traballo escrito.

Conciencia e expresións culturais

•
•

Living Culture, SB, páx. 53: datos curiosos sobre deportes nalgúns países.
Culture, SB, páxs. 118-119: información sobre o deporte máis popular en Gran
Bretaña, as carreiras de cabalos, as carreiras de Royal Ascot e o auxe do negocio
das apostas en Inglaterra .
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UNIDADE 5 Crime Doesn't Pay

Competencia en comunicación lingüística

•

•

•

•

•

•
•

Reading, SB, páxs. 58-59; Culture, SB, páx. 120;: comprensión escrita dun relato
breve sobre o reencontro de dous amigos despois de vinte anos, un texto sobre
o envío de presos británicos a Australia no século XVIII e outro sobre un estudo
dos asaltos a bancos, que conclúe que non son rendíbeis para os atracadores;
estratexia de lectura: comprensión do contido do texto a partir da inferencia de
matices ou lendo entre liñas para comprender cousas que non están escritas;
estratexias para a realización de exames: consellos para atopar sinónimos e
antónimos nun texto; False Friends, SB, páx. 59: identificación de false friends no
texto.
Vocabulary, SB, páxs. 60 e 64; Language Consolidation, SB, p. 68: uso de
vocabulario relacionado co crime; phrasal verbs con varios significados; familias
de palabras relacionadas co tema do crime; Word Power, SB, páxs. 58 e 61:
ampliación do vocabulario visto nas seccións.
Listening, SB, páxs. 61 e 64; Listening, na sección, Culture, SB, páx. 121:
comprensión oral de dúas entrevistas de radio sobre a amizade que xurdiu
entre un ladrón e a súa vítima e sobre un ex-delincuente dando consellos para
evitar os roubos nos fogares, e dun boletín informativo na radio sobre unha
coñecida prisioneira australiana; Listen Closely, páx. 61: comprensión oral de
expresións con most e least, para despois completar unhas frases.
Grammar, SB, páxs. 62-63; Language Consolidation, SB, p. 68; Grammar Basics,
páx. 132: uso do estilo indirecto; Living English, SB, páx. 63; práctica de
expresións coloquiais co emprego das estruturas gramaticais presentadas na
unidade en contextos comunicativos habituais; Writing, SB, páxs. 66-67: uso das
conxuncións causais, consecutivas e finais.
Speaking Task, SB, páx. 65; Speaking, na sección, Culture, SB, páx. 121:
participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a para pedir e dar
consellos e realizar unha chamada á policía para denunciar un delito; Living
Culture, SB, páx. 65: información sobre algunhas leis insólitas nalgúns países.
Pronunciation, SB, páx. 65; Pronunciation Practice, páx. 135: pronuncia correcta
dalgúns phrasal verbs.
Writing, SB, páxs. 66-67: expresión escrita dunha noticia, utilizando as
expresións e o vocabulario adecuados.
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Competencia dixital

•

•

•

Web Quest, SB, páx. 61: procura en Internet de información sobre algún
delincuente arrepentido para escribir a súa biografía e despois facer unha breve
presentación na clase; Techno Option, SB, páx. 61: deseñar unha páxina web.
Living English Interactive, www.burlingtonbooks.es/le2interactive: práctica das
tarefas interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral e das
actividades web correspondentes á unidade 5.
Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, gravacións do mesmo
e traducións, e ligazóns a páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión.

Aprender a aprender
•
•

Language Consolidation, SB, páx. 68.
Uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser
consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios
éxitos e fracasos.

Competencias sociais e cívicas

•
•
•
•
•

Have Your Say, SB, páxs. 57, 59, 61 e 64: aprendizaxe e práctica das fórmulas
para expresar a opinión persoal sobre un tema dado.
Vocabulary, SB, páx. 60: interese por coñecer novas medidas de seguridade nos
bancos.
Listening, SB, páx. 61: interese por coñecer o programa de xustiza restaurativa.
Listening, SB, páx. 64: información sobre a reinserción social de presos.
Speaking Task, SB, páx. 65; Speaking, na sección Culture, SB, páx. 121:
aprendizaxe e práctica de fórmulas para pedir e dar consello e realizar unha
chamada á policía para denunciar un delito.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

•

•

Speaking Task, SB, páx. 65; Speaking, na sección Culture, SB, páx. 121: uso da
creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados.
Fomento do traballo cooperativo na aula.
Writing, SB, páxs. 66-67: uso da creatividade persoal á hora de producir textos
escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para
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presentar un traballo escrito.

Conciencia e expresións culturais

•
•
•

Grammar, SB, páx. 63: información sobre un taller de novela policial.
Living Culture, SB, páx. 65: curiosidade por coñecer algunhas leis insólitas
nalgúns países.
Culture, SB, páxs. 120-121: lectura dun texto sobre o envío de presos británicos
a Australia durante o século XVII e sobre o intento de fuxida dun preso da
prisión de Port Arthur, en Tasmania, da que se dicía que ninguén podía escapar.

UNIDADE 6 Money Makes the World Go Round

Competencia en comunicación lingüística

•

•

•

•

Reading, SB, páxs. 70-71; Culture, SB, páx. 122-123: comprensión escrita de
varios textos sobre actos solidarios que se levan a cabo en distintas partes do
mundo e os personaxes que figuran nas moedas de Gran Bretaña e de Estados
Unidos; estratexia de lectura: comprensión das referencias pronominais do
texto; estratexias para a realización de exames: consellos para contestar a
preguntas dando unha opinión persoal; False Friends, SB, páx. 71: identificación
de false friends no texto.
Vocabulary, SB, páxs. 72 e 76; Language Consolidation, SB, p. 80: uso de
vocabulario relacionado co diñeiro; substantivos e adxectivos seguidos de
preposición; expresións coas palabras cost e price; Word Power, SB, páxs. 70 e
73: ampliación do vocabulario visto nas seccións.
Listening, SB, páxs. 69, 73 e 76; Listening, na sección, Culture, SB, páx. 123:
comprensión oral de descricións de varias situacións, varios monólogos e
diálogos nos que unhas persoas comentan situacións que viviron cando foron
de compras, tres noticias relacionadas co diñeiro e un podcast dun programa
sobre personaxes famosos de Estados Unidos; Listen Closely, páx. 73:
comprensión oral de expresións que indican necesidade e ausencia da mesma,
para despois completar unhas frases.
Grammar, SB, páxs. 74-75; Language Consolidation, SB, p. 80; Grammar Basics,
páx. 133: uso das oracións de relativo especificativas e explicativas; Living
English, SB, páx. 75; práctica de expresións coloquiais co emprego das
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•

•

•

estruturas gramaticais presentadas na unidade en contextos comunicativos
habituais; Writing, SB, páxs. 78-79: práctica das destrezas de expresión escrita
adquiridas ao longo do curso.
Speaking Task, SB, páx. 77; Speaking, na sección, Culture, SB, páx. 123:
participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a para describir
situacións e facer reclamacións; Living Culture, SB, páx. 77: información sobre
algunhas moedas menos coñecidas.
Pronunciation, SB, páx. 77; Pronunciation Practice, páx. 135: pronuncia correcta
dos sons vocálicos similares aos contidos en palabras como “money”, “broke”,
“obvious” e “do”.
Writing, SB, páxs. 78-79: expresión escrita dun texto sobre se o acto de
pagarlles a comida nun restaurante a outras persoas é unha boa forma de
axudarlles ou non o é, e outro sobre se os pais deberían ou non deberían
pagarlles aos seus fillos por facer os labores da casa, utilizando as expresións e
vocabulario adecuados.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

•
•

Listening, SB, páx. 73, Language Consolidation, SB, páx. 80: o auxe do comercio
electrónico.
Grammar, SB, páx. 75: información sobre o iBag, o bolso intelixente que
controla o gasto do usuario/a.

Competencia dixital

•

•

•

Web Quest, SB, páx. 73: preparación dunha infografía que inclúa un comparador
de prezos de varios produtos dunha mesma categoría e o mellor lugar onde
adquirilos; Techno Option, SB, páx. 73: realizar unha infografía online.
Living English Interactive, www.burlingtonbooks.es/le2interactive: práctica das
tarefas interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral e das
actividades web correspondentes á unidade 6.
Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, gravacións do mesmo
e traducións, e ligazóns a páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión.

Aprender a aprender

•

Language Consolidation, SB, páx. 80.
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•

Uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser
consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios
éxitos e fracasos.

Competencias sociais e cívicas

•
•
•
•
•
•
•

Have Your Say, SB, páxs. 69, 71, 73 e 76: aprendizaxe e práctica das fórmulas
para expresar a opinión persoal sobre un tema dado.
Listening, SB, páx. 73, Language Consolidation, SB, páx. 80: o fenómeno
showrooming.
Reading, SB, páxs. 70-71; Vocabulary, SB, páx. 72: o valor de realizar actos
solidarios.
Listening, SB, páx. 73: información sobre os hábitos de consumo da xente.
Grammar, SB, páx. 74: interese por coñecer as estratexias de mercadotecnia dos
supermercados.
Writing, SB, páx. 78: o sistema de propinas que rexe nos restaurantes.
Speaking Task, SB, páx. 77; Speaking, na sección Culture, SB, páx. 123:
aprendizaxe e práctica de fórmulas para describir situacións e facer
reclamacións.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

- Speaking Task, SB, páx. 77; Speaking, na sección Culture, SB, páx. 123: uso
da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos
dados. Fomento do traballo cooperativo na aula.
- Writing, SB, páxs. 78-79: uso da creatividade persoal á hora de producir
textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización
para presentar un traballo escrito.

Conciencia e expresións culturais

•
•

Living Culture, SB, páx. 77: información sobre algunhas moedas menos
coñecidas.
Culture, SB, páxs. 122-123: información sobre os personaxes que figuran nas
moedas de Gran Bretaña e de Estados Unidos e sobre o sistema monetario
británico.
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•

Literature, páx. 125: lectura do relato O sancristán, de Somerset Maugham, e
uso da ironía na literatura.
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PROGRAMACIÓN DE 2º
BACHARELATO
INGLÉS SEGUNDA LINGUA
ESTRANXEIRA
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PROGRAMACIÓN 2º BACHARELATO. SEGUNDA LINGUA
ESTRANXEIRA.
Bloque 1. Comprensión de textos orais
Obxectivos
a
b
c
f

Contidos

B1.1. Estratexias de comprensión:
Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema.
Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a el.
Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información esencial e puntos
principais).
Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto.
Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión de
elementos significativos, lingüísticos e paralingüísticos (acenos, entoación, etc.).
Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir do coñecemento
doutras linguas, e de elementos non lingüísticos (imaxes, música, etc.).
Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos.
B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou vaga nunha situación comunicativa, e
conciencia da importancia de chegar a comprender textos orais sen precisar entender
todos e cada un dos seus elementos.
B1.3. Constancia no logro da comprensión oral, reescoitando o texto gravado ou
solicitando repetición do dito.
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Criterios de avaliación

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do
sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais ou os detalles
relevantes do texto.
B1.2. Identificar o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os detalles
máis relevantes en textos orais breves ou de lonxitude media, transmitidos de viva voz
ou por medios técnicos, claramente estruturados e articulados a unha velocidade lenta
ou media, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que traten de aspectos concretos
de temas xerais, sobre asuntos cotiáns en situacións correntes ou menos habituais, ou
sobre os propios intereses nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional,
sempre que as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver
escoitar o dito.
B1.3. Comprender o esencial e a información relevante en situacións que impliquen a
solicitude de información xeral (datos persoais, lugares, horarios, datas, prezos, formas
de pagamento, actividades, etc.), sempre que lle poidan repetir o dito.
B1.4. Comprender o esencial en conversas sinxelas, básicas e breves sobre
argumentacións básicas, puntos de vista e opinións relativos a temas frecuentes do
ámbito persoal ou público, estados de saúde, sensacións e sentimentos básicos,
claramente estruturados e articulados a unha velocidade lenta ou media, e se a persoa
interlocutora está disposta a repetir ou reformular o dito.
B1.5. Comprender o sentido xeral e a información moi relevante e sinxela de
presentacións ben estruturadas sobre temas familiares e predicibles, e de programas de
televisión tales como informativos, entrevistas ou anuncios, sempre que as imaxes sexan
suficientemente redundantes para facilitar a comprensión.

Estándares de aprendizaxe

SLEB1.1. Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de comprensión,
axustándoo ás necesidades da tarefa (de comprensión global, selectiva ou detallada)
e mellorándoo, de ser o caso, facendo anticipacións do que segue (palabra, frase,
resposta, etc.) e inferindo o que non se comprende e o que non se coñece mediante os
propios coñecementos e as experiencias doutras linguas.
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SLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de mensaxes, gravadas
ou de viva voz, que conteñan instrucións, indicacións ou outra información claramente
estruturada, sempre que poida volver escoitar o dito ou pedir confirmación.
SLEB1.3. Comprende, nunha conversa formal ou entrevista na que participa,
información relevante de carácter habitual e predicible sobre asuntos prácticos no
ámbito educativo (datos persoais, intereses, preferencias, e gustos e proxectos persoais
e educativos, coñecemento ou descoñecemento, acordo e desacordo, etc.), sempre que
poida pedir que se lle repita ou que se reformule, aclare ou elabore algo do que se lle
dixo.
SLEB1.4. Entende o que se di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas (por
exemplo, en bancos, tendas, hoteis, restaurantes, transportes ou centros docentes), e os
puntos principais e a información relevante cando se lle fala directamente en
situacións menos habituais, pero predicibles (por exemplo, a perda dun obxecto),
sempre que poida volver escoitar o dito.
SLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, opinións
xustificadas e claramente articuladas a unha velocidade lenta ou media, sobre
diversos asuntos cotiáns ou de interese persoal, así como a expresión de sentimentos
sobre aspectos concretos de temas habituais ou de actualidade, e se a persoa
interlocutora está disposta a repetir ou reformular o dito.
SLEB1.6. Identifica os aspectos máis importantes en presentacións sobre temas
coñecidos ou do seu interese nos ámbitos persoal e educativo; e de programas
informativos, documentais, entrevistas en televisión, anuncios publicitarios e programas
de entretemento, cando o discurso está ben estruturado e articulado con claridade
nunha variedade estándar da lingua, e con apoio da imaxe.

Bloque 2. Produción de textos orais

Obxectivos
a
b
c
f
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Contidos

B2.1. Estratexias de produción:
Planificación:
Identificar o contexto, o destinatario e a finalidade da produción ou da interacción.
Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e á canle, escollendo os expoñentes
lingüísticos necesarios para lograr a intención comunicativa.
Execución:
Concibir a mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea ou ideas principais, e a súa
estrutura básica.
Activar os coñecementos previos sobre modelos e secuencias de interacción, e
elementos lingüísticos previamente asimilados e memorizados.
Expresar a mensaxe con claridade e coherencia básica, estruturándoa adecuadamente e
axustándose, de ser o caso, aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto
memorizados e traballados na clase previamente.
Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta) ou da mensaxe (limitar o que
realmente lle gustaría expresar), tras valorar as dificultades e os recursos lingüísticos
dispoñibles.
Compensar as carencias
paralingüísticos.

lingüísticas

mediante

procedementos

lingüísticos

e

Lingüísticos:
Modificar palabras de significado parecido.
Definir ou parafrasear un termo ou unha expresión.
Usar a lingua materna ou "estranxeirizar" palabras da lingua meta.
Pedir axuda.
Paralingüísticos:
Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaran o significado.
Usar linguaxe corporal culturalmente pertinente (acenos, expresións faciais, posturas e
contacto visual ou corporal).
Usar elementos cuasiléxicos (hum, puah, etc.) de valor comunicativo.
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B2.2. Actitude de respecto cara a si mesmo/a e cara ás demais persoas, para comprender
e facerse comprender.
B2.3. Rutinas ou modelos comúns de interacción segundo o tipo de situación de
comunicación.

Criterios de avaliación

B2.1. Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se cometan erros de pronuncia polos que
as persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións para entender a mensaxe.
B2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais
monolóxicos ou dialóxicos breves ou de lonxitude media, e de estrutura simple e clara,
recorrendo, entre outros, a procedementos como a reformulación, en termos máis
sinxelos ou de significado aproximado, do que se quere expresar cando non se dispón
de estruturas ou léxico máis complexos en situacións comunicativas máis específicas.
B2.3. Intercambiar con pronuncia clara e intelixible, información en situacións de
comunicacióalumnado e menos habituais, pero predicibles, nas que teña que expresar o
acordo, o desacordo, o interese, a posibilidade e a imposibilidade, usando un repertorio
de expresións frecuentes no ámbito público (doenzas, pequenas reclamacións, etc.), así
como na expresión básica dos sentimentos e os intereses persoais, tales como
satisfacción, desgusto, admiración e sorpresa.
B2.4. Producir textos de extensión breve ou media, tanto cara a cara como por teléfono
ou por outros medios técnicos, nun rexistro formal, neutro ou informal, cun discurso
comprensible e adecuado á situación, e utilizando as estratexias necesarias para iniciar,
manter e facer progresar a comunicación.
B2.5. Intercambiar información e opinións, dar instrucións, describir e narrar
acontecementos sinxelos, xustificar brevemente os motivos de accións e planos, formular
hipóteses, facer suxestións e argumentar de xeito sinxelo, aínda que se produzan pausas
para planificar o que se vai dicir e, en ocasións, haxa que formular a mensaxe en termos
máis sinxelos e repetir ou reelaborar o dito para axudar á comprensión da persoa
interlocutora.
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Estándares de aprendizaxe

SLEB2.1. Fai presentacións ensaiadas previamente, breves e con apoio visual, sobre
aspectos concretos de temas educativos sinxelos do seu interese, organizando a
información básica nun esquema coherente e ampliándoa con algúns exemplos, e
respondendo a preguntas sinxelas de oíntes sobre o tema tratado.
SLEB2.2. Toma parte en conversas formais ou entrevistas de carácter educativo ou
ocupacional, sobre temas moi habituais nestes contextos, intercambiando información
relevante sobre feitos concretos, pedindo instrucións ou solucións a problemas
prácticos, suscitando de xeito sinxelo e con claridade os seus puntos de vista, e
xustificando brevemente as súas accións, opinións e plans.
SLEB2.3. Desenvólvese coa suficiente eficacia en situacións cotiás e menos habituais
pero predicibles que poden xurdir durante unha viaxe ou estadía noutros países por
motivos persoais ou educativos (transporte, aloxamento, comidas, compras, estudos,
relacións coas autoridades, saúde ou lecer), e utiliza estratexias de comunicación
lingüísticas (uso de exemplos e palabras de significado próximo) e xestos apropiados.
SLEB2.4. Participa en conversas informais, cara a cara ou por teléfono, ou por outros
medios técnicos, sobre asuntos cotiáns, nas que intercambia información e se
expresan e xustifican opinións brevemente; narra e describe feitos sinxelos
ocorridos no pasado ou expresa brevemente plans de futuro; fai suxestións; pide e dá
indicacións ou instrucións; expresa e xustifica sentimentos de xeito sinxelo, e describe
con certo detalle aspectos concretos de temas de actualidade moi coñecidos ou de
interese persoal ou educativo.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos

Obxectivos
a
b
c
f
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Contidos

B3.1. Estratexias de comprensión:
Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema, a partir da
información superficial: imaxes, organización na páxina, títulos de cabeceira, etc.
Identificación do tipo de lectura demandado pola tarefa (en superficie ou oceánica,
selectiva, intensiva ou extensiva).
Distinción de tipos de comprensión necesarios para a realización da tarefa (sentido xeral,
información esencial e puntos principais).
Formulación de hipóteses sobre contido e contexto.
Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión de
elementos significativos, lingüísticos e paratextuais, e do coñecemento e experiencias
noutras linguas.
Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos.
B3.2. Recoñecemento da estrutura das cartas formais (remitente, cabeceira, lugar e data;
asunto, saúdo á persoa destinataria, corpo da carta, despedida e sinatura).

Criterios de avaliación

B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recurso ás imaxes, títulos e outras informacións
visuais, e aos coñecementos previos sobre o tema ou a situación de comunicación, e aos
transferidos desde as linguas que coñece), identificando a información máis importante
e deducindo o significado de palabras e expresións non coñecidas.
B3.2. Seguir instrucións e consignas básicas, sinxelas e predicibles, de carácter público,
institucional ou corporativo.
B3.3. Comprender información relevante e previsible en textos descritivos ou narrativos
breves e ben estruturados nos que se informa de acontecementos, se describen accións,
persoas, obxectos e lugares, e se manifestan opinións con expresións sinxelas, relativos
a experiencias e a coñecementos propios da súa idade e do seu nivel escolar.
B3.4. Recoñecer a estrutura das cartas formais (remitente, cabeceira, lugar e data; asunto,
saúdo á persoa destinataria, corpo da carta, despedida e sinatura), e comprender un
193

repertorio elemental e básico de expresións fixas de confirmación ou denegación,
obriga, coñecemento, necesidade e permiso utilizadas para a concesión dunha bolsa, a
confirmación dun pedimento, a reserva dun hotel, etc.
B3.5. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes
en textos, en formato impreso ou en soporte dixital, ben estruturados e de curta ou
media extensión, escritos nun rexistro formal, informal ou neutro, que traten asuntos
cotiáns, temas de interese ou relevantes para os propios estudos ou as ocupacións e que
conteñan estruturas frecuentes e un léxico xeral de uso común.

Estándares de aprendizaxe

SLEB3.1. Identifica a información máis importante en textos xornalísticos do xénero
informativo, en calquera soporte, breves e ben estruturados e que traten temas xerais e
coñecidos ou traballados previamente, e capta as ideas principais de artigos divulgativos
sinxelos, cunha linguaxe moi clara e un uso moi limitado de tecnicismos, sobre temas do
seu interese.
SLEB3.2. Entende o sentido xeral e os puntos principais de anuncios e comunicacións
sinxelos de carácter público, institucional ou corporativo, que conteñan instrucións e
indicacións de carácter previsible, claramente estruturados, relacionados con asuntos do
seu interese persoal ou educativo (por exemplo, sobre cursos, prácticas ou becas).
SLEB3.3. Identifica a información máis importante en instrucións sobre o uso de aparellos
ou de programas informáticos de uso habitual, e sobre a realización de actividades e
normas de seguridade ou de convivencia no ámbito público e educativo.
SLEB3.4. Identifica en lecturas adaptadas as liñas xerais do argumento, o carácter
dos personaxes e as características do lugar e o tempo en que se desenvolven.
SLEB3.5. Comprende correspondencia persoal, breve e sinxela, en calquera soporte
incluíndo foros en liña ou blogs, na que se describen e narran feitos e experiencias,
impresións e sentimentos, e se intercambian información e opinións sobre aspectos
concretos de temas xerais, coñecidos ou do seu interese.
SLEB3.6. Entende o esencial de correspondencia formal institucional ou comercial sobre
asuntos que poden xurdir, por exemplo, mentres organiza ou realiza unha viaxe ao
estranxeiro (concesión dunha bolsa, confirmación dun pedimento, reserva dun hotel,
etc.).
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SLEB3.7. Entende información específica relevante en páxinas web e outros materiais
de referencia ou consulta (glosarios, dicionarios, enciclopedias e revistas) claramente
estruturados, que conteñan mapas, fotografías, imaxes, vídeos ou animacións que
axuden á comprensión sobre temas relativos a materias educativas ou asuntos
relacionados coa súa especialidade ou cos seus intereses.

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción.

Obxectivos

a
b
c
f

Contidos

B4. 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.).
Uso de elementos coñecidos obtidos de modelos moi sinxelos de textos escritos, para
elaborar os propios textos.
Execución:
Elaboración dun borrador seguindo textos modelo.
Estruturación do contido do texto.
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Organización do texto en parágrafos curtos abordando en cada un unha idea principal,
conformando entre todos o seu significado ou a idea global.
Expresión da mensaxe con claridade axustándose aos modelos e ás fórmulas de cada
tipo de texto.
Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis modesta) ou da mensaxe (facer
concesións no que realmente lle gustaría expresar), tras valorar as dificultades e os
recursos lingüísticos dispoñibles.
Recurso aos coñecementos previos (utilizar frases feitas e locucións, do tipo "agora
volvo", "botar unha man", etc.).
Revisión:
Identificación de problemas, erros e repeticións.
Atención ás convencións ortográficas e aos signos de puntuación.
Presentación coidada do texto (marxes, limpeza, tamaño da letra, etc.).
Reescritura definitiva.
B4.2. Elaboración de cartas formais respectando a súa estrutura: remitente, cabeceira,
lugar e data; asunto, saúdo á persoa destinataria, corpo da carta, despedida e sinatura.
B4.3. Elaboración de informes expositivos elementais e breves, organizados nunha
estrutura básica que inclúa unha introdución, o corpo do informe, a conclusión e a
bibliografía.

Criterios de avaliación

B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para elaborar textos
escritos sinxelos de lonxitude breve ou media (elección da persoa destinataria, finalidade
do escrito, planificación, redacción do borrador, revisión do texto e versión final),
incorporando esquemas e expresións de textos modelo con funcións comunicativas
similares ao texto que se quere producir.
B4.2. Completar documentos básicos nos que se solicite información persoal ou relativa
aos seus estudos ou á súa formación.
B4.3. Escribir mensaxes sinxelas e breves con información, instrucións e indicacións
básicas e opinións sinxelas, relacionadas con actividades cotiás ou do seu interese.
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B4.4. Producir correspondencia formal para solicitar ou dar información relativa a bens
e servizos, a partir de modelos sinxelos e básicos, actuando como mediación lingüística
(adecuada ao seu nivel escolar), de ser o caso, cunha presentación do texto limpa e
ordenada.
B4.5. Escribir, en papel ou en soporte dixital, textos de estrutura clara, breves ou de
extensión media, sobre asuntos cotiáns ou temas de interese persoal ou educativo, nun
rexistro formal, neutro ou informal, utilizando os recursos de cohesión, as convencións
ortográficas e os signos de puntuación máis comúns, e amosando un control razoable
de estruturas e un léxico de uso frecuente de carácter xeral.

Estándares de aprendizaxe

SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal, en calquera formato, na que describe
experiencias e sentimentos; narra, de forma lineal, actividades e experiencias
presentes e pasadas; e intercambia información e opinións sobre temas concretos
nas súas áreas de interese persoal ou educativo.
SLEB4.2. Completa un cuestionario con información persoal, educativa ou ocupacional
(nivel de estudos, materias que cursa, preferencias, etc.) cunha finalidade específica,
como inscribirse nun curso ou solicitar un campamento de verán.
SLEB4.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios breves, en calquera soporte,
nos que solicita e transmite información e opinións sinxelas, respectando as convencións
e as normas de cortesía.
SLEB4.4. Escribe correspondencia formal básica e breve, dirixida a institucións públicas
ou privadas ou entidades comerciais, na que pide ou dá información, ou solicita un
servizo, respectando as convencións formais e normas de cortesía máis comúns
neste tipo de textos, cunha presentación limpa e ordenada do texto.
SLEB4.5. Escribe, nun formato convencional, informes expositivos moi breves e sinxelos
nos que dá información esencial sobre un tema educativo, facendo breves descricións
e narrando acontecementos seguindo unha estrutura esquemática moi sinxela (título,
corpo do texto e, de ser o caso, conclusión e bibliografía).
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Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e
intercultural

Obxectivos

a
b
c
f
p

Contidos

B5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos:
Sons e fonemas vocálicos.
Sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións.
Procesos fonolóxicos máis básicos.
Acento fónico dos elementos léxicos illados e na oración.
B5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas:
Uso das normas básicas de ortografía da palabra.
Utilización adecuada da ortografía da oración: coma, punto e coma, puntos suspensivos,
parénteses e comiñas.
B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:
Recoñecemento e uso de convencións sociais básicas e normas de cortesía propias da
súa idade e de rexistros informal e estándar, e da linguaxe non verbal elemental na
cultura estranxeira.
Achegamento aos hábitos e ás actividades de estudo, traballo e lecer, condicións de vida
e relacións interpersoais (no ámbito educativo, ocupacional e institucional); o contorno
xeográfico básico (clima, rexións) e referentes artístico-culturais (feitos históricos e
personaxes salientables).
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Recoñecemento de valores, crenzas, actitudes e tradicións fundamentais, e calquera
outro aspecto cultural de interese, así como os aspectos culturais básicos que permitan
comprender os países onde se fala a lingua estranxeira e actuar neles adecuadamente.
Identificación dalgunhas similitudes e diferenzas elementais e máis significativas nos
costumes cotiáns entre os países onde se fala a lingua estranxeira e o noso.
Actitude receptiva e respectuosa cara ás persoas, os países e as comunidades lingüísticas
que falan outra lingua e teñen unha cultura diferente á propia.
B5.4. Plurilingüismo:
Identificación de similitudes e diferenzas entre as linguas que coñece para mellorar a súa
aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada.
Participación en proxectos nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos
elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valorando
positivamente as competencias que posúe como persoa plurilingüe.
B5.5. Funcións comunicativas:
Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais básicas propias da súa idade.
Descrición de calidades físicas e abstractas moi básicas de persoas, obxectos, lugares e
actividades.
Narración de acontecementos e descrición de estados e situacións presentes, e
expresión moi básica de sucesos futuros.
Petición e ofrecemento de información e indicacións, e expresión moi sinxela de
opinións e advertencias.
Expresión do coñecemento, o descoñecemento e a certeza.
Expresión da vontade, a intención, a orde, a autorización e a prohibición.
Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a satisfacción e a sorpresa, así como os
seus contrarios.
Establecemento e mantemento básicos da comunicación e a organización elemental do
discurso.
B5.6. Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a aspectos culturais variados:
Vida cotiá: alimentación (pratos e produtos típicos, costumes alimentarios, tabús,
convencións sociais, horarios etc.); familia e amizades; actividades de lecer; viaxes e
transportes; festas e celebracións; saúde e educación; compras e actividades comerciais.
Bens e servizos básicos.
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Contorno: clima, campo, cidade e lugares máis representativos.
Tecnoloxía: aparellos de uso cotián.
Calquera outro que se considere de interese.
Expresións fixas e enunciados fraseolóxicos básicos e moi habituais.
B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias de cada idioma.
Expresión de relacións lóxicas: conxunción (not only…but also; both…and); disxunción
(or); oposición/concesión ((not…) but; …, though); causa (because (of); due to; as);
finalidade (to+ infinitive; for+-ing); comparación (as/not so Adj. as; less/more +
Adj./Adv. (than); better and better; the highest in the world); resultado (so; so that);
condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and
commands).
Relacións temporais (the moment (she left); while).
Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so).
Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses ! How + Adv. + Adj., e. g.
How very nice! exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!).
Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody,
nothing; negative tags; me neither).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about? tags).
Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past
perfect); presente (present simple and continuous); futuro (going to; will; present
simple and continuous + Adv.).
Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every
Sunday morning); used to); incoativo (be about to); terminativo (stop+verb+ –ing).
Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be
able to); posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps); necesidade (must;
need; have (got) to); obriga (have (got) to; must; imperative); permiso (may; could;
allow); intención (present continuous).
Expresión
da
existencia
(e.
g.
there
could
be);
a
entidade
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic,
one(s); determiners); a cualidade (e. g. pretty good; much too expensive).
Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g.
lots/plenty (of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit).
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Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
Expresión do tempo (points e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago;
early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not)
yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, second, after that, finally);
simultaneousness (just when); frequency (e. g. twice/four times a week; daily).
Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry).
Uso de conectores.
Have/get causative.
Phrasal verbs.
Gerund and infinitive.

Criterios de avaliación

B5.1. Expresarse coa suficiente fluidez para que poida seguirse sen moita dificultade o
fío do discurso, aínda que poidan producirse pausas para planificar o que se vai dicir e,
en ocasións, haxa que interromper e reiniciar a mensaxe para reformulala en termos máis
sinxelos e máis claros para a persoa interlocutora.
B5.2. Utilizar as convencións ortográficas, de puntuación e de formato de uso moi
frecuente, en textos escritos en diferentes soportes, coa corrección suficiente para non
dar lugar a serios malentendidos, aínda que poidan cometerse erros que non
interrompan a comunicación.
B5.3. Utilizar para a comprensión e produción de textos orais e escritos os coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos á vida cotiá (hábitos e actividades
de estudo, traballo e lecer), condicións de vida e contorno, relacións interpersoais (entre
homes e mulleres, no ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamento
(posturas, expresións faciais, uso da voz, contacto visual e proxémica), e convencións
sociais (actitudes e valores), axustando a mensaxe á persoa destinataria e ao propósito
comunicativo, e amosando a propiedade e a cortesía debidas.
B5.4. Producir textos e inferir o significado probable de palabras ou frases que descoñece
a partir das experiencias e os coñecementos transferidos desde as linguas que coñece.
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B5.5. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis,
recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares
como outras presentes no centro docente, relacionados cos elementos transversais,
evitando estereotipos lingüísticos ou culturais.
B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo,
mediante os expoñentes básicos das devanditas funcións e os patróns discursivos de
uso máis habitual, así como os seus significados asociados (por exemplo, utilizar unha
estrutura interrogativa para facer unha suxestión), e empregar para comunicarse
mecanismos sinxelos bastante axustados ao contexto e á intención comunicativa
(repetición léxica, elipse, deíxe persoal, espacial e temporal, xustaposición, e conectores
e marcadores discursivos moi frecuentes), sempre que sexan traballados na clase
previamente.
B5.7. Recoñecer e utilizar un repertorio léxico de uso común relativo a asuntos cotiáns e
a temas xerais ou relacionados cos propios intereses, os estudos e as ocupacións, e un
repertorio limitado de expresións de uso moi frecuente suficiente para comunicar no seu
nivel escolar.

Estándares de aprendizaxe

SLEB5.1. Produce léxico e estruturas básicas intelixibles no oral e na escrita, e trazos
fonéticos que distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.), e utiliza con eficacia
comunicativa patróns básicos de ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases.
SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas básicas propias da
lingua estranxeira no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito
(saúdos, despedidas, fórmulas básicas de tratamento, etc.), e amosa respecto e interese
polas diferenzas culturais que poidan existir.
SLEB5.3. Nas actividades de aula, pode explicar o proceso de produción de textos e de
hipóteses de significados tomando en consideración os coñecementos e as experiencias
noutras linguas.
SLEB5.4. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis,
recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e
relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e
valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe.
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SLEB5.5. Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa ou ligado a
situacións de necesidade inmediata da aula (pedir ou dar información, agradecer,
desculparse, solicitar algo, invitar, etc.), utilizando adecuadamente as estruturas
sintáctico-discursivas e o léxico necesarios, propios do seu nivel escolar suficientes
para comunicar con eficacia.
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Contribución ao desenvolvemento das competencias clave.
Social Networks Unit 1 - Social networks
Unidade 1 - Vocabulary
Obxectivos
▪

▪

Introducir o
tema da
unidade
mediante a
presentación
do
vocabulario
(relacións
persoais).

Practicar a
expresión
oral.

Actividades
▪

▪

CC

Indicadores

Materiais

. Chuvia de ideas para identificar
vocabulario sobre tipos de
relacións persoais.

SC

SC2. Socializa e participa en
actividades grupais na
lingua estranxeira.

SB p.5

. Escoita dun texto ou visionado
dun vídeo sobre as relacións
persoais dun adolescente.

CL

▪

. Produción de frases sobre
relacións persoais co vocabulario e
expresións aprendidas.

▪

. Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to
you)

▪

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global
ou
inferir
significados non explícitos
nun texto oral.
CL2.1. Utiliza mecanismos
para dar coherencia e
cohesión ao discurso oral.

CD-iPack

SB p.5
Over to
you

TG p. 5
CL

CL2.2. Produce un discurso
comprensible e axeitado á
intención de comunicación.

. Extra activity (listening): ditado de
preguntas e responder escoitando
o texto de novo

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global
ou
inferir
significados non explícitos
nun texto oral.

▪

. Optional activity (speaking): facer
unha curtametraxe sobre as súas
relacións persoais

CL

CL3.2.
Participa
en
conversacións con certo
grao
de
fluidez,
naturalidade e precisión,
sobre temas variados.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Word lists, SB p.153

AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

Vocabulary worksheets, TRB

CD

SB
TRB

pp.34–36
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Unidade 1 - Reading
Obxectivos
▪

▪

▪

▪

Practicar a
comprensión
lectora,
mediante un
texto
relacionado
coa Unidade
(redes sociais).

Entender a
estrutura e
linguaxe
usadas en
diferentes
tipos de texto.

Mellorar a
expresión oral
(Pronunciation)
Practicar a
expresión oral.

Actividades
▪

Práctica dunha estratexia de
comprensión lectora: captar o
significado xeral do texto.

▪

Lectura dun artigo de prensa
sobre amizades en redes sociais e
práctica das técnicas de
comprensión lectora presentadas.
Realización das actividades de
comprensión e corrección
conxunta.
Identificación de elementos
característicos do tipo de texto
estudado: un artigo de revista ou
xornal.
Interiorización de expresións e
consellos útiles: uso dos artigos.

▪

▪

▪

Indicadores

Materiais

AA

AA4.
Utiliza
diferentes
estratexias para progresar na
aprendizaxe.

SB p.6

CL

CL4.4. Le de forma autónoma
textos extensos e diversos
relacionados
cos
seus
intereses
académicos,
persoais
e
profesionais
futuros.

SB p.7

CL4.2. Infire coñecementos
lingüísticos e léxicos a través
da lectura.

CL

SIEE

Audición e identificación dos
modelos de pronunciación dos
vogais. Audición e clasificación
segundo proceda.
Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to
you)

▪

CC

SB p.6
Pronunciation

SIEE4.
Utiliza
diferentes
estratexias para progresar na
aprendizaxe.
AA3. Identifica diferentes
estratexias para progresar na
aprendizaxe.

AA

CL

CL2.1. Utiliza mecanismos
para dar coherencia e
cohesión ao discurso oral.

▪

Extra activity (vocabulary): ditado
de frases incompletas e completar
ocos.

CL

CL1.3. Utiliza estratexias para
comprender a idea global ou
inferir
significados
non
explícitos nun texto oral.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Culture worksheet, TRB p.82

AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para progresar na
aprendizaxe.

CD
SB p.6 Over
to you
TG p.7

TRB

Unidade 1 - Grammar
Obxectivos
▪

Coñecer e
interiorizar o uso
dos tempos de
presente.

▪

Coñecer e
interiorizar o uso
de
for/since/just/yet/
already para falar
de accións
pasadas.

Actividades
▪

▪

▪

Observación e interiorización das
normas de uso. Diferenciación
entre os diferentes tempos
(present simple, present
continuous, present perfect).
Realización de exercicios e
corrección. Consulta da sección de
gramática, se é necesario.
. Interiorización de expresións e
consellos útiles: uso de present
perfect simple e past simple.
. Práctica do uso dos tempos de
presente mediante a realización
de exercicios do Workbook.

CC

Indicadores

Materiais

SIEE

SIEE3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

SB p.8

SB p.9
SIEE

AA

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.
AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

SB p.9
Over to
you
SB
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▪
▪

▪

▪

Practicar a
expresión oral.
Coñecer e
interiorizar ou
uso dous tempos
de presente.
Coñecer e
interiorizar ou
uso de
for/since/just/yet/
already para falar
de accións
pasadas.
Practicar a
expresión oral.

▪

▪

▪

. Práctica do uso de
for/since/just/yet/ already
mediante a realización de
exercicios.
Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to
you)

Actividades adicionais/opcionais:
Grammar Bank, SB pp.118–

AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

CL

CL3.2. Participa en
conversacións con certo
grao de fluidez,
naturalidade e precisión,
sobre temas variados.

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.
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TRB

Grammar worksheets, TRB
pp.6–8

Unidade 1 - Vocabulary and listening
Obxectivos

Actividades

. Coñecer e
interiorizar
adxectivos usados
para describir
aparencia e
personalidade.

▪

Lectura dun texto describindo unha
persoa.

▪

Lectura do texto e identificación de
adxectivos para describir aparencia
e personalidade. Realización de
exercicios e revisión conxunta.
Interiorización de expresións e
consellos útiles: identificación
dalgúns false friends.

▪

▪

Comprender
textos orais

. Actividades adicionais/opcionais:

▪

▪

Practicar a
expresión
oral.

▪

Word lists, SB p.153

Vocabulary worksheets, TRB pp.3436
Interiorización dunha estratexia de
comprensión oral: anticipar o
contido.

▪

Audición dunha entrevista na raio a
dúas persoas de distinta idade
sobre as súas afeccións e
identificación de información xeral.

CC

Indicadores

Materiais

CL

CL4.1. Infire significados a
partir do contexto.

SB p.10

CL

CL.4.3. Extrae conclusións
informativas e formativas a
raíz da lectura de textos.

SC

SIEE

AA

SC1. Utiliza de forma
consciente en contextos de
comunicación variados, os
coñecementos adquiridos
sobre o sistema lingüístico
da lingua estranxeira para
comprender as producións
alleas.
SIEE3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.
AA3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

SB
TRB

SB p.11
CD

SB p11
Over to
you

TG p.11

CL

CL2.3.
Produce
textos
cohesionados e coherentes.

CD

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global
ou
inferir
significados non explícitos
nun texto oral.

TG

CL

TRB
CD

CL1.2.
Comprende
as
mensaxes principais da
comunicación interpersoal
sobre temas de uso cotián,
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Segunda audición e realización das
actividades de comprensión.
▪

Actividades adicionais/opcionais:
Photocopiable audio script,

de interese xeral e temas
abstractos.
AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

CC

Indicadores

p.T120
Listening worksheets, TRB p.72,

Unidade 1 - Word-building
Obxectivos
▪

▪

Coñecer e
interiorizar
algunhas
normas de
formación de
palabras en
inglés: Verb +
-ing form / to
infinitive

Practicar a
expresión
oral.

Actividades
▪

▪

Análise de exemplos a partir da
audición dun texto.

. Observación do cadro-resumo
sobre a formación e uso de Verb +
-ing form / to infinitive, localización
de exemplos e asociación co
significado correcto. Realización de
exercicios e corrección.

▪

. Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas.(Over to
you)

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Word lists, SB p.153
Vocabulary worksheets, TRB
pp.34–36

CL

AA

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non explícitos
nun texto oral.
AA2. Utiliza estratexias de
comunicación das linguas
que coñece para superar as
dificultades que xorden
habitualmente na
comunicación.

CL

CL3.2. Participa en
conversacións con certo
grao de fluidez,
naturalidade e precisión,
sobre temas variados.

SIEE

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

Materiais
SB p.12
CD
SB p12
Over to
you

SB
TRB
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Unidade 1 - Speaking
Obxectivos
▪

▪

Practicar a
expresión
oral.

Coñecer e
interiorizar
estratexias
de expresión
oral

Actividades
▪

. Observación das imaxes e do
título e anticipación do contido do
texto: preguntas persoais.

▪

. Audición do texto e realización
das actividades de comprensión
oral.

▪

. Práctica de estratexias de
expresión oral: preguntar e
contestar preguntas

▪

. Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to
you)

▪

. Extra activity (listening): ditado de
preguntas incompletas e encher
ocos.

CC
AA

CL

Indicadores
AA3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.
CL1.1. Capta, resume a idea
global e extrae información
específica de conferencias,
discursos ou noticias sobre
temas concretos e con
certa abstracción.

CL

CL2.2. Produce un discurso
comprensible e axeitado á
intención de comunicación.

CL

CL2.4. Busca no seu ámbito
e encontra medios que lle
axuden a expresarse.

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non explícitos
nun texto oral.

▪

. Extra activity (speaking): preguntar
sobre personaxes famosos.

CL

CL3.2. Participa en
conversacións con certo
grao de fluidez,
naturalidade e precisión,
sobre temas variados.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Audio script, SB p.115

CL

CL1.2. Comprende as
mensaxes principais da
comunicación interpersoal
sobre temas de uso cotián,
de interese xeral e temas
abstractos.

Real English worksheet, TRB
p.92

Materiais
SB p.13
CD

SB p13
Over to
you
TG p.13
CD

SB
TRB
CD
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Unidade 1 - Writing
Obxectivos
▪

▪

▪

Elaborar un
texto
descriptivo:
perfil persoal.
Mellorar a
expresión
escrita.

Reciclar os
contidos
aprendidos

Actividades
▪

▪

. Interiorización de estratexias de
escritura para escribir un perfil
persoal.
. Interiorización de expresións e
consellos útiles: uso das expresións
_'d like e _'d love

▪

. Lectura das normas de puntuación
e uso de conectores. Realización de
exercicios e corrección.

▪

. Interiorización de estratexias de
escritura para escribir un perfil
persoal.

▪

. Elaboración dunha tarefa (elaborar
un perfil persoal para unha rede
social), seguindo unha guia paso-apaso. Chuvia de ideas e
planificación do texto. Traballo
acumulativo.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Writing Tutor

CC

Indicadores

Materiais

CL

CL4.2.

SB p.14

AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

SB p.15

AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

AA

AA4.
Utiliza
diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

CL

CL5.2.
Redacta
con
estrutura lóxica e os
elementos necesarios de
cohesión e coherencia para
facerse comprender.

SB p.15
Over to
you

TRB

CL

CL5.4. Compone textos
utilizando estrategias como
la
planificación,
textualización, revisión y
versión final.

CC

Indicadores

Materiais

AA

AA2. Utiliza estratexias de
comunicación das linguas
que coñece para superar as
dificultades que xorden
habitualmente na
comunicación.

SB p.16

Writing worksheet, TRB p.62

Unidade 1 - Vocabulary extra, Progress Check & Tests
Obxectivos
▪

▪

Ampliar
vocabulario
sobre o tema
da Unidade e
coñecer
técnicas para
adquirir
vocabulario.

Revisar os
contidos
traballados na
Unidade.

Actividades
Lectura de nova lista de palabras
relacionada co tema da Unidade:
xente e relacións persoais.

▪

Práctica de estratexias de
adquisición de vocabulario: realizar
unha libreta de vocabulario

▪

Actividadesadicionais/opcionais:
Word lists, SB p.153
Vocabulary worksheet, TRB
p.36
VocApp
Realización dos exercicios de
revisión e corrección. Aclaración de
dúbidas e preparación para o
exame.

SIEE

SIEE3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

SIEE

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

SB
TRB
VocApp

SB
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▪

Valorar os
coñecementos
adquiridos na
Unidade.

▪

Realización opcional dun dos test
da Unidade.
Unit 1 Tests

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

CD
TRB

Unit 2 - What are you into?
Unidade 2 - Vocabulary
Obxectivos
▪

▪

Introducir o
tema da
Unidade
mediante a
presentación
do
vocabulario
(tempo
libre).

Practicar a
expresión
oral.

Actividades
▪

▪

▪

▪

CC

Indicadores

Materiais

.Compleción de frases utilizando
vocabulario sobre o tempo libre.

CL

CL5.2. Redacta con
estrutura lóxica e os
elementos necesarios de
cohesión e coherencia para
facerse comprender.

SB p.17

.Escoita de varios textos ou
visionado de varios vídeos sobre o
tempo libre co vocabulario e
expresións aprendidas.

CL

Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to you)

Extra activity (listening): ditado de
preguntas.

CL1.2 Comprende as
mensaxes principais da
comunicación interpersoal
sobre temas de uso cotián,
de interese xeral e temas
abstractos.

CL

CL2.3. Produce textos
cohesionados e
coherentes.

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non explícitos
nun texto oral.

▪

.Extra activity (speaking): facer unha
enquisa utilizando os seus teléfonos
móbiles.

SC

SC1. Utiliza de forma
consciente en contextos de
comunicación variados, os
coñecementos adquiridos
sobre o sistema lingüístico
da lingua estranxeira para
comprender as producións
alleas.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Word lists, SB p.153

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

Vocabulary worksheets, TRB

CD/iPack

SB p.17
Over to
you

TG p. 17
CD

SB
TRB

pp.37–39
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Unidade 2 - Reading
Obxectivos
▪

▪

▪

Practicar a
comprensión
lectora,
mediante un
texto
relacionado
coa Unidade
(o tempo
libre).

Entender a
estrutura e
linguaxe
usadas en
diferentes
tipos de texto.

Practicar a
expresión
oral.

Actividades
▪

Práctica dunha estratexia de
comprensión lectora: predicir o
contido.

▪

Lectura dun blog sobre afeccións e
práctica das técnicas de
comprensión lectora presentadas.
Realización das actividades de
comprensión e corrección
conxunta.

▪

Identificación de elementos
característicos do tipo de texto
estudado: un blog.

▪

Interiorización de expresións e
consellos útiles: o estilo coloquial

▪

.Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to
you)

▪

CC

Indicadores

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

CL

CL4.4. Le de forma
autónoma textos extensos
e diversos relacionados cos
seus intereses académicos,
persoais e profesionais
futuros.

SIEE

SIEE3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

CEC

CEC1. Valora a lingua
estranxeira como medio
para comunicarse e
acceder a informacións e
culturas novas.

CL

CL2.4. Busca no seu ámbito
e encontra medios que lle
axuden a expresarse.

.Extra activity (vocabulary): ditado
de frases incompletas e encher
ocos.

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non explícitos
nun texto oral.

▪

Extra activity (vocabulary): ditado
de palabras e busca no texto de
vocabulario relacionado

CL

CL4.1.Infire significados a
partir do contexto.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Culture worksheet, TRB p.83

CEC

CEC1. Valora a lingua
estranxeira como medio
para comunicarse e
acceder a informacións e
culturas novas..

Materiais
SB p.18

SB p.19

SB p.18
Over to
you

TG p.19

TRB
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Unidade 2 - Grammar
Obxectivos

Actividades

Coñecer e
interiorizar o uso dos
tempos de pasado.

▪

. Coñecer e
interiorizar o uso de
used to / would para
falar de accións
pasadas.

▪

Mellorar a
expresión oral
(Pronunciation)

▪

Practicar a
expresión oral.

▪

Observación e interiorización das
normas de uso. Diferenciación
entre os diferentes tempos (Past
simple, Past continuous, Past
perfect). Realización de exercicios
e corrección. Consulta da sección
de gramática, se é necesario.
.Práctica do uso dos tempos de
pasado mediante a realización de
exercicios do Workbook.

▪

. Práctica do uso de used to /
would mediante a realización de
exercicios.

▪

. Interiorización de expresións e
consellos útiles: uso de would

▪

. Interiorización de expresións e
consellos útiles: falar sobre a fin
de semana.

CC
SIEE

Indicadores
SIEE3. Identifica
diferentes estratexias
para progresar na
aprendizaxe.

SIEE

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

SIEE

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

SIEE

SIEE3. Identifica
diferentes estratexias
para progresar na
aprendizaxe.

AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non
explícitos nun texto oral.

CL

CL2.1. Utiliza
mecanismos para dar
coherencia e cohesión
ao discurso oral.

. Audición e identificación dos
modelos de pronunciación de
terminacións en -ed. Audición e
clasificación segundo proceda.

▪

. Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to
you)

▪

. Extra activity (speaking):
comparación de frases dos
alumnos

CL

CL3.2. Participa en
conversacións con certo
grao de fluidez,
naturalidade e precisión,
sobre temas variados.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Audio script, SB p.115

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non
explícitos nun texto oral.

129

SB p.20

SB p.21

▪

Grammar Bank, SB pp.124–

Materiais

SB p.21
Pronunciation
CD

SB p. 21
Over to you
TB p.21

SB
TRB

Grammar worksheets, TRB
pp.9–11

212

Unidade 2 - Vocabulary and listening
Obxectivos
▪

Coñecer e
interiorizar
vocabulario:
adxectivos
terminados
en –ed y -ing.

Actividades
▪

▪

▪

▪

Comprender
textos orais

▪

. Escoita dun texto utilizando
adxectivos rematados en -ed e -ing.

. Escoita dun texto e identificación
de adxectivos rematados en -ed e ing. Realización de exercicios e
revisión conxunta.

. Extra activity (listening): ditado de
preguntas e responder

Actividades adicionais/opcionais:
Word lists, SB pp.153–154

CC
CL

CL

CL

AA

Vocabulary worksheets, TRB

Indicadores

Materiais

CL1.1. Capta, resume a
idea global e extrae
información específica de
conferencias, discursos ou
noticias sobre temas
concretos e con certa
abstracción.

SB p.22,

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non explícitos
nun texto oral.

SB

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non explícitos
nun texto oral.
AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

▪

Practicar a
expresión
oral.

▪

Interiorización dunha estratexia de
comprensión oral: prepararse para
escoitar.
. Audición dunha entrevista na raio
a dous mozos sobre a creación de
vídeos en YouTube e identificación
de información xeral. Segunda
audición e realización das
actividades de comprensión

TB p.22
CD

TRB

SB p.23
CD

SB p.23
Over to
you

TG p.23

pp.37–39
▪

CD

CD
AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

CL

CL1.1. Capta, resume a
idea global e extrae
información específica de
conferencias, discursos ou
noticias sobre temas
concretos e con certa
abstracción.

CL

CL2.3. Produce textos
cohesionados e
coherentes.

AA

AA2. Utiliza estratexias de
comunicación das linguas
que coñece para superar
as dificultades que xorden
habitualmente na
comunicación.

▪

Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to
you)

▪

. Interiorización de expresións e
consellos útiles: respostas persoais.

▪

. Extra activity (listening): ditado de
preguntas e responder

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non explícitos
nun texto oral.

▪

. Extra activity (listening): elaborar
lista de adxectivos rematados en ing e -ed.

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir

TG
TRB
CD
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significados non explícitos
nun texto oral.
▪

Actividades adicionais/opcionais:
Photocopiable audio script,

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non explícitos
nun texto oral.

p.T122
Listening worksheet, TRB p.73

Unidade 2 - Word-building
Obxectivos
▪

▪

Actividades

Coñecer e
interiorizar
algunhas
normas de
formación de
palabras en
inglés:Adjective
affixes

▪

. Análise de exemplos a partir da
lectura dun texto.

▪

Practicar a
expresión
oral.

▪

. Observación do cadro-resumo
sobre a formación e uso de
Adjective affixes, localización de
exemplos e asociación co
significado correcto. Realización de
exercicios e corrección.
. Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to
you)

▪

. Extra activity (speaking): comparar
frases dos alumnos.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Word lists, SB p.154
Vocabulary worksheets, TRB
pp.37–39

CC

Indicadores

CL

CL4.2. Infire coñecementos
lingüísticos e léxicos a
través da lectura.

AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

Materiais
SB p.24,

SB p24
Over to
you
TG p.24

CL

CL2.2. Produce un discurso
comprensible e axeitado á
intención de comunicación.

CL

CL2.1. Utiliza mecanismos
para dar coherencia e
cohesión ao discurso oral.

SIEE

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

SB
TRB
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Unidade 2 - Speaking
Obxectivos
▪

Practicar a
expresión
oral.

Actividades
▪

▪

▪

▪

Coñecer e
interiorizar
estratexias de
expresión
oral

. Observación das imaxes e do
título e anticipación do contido do
texto: debate sobre unha foto.
. Práctica de estratexias de
expresión oral: prepararse para
comparar fotos.
. Audición do texto e realización
das actividades de comprensión
oral.

▪

.Interiorización de expresións e
consellos útiles: uso de
comparativos.

▪

.Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to
you)

▪

. Extra activity (listening): ditado de
frases incompletas e encher ocos.

▪

.Extra activity (speaking): preparar
unha presentación oral sobre unha
experiencia persoal nunha festa.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Audio script, SB p.115
Real English worksheets, TRB
p.93

CC

Indicadores

AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para progresar na
aprendizaxe.

AA

CL

SIEE

CL

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar na
aprendizaxe.
CL1.1. Capta, resume a idea
global e extrae información
específica de conferencias,
discursos ou noticias sobre
temas concretos e con certa
abstracción.

SB p.25
CD

SB p25
Over to
you

TG p.25
CD

SIEE3. Identifica diferentes
estratexias para progresar na
aprendizaxe.
CL2.1. Utiliza mecanismos
para dar coherencia e
cohesión ao discurso oral.

CL

CL1.3. Utiliza estratexias para
comprender a idea global ou
inferir significados non
explícitos nun texto oral.

CL

CL2.2. Produce un discurso
comprensible e axeitado á
intención de comunicación.

SIEE

Materiais

SB
TRB
CD

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar na
aprendizaxe.

215

Unidade 2 - Writing
Obxectivos
▪

Elaborar un
texto
narrativo.

Mellorar a
expresión
escrita.

Reciclar os
contidos
aprendidos

Actividades
▪

Lectura dun texto narrando unha
experiencia persoal no pasado,
poñendo atención á estrutura e á
linguaxe usada.

▪

. Interiorización de estratexias de
escritura para escribir un texto
narrativo

▪

. Identificación de expresións de
tempo no texto. Realización de
exercicios e corrección.

▪

. Extra activity (vocabulary): escribir
frases co vocabulario aprendido.

▪

. Elaboración dunha tarefa (narrar
unha experiencia persoal no tempo
libre), seguindo unha guia paso-apaso. Chuvia de ideas e
planificación do texto. Traballo
acumulativo.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Writing Tutor

CC

Indicadores

Materiais

CL

CL4.4. Le de forma
autónoma textos extensos
e diversos relacionados cos
seus intereses académicos,
persoais e profesionais
futuros.

SB p.26

AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

SIEE

SIEE3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

CL

CL5.4. Compón textos
utilizando estratexias como
a planificación,
textualización, revisión e
versión final.

SIEE

Writing worksheet, TRB p.63

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

SB p.27

TG p. 26

SB p.27
Over to
you

TRB

Unidade 2 - Vocabulary extra, Progress Check & Tests
Obxectivos
▪

Ampliar
vocabulario
sobre o tema
da Unidade e
coñecer
técnicas para
adquirir
vocabulario.

Actividades
▪

▪

Lectura de nova lista de palabras
relacionada co tema da Unidade:
tempo libre.
. Práctica de estratexias de
adquisición de vocabulario: frases
de exemplo.

▪

. Extra activity (speaking): preparar
unha presentación oral sobre como
relaxarse.

▪

Actividadesadicionais/opcionais:
Word lists, SB p.154
Vocabulary worksheet, TRB

CC

Indicadores

Materiais

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

SB p.28

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

CL

CL2.5. Defende oralmente
posturas de pensamento
mostrando unha actitude
respectuosa e crítica ante
as achegas alleas.

SIEE

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

TG p.28
SB
TRB
VocApp

pp.39
VocApp
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▪

Revisar os
contidos
traballados na
Unidade.

▪

. Realización dos exercicios de
revisión e corrección. Aclaración de
dúbidas e preparación para o
exame.

▪

Valorar os
coñecementos
adquiridos na
Unidade.

▪

Realización opcional dun dos test
daUnidade.
-

Unit 2 Tests

SIEE

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

SB

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

CD
TRB
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Unit 3 - Student life
Unidade 3 - Vocabulary
Obxectivos

▪

▪

Introducir o
tema da
Unidade
mediante a
presentación
do
vocabulario
(repasar
facer
exames).

Practicar a
expresión
oral.

Actividades
▪

Escoita dun texto para identificar
vocabulario sobre repasar e facer
exames.

CC

Indicadores

Materiais

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non explícitos
nun texto oral.

SB p.29

▪

. Compleción de frases sobre
repasar e facer exames co
vocabulario e expresións
aprendidas.

SIEE

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

▪

. Interiorización de expresións e
consellos útiles: identificar as
diferenzas entre revise, remember e
remind.

AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

▪

Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to you)

CL

CL3.1.Realiza intercambios
comunicativos con falantes
da lingua estudada

▪

. Extra activity (listening): identificar
materias académicas no audio.

CL

CL1.2Comprende as
mensaxes principais da
comunicación interpersoal
sobre temas de uso cotián,
de interese xeral e temas
abstractos.

▪

. Extra activity (listening): ditado de
preguntas e responder escoitando o
texto de novo.

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non explícitos
nun texto oral.

▪

. Extra activity (writing): crear un
poster con consellos e expoñer en
clase.

SC

SC2. Socializa e participa
en actividades grupais na
lingua estranxeira.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Word lists, SB p.154

SIEE

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

Vocabulary worksheets, TRB

CD

SB p.29
Over to
you

TG p. 29
CD

SB
TRB

pp.40–42
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Unidade 3 - Reading
Obxectivos

▪

▪

▪

Practicar a
comprensión
lectora,
mediante un
texto
relacionado
coa Unidade
(educación
superior).
Entender a
estrutura e
linguaxe
usadas en
diferentes
tipos de
texto.

Practicar a
expresión
oral.

Actividades
▪

Práctica dunha estratexia de
comprensión lectora: ler
información específica.

▪

Lectura dun artigo imprimido sobre
estudos superiores e práctica das
técnicas de comprensión lectora
presentadas. Realización das
actividades de comprensión e
corrección conxunta.

▪

Identificación de elementos
característicos do tipo de texto
estudado: un artigo de revista ou
xornal.
Interiorización de expresións e
consellos útiles: uso dalgúns idioms.

▪

CC

Indicadores

Materiais

SIEE

SIEE3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

SB p.30

CL

CL4.4. Le de forma
autónoma textos extensos
e diversos relacionados
cos seus intereses
académicos, persoais e
profesionais futuros.

AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

AA

AA2. Utiliza estratexias de
comunicación das linguas
que coñece para superar
as dificultades que xorden
habitualmente na
comunicación.

▪

Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to you)

CL

CL2.1. Utiliza mecanismos
para dar coherencia e
cohesión ao discurso oral.

▪

Extra activity (vocabulary): ditado de
frases incompletas e encher ocos.

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non explícitos
nun texto oral.

▪

Extra activity (speaking):
conversación en pares comparando
estudos académicos.

CL

CL2.5. Defende oralmente
posturas de pensamento
mostrando unha actitude
respectuosa e crítica ante
as achegas alleas.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Culture worksheet, TRB p.84

CEC

CEC1. Valora a lingua
estranxeira como medio
para comunicarse e
acceder a informacións e
culturas novas..

SB p.31

SB p.30
Over to
you

TG p.31

TRB
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Unidade 3 - Grammar
Obxectivos

▪

Revisión dos
verbos modais.

. Coñecer e
interiorizar o uso
de modais
perfectos
▪

▪

Mellorar a
expresión oral
(Pronunciation)

Practicar a
expresión oral.

Actividades
▪

▪

▪

▪

Observación e interiorización das
normas de uso. Diferenciación
entre os diferentes verbos
modais. Realización de exercicios
e corrección. Consulta da sección
de gramática, se é necesario.
. Práctica do uso dos verbos
modais mediante a realización de
exercicios do Workbook.
. Práctica do uso de modais
perfectos mediante a realización
de exercicios
. Audición e identificación dos
modelos de pronunciación de
formas débiles en verbos modais.
Audición e clasificación segundo
proceda.

▪

. Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to
you)

▪

. Extra activity (speaking): debate
en grupo sobre o tema da
Unidade.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Grammar Bank, SB pp.130–
134

CC
SIEE

SIEE

SIEE

SC

Indicadores
SIEE3. Identifica
diferentes estratexias
para progresar na
aprendizaxe.

SIEE4. Utiliza
diferentes estratexias
para progresar na
aprendizaxe.
SIEE4. Utiliza
diferentes estratexias
para progresar na
aprendizaxe.
SC1. Utiliza de forma
consciente en
contextos de
comunicación
variados, os
coñecementos
adquiridos sobre o
sistema lingüístico da
lingua estranxeira para
comprender as
producións alleas.

CL

CL2.3. Produce textos
cohesionados e
coherentes.

CL

CL2.5. Defende
oralmente posturas de
pensamento
mostrando unha
actitude respectuosa e
crítica ante as achegas
alleas.

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

Materiais
SB p.32
SB p.33

SB p.33
Pronunciation
CD
SB p.33
Over to you

TG p.32

SB
TRB

Grammar worksheets, TRB
pp.12–14
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Unidade 3 - Vocabulary and listening
Obxectivos

▪

Actividades

Coñecer e
interiorizar
vocabulario:
colocacións
verbais.

▪

Comprender
textos orais

Lectura do texto e identificación de
colocacións verbais.

CL

CL4.1. Infire significados
a partir do contexto.

▪

Interiorización de consellos útiles:
algúns usos de get

AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

▪

. Interiorización de expresións útiles:
dar consello.

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

▪

Extra activity (speaking): entrevista
en pequeños grupos sobre el tema
de aUnidade.

CL

CL3.2. Participa en
conversacións con certo
grao de fluidez,
naturalidade e precisión,
sobre temas variados.

▪

▪

Practicar a
expresión
oral.

▪

Indicadores

▪

▪

▪

CC

Actividades adicionais/opcionais:
Word lists, SB p.154
Vocabulary worksheets, TRB
pp.40–42
Interiorización dunha estratexia de
comprensión oral: escoitar o esencial.

. Audición dun programa de raio
sobre un evento chamado
"WorldSkills" e identificación de
información xeral. Segunda audición
e realización das actividades de
comprensión.

▪

. Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to you)

▪

. Extra activity (listening): ditado de
preguntas e responder escoitando o
texto de novo.

▪

Extra activity (speaking): expresar
acordo ou desacordo sobre o o
exposto no texto.

Actividades adicionais/opcionais:
Photocopiable audio script,
p.T124

SIEE

SIEE

CL

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.
SIEE3. Identifica
diferentes estratexias
para progresar na
aprendizaxe.
CL1.1. Capta, resume a
idea global e extrae
información específica de
conferencias, discursos
ou noticias sobre temas
concretos e con certa
abstracción.

CL

CL2.3. Produce textos
cohesionados e
coherentes.

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non
explícitos nun texto oral.

CL

CL2.5. Defende
oralmente posturas de
pensamento mostrando
unha actitude
respectuosa e crítica ante
as achegas alleas.

CL

Materiais
SB p.34

TG p.34

SB
TRB

SB p.35
CD

SB
p.35
Over to
you
TG p.35
CD

TG
TRB
CD

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
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Listening worksheet, TRB p.74

significados non explícitos
nun texto oral.

Unidade 3 - Word-building
Obxectivos

▪

▪

. Coñecer e
interiorizar
algunhas
normas de
formación
de palabras
en inglés:do
/ make /
take

Practicar a
expresión
oral.

Actividades
▪

Análise de exemplos a partir da
audición dun texto.

▪

Interiorización de expresións e
consellos útiles: algúns usos dos
verbos do/make/take

▪

Observación do cadro-resumo sobre
a formación e uso de do / make /
take, localización de exemplos e
asociación co significado correcto.
Realización de exercicios e
corrección.

▪

Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to you)

▪

. Extra activity (listening): ditado de
preguntas e responder escoitando o
texto de novo.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Word lists, SB p.154

CC

Indicadores

Materiais

CL

CL1.2 Comprende as
mensaxes principais da
comunicación interpersoal
sobre temas de uso cotián,
de interese xeral e temas
abstractos.

SB p.36

AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

SB p.36
Over to
you
TG p.36
CD
SB

CL

CL3.1. Realiza intercambios
comunicativos con falantes
da lingua estudada

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non explícitos
nun texto oral.

SIEE

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

TRB

Vocabulary worksheets, TRB
pp.40–42
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Unidade 3 - Speaking
Obxectivos

▪

▪

Practicar a
expresión
oral.

Coñecer e
interiorizar
estratexias
de
expresión
oral

Actividades
▪

Observación das imaxes e do título
e anticipación do contido do texto:
un debate sobre cursos de idiomas
online e presenciais.

▪

CC

Indicadores

CL

CL2.5. Defende oralmente
posturas de pensamento
mostrando unha actitude
respectuosa e crítica ante
as achegas alleas.

Audición do texto e realización das
actividades de comprensión oral.

CL

CL1.2 Comprende as
mensaxes principais da
comunicación interpersoal
sobre temas de uso cotián,
de interese xeral e temas
abstractos.

▪

Práctica de estratexias de expresión
oral: debater un tema.

AA

AA2. Utiliza estratexias de
comunicación das linguas
que coñece para superar
as dificultades que xorden
habitualmente na
comunicación.

▪

Interiorización de expresións e
consellos útiles: expresar desacordo
cortesmente.

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

▪

Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to you)

CL

CL2.3. Produce textos
cohesionados e
coherentes.

▪

Extra activity (listening): ditado de
preguntas e responder escoitando o
texto de novo.

▪

Extra activity (speaking): debate
sobre o tema da sesión.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Audio script, SB p.115

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non explícitos
nun texto oral.

CL

CL2.5. Defende oralmente
posturas de pensamento
mostrando unha actitude
respectuosa e crítica ante
as achegas alleas.

AA

AA1.

Materiais
SB p.37

SB p37
Over to
you

TG p.37
CD

SB
TRB
CD

Real English worksheet, TRB
p.94
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Unidade 3 - Writing
Obxectivos

Actividades

▪

Elaborar un
texto
descriptivo:
un ensaio de
opinión.

▪

. Lectura dun ensaio de opinión
sobre suspender exames, poñendo
atención á estrutura e á linguaxe
usada.

▪

Mellorar a
expresión
escrita.

▪

. Interiorización de estratexias de
escritura para escribir un ensaio de
opinión.

▪

. Lectura de frases para expresar
opinión. Realización de exercicios e
corrección.

▪

. Extra activity (speaking):
conversación en pequenos grupos
sobre o tema da sesión e exposición
oral de conclusións por grupo.
Elaboración dunha tarefa (un ensaio
de opinión), seguindo unha guia
paso-a-paso. Chuvia de ideas e
planificación do texto. Traballo
acumulativo.

▪

Reciclar os
contidos
aprendidos

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Writing Tutor

▪

CC

Indicadores

CL

CL4.4. Le de forma
autónoma textos extensos
e diversos relacionados cos
seus intereses académicos,
persoais e profesionais
futuros.

AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

SC

SC2. Socializa e participa
en actividades grupais na
lingua estranxeira.

CL

CL5.3. Redacta textos de
certa complexidade sobre
temas persoais, actuais e
de interese académico con
razoable corrección
gramatical e léxico
apropiado ao contexto.

CL

Writing worksheet, TRB pp.64

Materiais
SB p.38

TG p.38

SB p.39
Over to
you

TRB

CL5.4. Compón textos
utilizando estratexias como
a planificación,
textualización, revisión e
versión final.

Unidade 3 - Vocabulary extra, Progress Check & Tests
Obxectivos

▪

Ampliar
vocabulario
sobre o tema
da Unidade e
coñecer
técnicas para
adquirir
vocabulario.

Actividades
▪

▪

▪

Lectura de nova lista de palabras
relacionada co tema da Unidade:
aprender inglés.

. Práctica de estratexias de
adquisición de vocabulario: utilizar
un dicionario.
. Extra activity (speaking):
exposición oral de opinión persoal
sobre o tema do texto.

CC

Indicadores

Materiais

CEC

CEC2. Mostra interese por
propiciar intercambios
comunicativos reais con
falantes da lingua
estranxeira.

SB p.40

SIEE

SIEE3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

CL

CL2.5. Defende oralmente
posturas de pensamento
mostrando unha actitude
respectuosa e crítica ante
as achegas alleas.

TG p.40
SB
TRB
VocApp
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▪

Actividades adicionais/opcionais:
Word lists, SB pp.154–155

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

SB

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

CD

Vocabulary worksheet, TRB
p.42

▪

Revisar os
contidos
traballados na
Unidade.

▪

Valorar os
coñecementos
adquiridos na
Unidade.

▪

Revisar e
valorar os
coñecementos
adquiridos no
trimestre.

VocApp
Realización dos exercicios de
revisión e corrección. Aclaración de
dúbidas e preparación para o
exame.
▪

Realización opcional dun dos test
daUnidade.
-

Unit 3 Tests

-

Repaso xeral e
preparación para o exame
de final de trimestre.
Resolución de dúbidas e
recomendación de
exercicios de
consolidación, se é
necesario.End-of-term
Tests 1

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

TRB

CD
TRB
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Unit 4 - Read it, watch it!
Unidade 4 - Vocabulary
Obxectivos
▪

Introducir o
tema da
Unidade
mediante a
presentación
do
vocabulario
(películas y
libros).

Actividades
▪

▪

▪

▪

Practicar a
expresión
oral.

▪

CC

Indicadores

Materiais

. Escoita dun texto ou visionado dun
vídeo para identificar vocabulario
sobre películas e libros.

CL

CL1.2Comprende as
mensaxes principais da
comunicación interpersoal
sobre temas de uso
cotián, de interese xeral e
temas abstractos.

SB p.41

. Interiorización de expresións e
consellos útiles: falar sobre películas.

AA

. Produción dun escrito sobre
películas e libros co vocabulario e
expresións aprendidas.

. Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to you)

▪

. Extra activity (listening): ditado de
frases e identificar se son
verdadeiras ou falsas.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Word lists, SB p.155
Vocabulary worksheets, TRB

CL

CL

AA2. Utiliza estratexias de
comunicación das linguas
que coñece para superar
as dificultades que xorden
habitualmente na
comunicación.
CL5.2. Redacta con
estrutura lóxica e os
elementos necesarios de
cohesión e coherencia
para facerse comprender.
CL2.2. Produce un
discurso comprensible e
axeitado á intención de
comunicación.

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non explícitos
nun texto oral.

SIEE

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

CD/iPack

SB p.41
Over to
you

TG p. 41
CD
SB
TRB

pp.43–45
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Unidade 4 - Reading
Obxectivos
▪

▪

▪

Practicar a
comprensión
lectora,
mediante un
texto
relacionado
coa Unidade
(películas y
libros).

Entender a
estrutura e
linguaxe
usadas en
diferentes
tipos de texto.

Practicar a
expresión
oral.

Actividades
. Práctica dunha estratexia de
comprensión lectora: ler textos
difíciles.
▪
▪

▪

▪

▪

. Lectura do extracto do guion da
película Slumdog Millionaire e
práctica das técnicas de
comprensión lectora presentadas.
Realización das actividades de
comprensión e corrección conxunta.
. Identificación de elementos
característicos do tipo de texto
estudado: un extracto dun guión ou
libro.
. Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to you)

. Extra activity (writing): continuar a
historia do texto da Unidade.

▪

. Extra activity (writing): ditado de
extractos do texto.

▪

. Extra activity (speaking): exposición
oral de opinión persoal sobre o
tema do texto.

▪

. Extra activity (speaking): en grupos
preparar preguntas e xogar ao xogo
de " Quen quere ser millonario? "

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Culture worksheet, TRB p.85

CC

Indicadores

Materiais

SIEE

SIEE3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

SB p.42

CL

CL4.5. Valora a lectura
como fuente de placer.

AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

SB p.43

SB p.42
AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

Over to
you

CL

CL3.2. Participa en
conversacións con certo
grao de fluidez,
naturalidade e precisión,
sobre temas variados.

TG p.42

CL

CL5.2. Redacta con
estrutura lóxica e os
elementos necesarios de
cohesión e coherencia
para facerse comprender.

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non explícitos
nun texto oral.

CL

CL2.5. Defende oralmente
posturas de pensamento
mostrando unha actitude
respectuosa e crítica ante
as achegas alleas.

SC

SC2. Socializa e participa
en actividades grupais na
lingua estranxeira.

CEC

CEC2. Mostra interese por
propiciar intercambios
comunicativos reais con
falantes da lingua
estranxeira.

TG p.43

TRB
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Unidade 4 - Grammar
Obxectivos
▪

Coñecer e
interiorizar o
uso de
oraciones de
relativo.

Actividades
▪

▪

▪

▪
▪

Practicar a
expresión
oral.

. Observación e interiorización das
normas de uso. Diferenciación entre
as diferentes oracións de relativo
(Defining relative clauses).
Realización de exercicios e
corrección. Consulta da sección de
gramática, se é necesario.
. Interiorización de expresións e
consellos útiles: omitir o pronome
relativo.
. Observación e interiorización das
normas de uso. Diferenciación entre
as diferentes oracións de relativo
(Non-defining relative clauses).
Realización de exercicios e
corrección. Consulta da sección de
gramática, se é necesario.
. Práctica do uso das oracións de
relativo mediante a realización de
exercicios do Workbook.

▪

. Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to you)

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Grammar Bank, SB p.135–138
Grammar worksheets, TRB
pp.15–17

CC

Indicadores

Materiais

SIEE

SIEE3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

SB p.44

AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

SB p.44
Over to
you

AA

CL

SIEE

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.
CL2.3. Produce textos
cohesionados e
coherentes.

SB
TRB

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.
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Unidade 4 - Vocabulary and listening
Obxectivos
▪

•
Coñecer
e interiorizar
vocabulario:
adjetivos
usados para
expresar
intensidad.

Actividades
▪

▪

▪

. Escoita de varias persoas
describindo unha película e
identificación de adxectivos usados
para expresar intensidade.

CL

. Interiorización de expresións e
consellos útiles: uso de quite.

AA

. Extra activity (listening): ditado de
preguntas e responder escoitando o
texto de novo.

CL

▪

. Extra activity (speaking):
presentación oral sobre unha
película.

CL

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Audio script, SB p.115

Comprender
textos orais

Practicar a
expresión
oral.

SIEE

AA

▪

▪

. Observación das imaxes e do título
e anticipación do contido do texto:
películas

. Realización de exercicios e revisión
conxunta.

▪

▪

CC

CL

Word lists, SB p.155

▪

▪

Vocabulary worksheets, TRB
pp.43–45
Audición dun programa na raio
sobre turismo de película e
identificación de información xeral.
Segunda audición e realización das
actividades de comprensión.
. Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to you)

SIEE

CL

▪

. Extra activity (listening): ditado de
preguntas e responder escoitando o
texto de novo.

CL

▪

Audición dun programa na raio
sobre turismo de película e
identificación de información xeral.
Segunda audición e realización das
actividades de comprensión.

CL

Indicadores

Materiais

SIEE3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

SB p.46

CL1.2Comprende as
mensaxes principais da
comunicación interpersoal
sobre temas de uso
cotián, de interese xeral e
temas abstractos.
AA3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.
AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.
CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non explícitos
nun texto oral.

CD

TG p.46
CD

SB
TRB

SB p.47,
act 8

SB p.47,
act 9
CD

CL2.3. Produce textos
cohesionados e
coherentes.
CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non explícitos
nun texto oral.

SIEE3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

SB p47
Over to
you

TG p.47
CD
TG
TRB

CL1.1. Capta, resume a
idea global e extrae
información específica de
conferencias, discursos ou
noticias sobre temas
concretos e con certa
abstracción.

CD

CL2.1. Utiliza mecanismos
para dar coherencia e
cohesión ao discurso oral.
CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non explícitos
nun texto oral.
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▪

Actividades adicionais/opcionais:
Photocopiable audio script,

CL

p.T126
Listening worksheet, TRB p.75

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non explícitos
nun texto oral.

Unidade 4 - Word-building
Obxectivos
▪

Actividades

Coñecer e
interiorizar
algunhas
normas de
formación de
palabras en
inglés: Phrasal
verbs

.Observación das imaxes e do
título e anticipación do contido

Practicar a
expresión
oral.

Indicadores

Materiais

AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

SB p.48

AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

do texto: películas de acción e
superheroes.

▪

▪

CC

▪
▪

. Observación do cadro-resumo
sobre a formación e uso de phrasal
verbs, localización de exemplos e
asociación co significado correcto.
Realización de exercicios de
corrección
Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to you)

▪

. Extra activity (vocabulary): crear un
listado de phrasal verbs coñecidos
polos alumnos.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Word lists, SB p.155
Vocabulary worksheets, TRB
pp.43–45

AA

CL

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

CL2.2. Produce un
discurso comprensible e
axeitado á intención de
comunicación.

SIEE

SIEE2. Utiliza estratexias
de comunicación das
linguas que coñece
superar as dificultades que
xorden habitualmente na
comunicación.

SIEE

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

SB p. 48
Over to
you
TG p.48

SB
TRB
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Unidade 4 - Speaking
Obxectivos
▪

Practicar a
expresión oral.

▪

Coñecer e
interiorizar
estratexias de
expresión ora

▪

Mellorar a
expresión oral
(Pronunciation)

Actividades
▪

Práctica de estratexias de
expresión oral: colaboración para
lograr un acordo.

▪

. Observación das imaxes e do
título e anticipación do contido do
texto: un folleto. Audición do
texto e realización das actividades
de comprensión oral.

▪

. Interiorización de expresións e
consellos útiles: expresar acordo.

▪

Audición e identificación dos
modelos de pronunciación dos
sons /iː/ y /ɪ/. Audición e
clasificación según proceda.

▪

Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to
you)

▪

. Extra activity (listening): ditado
de preguntas e responder
escoitando o texto de novo.

▪

. Extra activity (speaking):
presentación oral sobre
actividades de ocio que practica
cada alumno.

▪

Extra activity (speaking): preparar
unha viaxe en pequenos grupos e
exposición oral de conclusións.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Audio script, SB pp.115–116
Real English worksheet, TRB
p.95

CC

Indicadores

SIEE

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

CL

CL1.1. Capta, resume a
idea global e extrae
información específica
de conferencias,
discursos ou noticias
sobre temas concretos
e con certa abstracción.

AA

AA3. Identifica
diferentes estratexias
para progresar na
aprendizaxe.

AA

AA2. Utiliza estratexias
de comunicación das
linguas que coñece
para superar as
dificultades que xorden
habitualmente na
comunicación.

CL

CL2.1. Utiliza
mecanismos para dar
coherencia e cohesión
ao discurso oral.

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non
explícitos nun texto
oral.

CL

CL2.2. Produce un
discurso comprensible e
axeitado á intención de
comunicación.

SC

SC3. Comprende e
valora o traballo
cooperativo.

SIEE

Materiais
SB p.49

SB p. 49
Pronunciation
CD
SB p. 49
Over to you

TG p.49
CD

SB
TRB
CD

SIEE1. Participa en
conversacións e
simulacións breves con
diversos fins
comunicativos.

Unidade 4 - Writing
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Obxectivos
▪

▪

▪

Actividades

Elaborar un
texto
descriptivo:
una reseña

▪

Mellorar a
expresión
escrita.

▪

Reciclar os
contidos
aprendidos

. Lectura dunha recensión dun libro
nunha páxina web, poñendo
atención á estrutura e á linguaxe
usada.
. Interiorización de estratexias de
escritura para escribir unha
recensión.

▪

. Lectura de expresións para facer
recomendacións. Realización de
exercicios e corrección.

▪

. Extra activity (speaking): exposición
oral sobre o último libro lido por
cada alumno.

▪

. Extra activity (vocabulario):
identificar expresións de
recomendación no texto da
Unidade.
. Elaboración dunha tarefa (unha
recensión dun libro ou película para
unha páxina web), seguindo unha
guia paso-a-paso. Chuvia de ideas e
planificación do texto. Traballo
acumulativo.

▪

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Writing Tutor
Writing worksheet, TRB p.65

CC

Indicadores

CL

CL.4.3.Extrae conclusiones
informativas y formativas
a raíz de a lectura de
textos.

AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

CL

CL2.2. Produce un
discurso comprensible e
axeitado á intención de
comunicación.

SIEE

Materiais
SB p.50

SB p. 51

TG p.50
TG p.51

SIEE3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

CL

CL5.4. Compón textos
utilizando estratexias
como a planificación,
textualización, revisión e
versión final.

CL

CL5.2. Redacta con
estrutura lóxica e os
elementos necesarios de
cohesión e coherencia
para facerse comprender.

SB p.51
Over to
you

TRB
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Unidade 4 - Vocabulary extra, Progress Check & Tests
Obxectivos
▪

Ampliar
vocabulario
sobre o tema
da Unidade e
coñecer
técnicas para
adquirir
vocabulario.

Actividades
▪

Lectura de nova lista de palabras
relacionada co tema da Unidade:
libros e películas.

▪

.Práctica de estratexias de
adquisición de vocabulario: axuda
sobre pronunciación nos
dicionarios.
.Extra activity (vocabulario):
categorizar o vocabulario segundo
sexan referentes a libros, películas
ou ambos os dous.
. Extra activity (vocabulario): anotar
a transcrición fonética dalgunhas
palabras do novo vocabulario.

▪

▪

▪

▪

. Extra activity (speaking): exposición
oral de opinión persoal sobre o
tema do texto.

Actividades adicionais/opcionais:
Word lists, SB p.155

CC

Indicadores

Materiais

AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

SB p.52

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

CL

CL2.5. Defende oralmente
posturas de pensamento
mostrando unha actitude
respectuosa e crítica ante
as achegas alleas.

SIEE

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

SIEE

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

SIEE

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

Vocabulary worksheet, TRB

TG p.52

SB
TRB
VocApp

p.45

▪

Revisar os
contidos
traballados na
Unidade.

▪

Valorar os
coñecementos
adquiridos na
Unidade.

VocApp
Realización dos exercicios de
revisión e corrección. Aclaración de
dúbidas e preparación para o
exame.
▪

Realización opcional dun dos test
da Unidade.
-

Unit 4 Tests

SB

CD
TRB
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Unit 5 - Green planet
Unidade 5 - Vocabulary
Obxectivos
▪

Introducir o tema
da Unidade
mediante a
presentación do
vocabulario (el
medioambiente).

Actividades
▪

▪

▪

Practicar a
expresión oral.

CC

. Chuvia de ideas para identificar
vocabulario sobre o
medioambiente).

AA

. Escoita de textos ou visionado
de vídeos sobre o
medioambiente.

CMCT

Indicadores
AA1. Valora a
capacidade de
interactuar oralmente
como medio eficaz na
ampliación dos seus
horizontes humanos,
lingüísticos e culturais.
CMCT3. Valora as
condicións do seu
ámbito e contrástaas co
que aprende da lingua
estranxeira.

. Produción de palabras
compostas sobre o
medioambiente.

AA

Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to
you)

CL

▪

. Extra activity (listening): ditado
de preguntas e responder
escoitando o texto de novo.

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non
explícitos nun texto oral.

▪

. Optional activity (writing):
escribir un pequeno artigo sobre
o titular creado.

CL

CL5.3. Redacta textos de
certa complexidade
sobre temas persoais,
actuais e de interese
académico con razoable
corrección gramatical e
léxico apropiado ao
contexto.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Word lists, SB p.155

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

▪

▪

Vocabulary worksheets, TRB

Materiais
SB p.53
CD/iPack

SB p.53
Over to you

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

TG p. 53

CL2.1. Utiliza
mecanismos para dar
coherencia e cohesión
ao discurso oral.

SB

CD

TRB

pp.46–48
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Unidade 5 - Reading
Obxectivos
▪

▪

Actividades

Practicar a
comprensión
lectora,
mediante un
texto
relacionado con
a Unidade (o
medioambiente).

▪

Observación das imaxes e do
título e anticipación do contido
do texto: animais en perigo de
extinción.

▪

Práctica dunha estratexia de
comprensión lectora: comprender
as referencias dos pronomes.

Entender a
estrutura e
linguaxe usadas
en diferentes
tipos de texto.

▪

Lectura dun debate sobre os
animais en perigo de extinción e
práctica das técnicas de
comprensión lectora presentadas.
Realización das actividades de
comprensión e corrección
conxunta.
Identificación de elementos
característicos do tipo de texto
estudado: unha carta persoal.

▪

▪

Practicar a
expresión oral.

▪

Interiorización de expresións e
consellos útiles: utilizar unha
linguaxe respectuosa.

▪

. Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to
you)

▪

. Interiorización de expresións e
consellos útiles: algunhas
expresións para debater.

▪

. Extra activity (speaking): debate
sobre o tema da sesión.

▪

. Extra activity (speaking): preparar
unha entrevista aos protagonistas
do texto.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Culture worksheet, TRB p.86

CC

Indicadores

Materiais

AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

SB p.54

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

CMCT

CMCT3. Valora as
condicións do seu
ámbito e contrástaas co
que aprende da lingua
estranxeira.

SB p.54
Over to you

AA

AA

CL

SIEE

AA3. Identifica diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

TG p.55

AA2. Utiliza estratexias
de comunicación das
linguas que coñece para
superar as dificultades
que xorden
habitualmente na
comunicación.

TRB

CD

CL2.2. Produce un
discurso comprensible e
axeitado á intención de
comunicación.
SIEE3. Identifica
diferentes estratexias
para progresar na
aprendizaxe.

CL

CL2.5. Defende
oralmente posturas de
pensamento mostrando
unha actitude
respectuosa e crítica
ante as achegas alleas.

CL

CL3.2. Participa en
conversacións con certo
grao de fluidez,
naturalidade e precisión,
sobre temas variados.

AA

AA1. Valora a
capacidade de
interactuar oralmente
como medio eficaz na
ampliación dos seus
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horizontes humanos,
lingüísticos e culturais.

Unidade 5 - Grammar
Obxectivos

Actividades

. Coñecer e
interiorizar o
uso dos tempos
de futuro.

▪

▪

▪

Practicar a
expresión
oral.

▪

▪

▪

Observación e interiorización das
normas de uso. Diferenciación
entre os diferentes tempos (will,
going to, Present continuous).
Realización de exercicios e
corrección. Consulta da sección de
gramática, se é necesario.
. Práctica do uso dos tempos de
futuro mediante a realización de
exercicios do Workbook.
. Práctica do uso de future
continuous e future perfect
mediante a realización de
exercicios
. Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to
you)
Actividades adicionais/opcionais:
Grammar Bank, SB p.139–142

CC

Indicadores

Materiais

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

SB p.56

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

CL

CL2.1. Utiliza mecanismos
para dar coherencia e
cohesión ao discurso oral.

SIEE

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

CC

Indicadores

Grammar worksheets, TRB
pp.18–20

SB p.57

SB p.57
Over to you
SB
TRB

Unidade 5 - Vocabulary and listening
Obxectivos
▪

•
Coñecer
e interiorizar
vocabulario
sobre
accións
solidarias.

Actividades
▪

. Lectura do texto e identificación
de vocabulario relacionado con
accións solidarias. Realización de
exercicios e revisión conxunta

▪

. Interiorización de expresións e
consellos útiles: diferenza entre
notice e news.

▪

. Extra activity (listening): ditado de
frases e identificar o autor de cada
unha escoitando o audio de novo.

AA

AA1. Valora a capacidade
de interactuar oralmente
como medio eficaz na
ampliación dos seus
horizontes humanos,
lingüísticos e culturais.

AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non explícitos
nun texto oral.

Materiais
SB p.58
CD

TG p.58
CD

SB
TRB
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▪
▪

Comprender
textos orais
▪

▪

▪

Practicar a
expresión
oral.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Word lists, SB p.156
Vocabulary worksheets, TRB
pp.46–48
Audición de un concurso sobre
iniciativas ecologistas e
identificación de información
general.

. Interiorización dunha estratexia
de comprensión oral: identificar
palabras clave.

▪

. Segunda audición e realización
das actividades de comprensión.

▪

. Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to
you)

▪

. Extra activity (listening): ditado de
preguntas e responder escoitando
o texto de novo.

▪

. Extra activity (speaking): debate
sobre o tema da sesión.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Photocopiable audio script,
p.T128

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

SB p. 59
CD

SB p.59
CL

SIEE

SIEE

CL1.1. Capta, resume a
idea global e extrae
información específica de
conferencias, discursos ou
noticias sobre temas
concretos e con certa
abstracción.
SIEE3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

Over to you

TG p.59
CD
TG
TRB
CD

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

CL

CL2.2. Produce un
discurso comprensible e
axeitado á intención de
comunicación.

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non explícitos
nun texto oral.

CL

CL2.5. Defende oralmente
posturas de pensamento
mostrando unha actitude
respectuosa e crítica ante
as achegas alleas.

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

Listening worksheet, TRB p.76
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Unidade 5 - Word-building
Obxectivos

Actividades

Coñecer e
interiorizar
algunhas normas
de formación de
palabras en inglés:
sufixos de
substantivos

▪

▪

▪

▪

Mellorar a
expresión oral
(Pronunciation)
▪

Practicar a
expresión oral.

Análise de exemplos a partir da
lectura dun texto.

. Observación do cadro-resumo
sobre a formación e uso de
sufixos de substantivos (noun
suffixes), escoita de exemplos e
asociación coa forma correcta.
Realización de exercicios e
corrección.
. Audición e identificación dos
modelos de pronunciación dos
sons /s/ e //. Audición e
clasificación segundo proceda.

▪

. Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to
you)

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Word lists, SB p.156

CC
CL

AA

Indicadores
CL4.2. Infire
coñecementos
lingüísticos e léxicos a
través da lectura.
AA3. Identifica diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

Materiais
SB p.60
CD

SB p.60
Pronunciation
CD
SB p.60

SIEE

CL

SIEE

Vocabulary worksheets, TRB
pp.46–48

SIEE2. Utiliza estratexias
de comunicación das
linguas que coñece
superar as dificultades
que xorden
habitualmente na
comunicación.

Over to you
SB
TRB

CL2.3. Produce textos
cohesionados e
coherentes.
SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

Unidade 5 - Speaking
Obxectivos
▪

▪

Practicar a
expresión
oral.

Coñecer e
interiorizar
estratexias
de
expresión
oral

Actividades
▪

. Observación das imaxes e do
título e anticipación do contido do
texto: zoolóxicos e parques da
natureza.

▪

. Audición do texto e realización
das actividades de comprensión
oral.

▪

. Práctica de estratexias de
expresión oral: usar unha linguaxe
variada.

CC

Indicadores

Materiais

CMCT

CMCT3. Valora as
condicións do seu ámbito
e contrástaas co que
aprende da lingua
estranxeira.

SB p.61

CL

CL1.2Comprende as
mensaxes principais da
comunicación interpersoal
sobre temas de uso
cotián, de interese xeral e
temas abstractos.

AA

AA2. Utiliza estratexias de
comunicación das linguas
que coñece para superar
as dificultades que xorden
habitualmente na
comunicación.

CD

SB p. 61 Over
to you
TG p.60
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▪

. Interiorización de expresións e
consellos útiles: facer suxestións e
compromisos.

▪

. Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to
you)

▪

. Extra activity (listening): ditado de
preguntas e responder escoitando
o texto de novo.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Audio script, SB p.116

AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

CL

CL2.3. Produce textos
cohesionados e
coherentes.

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non explícitos
nun texto oral.

CL

CL3.2. Participa en
conversacións con certo
grao de fluidez,
naturalidade e precisión,
sobre temas variados.

Real English worksheet, TRB
p.96

CD

SB
TRB
CD

Unidade 5 - Writing
Obxectivos

Actividades

▪

Elaborar un
texto
descriptivo:
una carta
formal.

▪

. Lectura dun anuncio nunha
páxina web e dunha carta formal
pedindo información, poñendo
atención á estrutura e á linguaxe
usada.

▪

Mellorar a
expresión
escrita.

▪

. Interiorización de estratexias de
escritura para un correo
electrónico ou carta formal.

▪

. Lectura de expresións usadas na
linguaxe formal. Realización de
exercicios e corrección.

▪

. Extra activity (speaking): debate
sobre o tema da sesión..

▪

Elaboración dunha tarefa (un
correo electrónico formal pedindo
información), seguindo unha guia
paso-a-paso. Chuvia de ideas e
planificación do texto. Traballo
acumulativo.

▪

Reciclar os
contidos
aprendidos

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Writing Tutor

CC

Indicadores

Materiais

CL

CL4.4. Le de forma
autónoma textos extensos
e diversos relacionados
cos seus intereses
académicos, persoais e
profesionais futuros.

SB p.62

CL

CL2.2. Produce un
discurso comprensible e
axeitado á intención de
comunicación.

CL

CL5.4. Compón textos
utilizando estratexias
como a planificación,
textualización, revisión e
versión final.

CL

CL2.5. Defende oralmente
posturas de pensamento
mostrando unha actitude
respectuosa e crítica ante
as achegas alleas.

CL

CL5.3. Redacta textos de
certa complexidade sobre
temas persoais, actuais e
de interese académico con
razoable corrección
gramatical e léxico
apropiado ao contexto.

CL

TG p.63

SB p.63 Over
to you

TRB

CL5.2. Redacta con
estrutura lóxica e os
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Writing worksheet, TRB p.66

elementos necesarios de
cohesión e coherencia
para facerse comprender.

Unidade 5 - Vocabulary extra, Progress Check & Tests
Obxectivos
▪

Ampliar
vocabulario
sobre o tema
da Unidade e
coñecer
técnicas para
adquirir
vocabulario.

Actividades
▪

. Lectura de nova lista de palabras
relacionada co tema da Unidade:
medioambiente.

▪

. Práctica de estratexias de
adquisición de vocabulario:
familias de palabras.

▪

. Extra activity (vocabulary):
escribir frases con algunhas
palabras do tema.

▪

. Extra activity (speaking):
exposición oral de opinión persoal
sobre o tema do texto.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Word lists, SB p.156

CC

Indicadores

Materiais

AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

SB p.64

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

CL

CL2.5. Defende oralmente
posturas de pensamento
mostrando unha actitude
respectuosa e crítica ante
as achegas alleas.

TG p.64

SB
TRB
VocApp

SIEE

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

SB

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

CD

Vocabulary worksheet, TRB
p.48, Tests and Resources CDROM

▪

VocApp
Realización dos exercicios
de revisión e corrección.
Aclaración de dúbidas e
preparación para o

Revisar os
contidos
traballados na
Unidade.

exame.
▪

Valorar os
coñecementos
adquiridos na
Unidade.

▪

Realización opcional dun dos test
daUnidade.
-

Unit 5 Tests

TRB
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Unit 6 - Fit for life
Unidade 6 - Vocabulary
Obxectivos
▪

Introducir o
tema da
Unidade
mediante a
presentación
do
vocabulario
(deportes y
actividades
de ocio).

Actividades
▪

▪

▪

▪

Practicar a
expresión
oral.

▪

CC

Indicadores

Materiais

. Chuvia de ideas para identificar
vocabulario sobre deportes e
actividades de ocio.

CL

CL2.4. Busca no seu
ámbito e encontra medios
que lle axuden a
expresarse.

SB p.65

. Escoita dun texto ou visionado
dun vídeo sobre a práctica de
deportes e actividades de ocio.

CL

. Compleción de frases sobre
deportes e actividades de ocio co
vocabulario e expresións
aprendidas.
. Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to
you)

SIEE

CL

CL1.2 Comprende as
mensaxes principais da
comunicación interpersoal
sobre temas de uso cotián,
de interese xeral e temas
abstractos.
SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.
CL2.2. Produce un discurso
comprensible e axeitado á
intención de
comunicación.

▪

. Extra activity (listening): ditado de
preguntas e responder escoitando
o texto de novo.

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non explícitos
nun texto oral.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Word lists, SB p.156

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

Vocabulary worksheets, TRB

CD-iPack

SB p. 65
Over to
you
TG p. 65
CD
SB
TRB
CD

pp.49–51

Unidade 6 - Reading
Obxectivos
▪

Practicar a
comprensión
lectora,
mediante un
texto
relacionado
coa Unidade
(deportes e
actividades de
ocio).

Actividades
▪

▪

▪

Observación das imaxes e do título
e anticipación do contido do texto:
un blog persoal sobre a práctica de
deportes.
. Práctica dunha estratexia de
comprensión lectora: comprender
opinións e actitudes.
. Lectura dun blog persoal sobre a
práctica de deporte e práctica das
técnicas de comprensión lectora
presentadas. Realización das

CC

Indicadores

Materiais

SIEE

SIEE3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

SB p.66

SIEE

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

CL

CL4.4. Le de forma
autónoma textos extensos
e diversos relacionados
cos seus intereses

SB p.67
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actividades de comprensión e
corrección conxunta.
▪

Entender a
estrutura e
linguaxe
usadas en
diferentes
tipos de texto.

▪

▪

▪
▪

Practicar a
expresión
oral.

. Identificación de elementos
característicos do tipo de texto
estudado: un blog persoal.
. Interiorización de expresións e
consellos útiles: uso de frases
incompletas.
. Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to
you)

▪

Interiorización de expresións e
consellos útiles: dar suxestións e
consellos.

▪

. Extra activity (reading): ler de
novo o texto para identificar frases
incompletas.

▪

. Extra activity (vocabulary): escribir
unha mensaxe curta ao
protagonista do texto.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Culture worksheet, TRB p.87

académicos, persoais e
profesionais futuros.
SB p.66

AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

Over to
you

AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

TG p.67

CL

CL2.1. Utiliza mecanismos
para dar coherencia e
cohesión ao discurso oral.

TRB

AA

AA2. Utiliza estratexias de
comunicación das linguas
que coñece para superar
as dificultades que xorden
habitualmente na
comunicación.

CL

CL4.2. Infire coñecementos
lingüísticos e léxicos a
través da lectura.

CL

CL5.2. Redacta con
estrutura lóxica e os
elementos necesarios de
cohesión e coherencia
para facerse comprender.

CEC

CEC1. Valora a lingua
estranxeira como medio
para comunicarse e
acceder a informacións e
culturas novas..
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Unidade 6 - Grammar
Obxectivos

Actividades

. Coñecer e
interiorizar o uso
das oracións
condicionais

▪

▪

▪

Practicar a
expresión
oral.

. Observación e interiorización das
normas de uso. Diferenciación
entre os diferentes tempos (First
and second conditional).
Realización de exercicios e
corrección. Consulta da sección de
gramática, se é necesario.
. Práctica do uso das oracións
condicionais mediante a realización
de exercicios.

▪

. Práctica do uso de unless e third
conditional mediante a realización
de exercicios

▪

. Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to
you)

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Grammar Bank, SB p.143–145

CC

Indicadores

AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

Materiais
SB p.68

SB p.69

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

CL

CL3.2. Participa en
conversacións con certo
grao de fluidez,
naturalidade e precisión,
sobre temas variados.

SIEE

Grammar worksheets, TRB
pp.21–23

SB p.68
Over to
you

SB
TRB

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

Unidade 6 - Sesiones Vocabulary and listening
Obxectivos
▪

▪

Coñecer e
interiorizar
vocabulario:
saúde

Comprender
textos orais

Actividades
▪

. Observación das imaxes e do
título e anticipación do contido do
texto: saúde.

▪

. Interiorización de expresións e
consellos útiles: usos do verbo
hurt.

▪

. Realización de exercicios e
revisión conxunta.

▪

. Extra activity (vocabulary):
localizar no texto vocabulario
relacionado coa saúde.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Word lists, SB p.156
Vocabulary worksheets, TRB
pp.49–51

CC

Indicadores

AA

AA1. Valora a capacidade
de interactuar oralmente
como medio eficaz na
ampliación dos seus
horizontes humanos,
lingüísticos e culturais.

AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

SIEE

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

Materiais
SB p.70

TG p.70
SB
TRB

SB p.71
CD

SB p71
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. Interiorización dunha estratexia
de comprensión oral: identificar
evidencias ou probas para unha
resposta.
. Audición dunha presentación
dunha conferencia sobre "exercitar
a mente" e identificación de
información xeral. Segunda
audición e realización das
actividades de comprensión.

▪

▪

Practicar a
expresión
oral.

▪

▪

. Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to
you)

▪

. Extra activity (listening): ditado de
preguntas e responder escoitando
o texto de novo.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Photocopiable audio script,

SIEE

SIEE3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

CL

CL1.2Comprende as
mensaxes principais da
comunicación interpersoal
sobre temas de uso cotián,
de interese xeral e temas
abstractos.

CL

CL2.3. Produce textos
cohesionados e
coherentes.

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non explícitos
nun texto oral.

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non explícitos
nun texto oral.

p.T130
Listening worksheet, TRB p.77

Over to
you

TG p.71
CD
TRB
CD

Unidade 6 - Word-building
Obxectivos

Actividades

. Coñecer e

▪

interiorizar algunhas
normas de
formación de
palabras en inglés:
Adjectives /
verbs+prepositions

▪

▪

Mellorar a
expresión oral
(Pronunciation)

▪

▪

Practicar a
expresión oral.

▪

. Observación do cadro-resumo
sobre a formación e uso de
Adjectives / verbs+prepositions,
escoita de exemplos e asociación
co significado correcto.
Realización de exercicios e
corrección.
. Audición e identificación dos
modelos de pronunciación dos
sons /e/, /a/ e //. Audición e
clasificación segundo proceda.
. Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to
you)

. Observación do cadro-resumo
sobre a formación e uso de
Adjectives / verbs+prepositions,
escoita de exemplos e asociación
co significado correcto.

CC

Indicadores

Materiais

AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

SB p.72

AA3. Identifica diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

SB p.73
Pronunciation

AA

SIEE

CL

SIEE2. Utiliza estratexias
de comunicación das
linguas que coñece
superar as dificultades
que xorden
habitualmente na
comunicación.

CD

CD
SB p.73
Over to you
SB
TRB

CL3.2. Participa en
conversacións con certo
grao de fluidez,
naturalidade e precisión,
sobre temas variados.
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Realización de exercicios e
corrección.
▪

Actividades adicionais/opcionais:
Word lists, SB p.156

SIEE

Vocabulary worksheets, TRB
pp.49–51

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

Unidade 6 - Speaking
Obxectivos
▪

Practicar a
expresión
oral.

▪

Coñecer e
interiorizar
estratexias
de expresión
ora

Actividades
Práctica de estratexias de
expresión oral: dar unha resposta
completa.

▪

▪

▪

Observación das imaxes e do título
e anticipación do contido do texto:
debate sobre fotos sobre tempo
libre.
Audición do texto e realización das
actividades de comprensión oral.

. Interiorización de expresións e
consellos útiles: expresar
posibilidade.

▪

. Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to
you)

▪

Extra activity (speaking): debate
sobre o tema do texto.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Audio script, SB p.116
Real English worksheet, TRB
p.97

CC

Indicadores

SIEE

SIEE2. Utiliza estratexias de
comunicación das linguas
que coñece superar as
dificultades que xorden
habitualmente na
comunicación.

CL

CL2.5. Defende oralmente
posturas de pensamento
mostrando unha actitude
respectuosa e crítica ante
as achegas alleas.

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non explícitos
nun texto oral.

AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

CL

CL2.2. Produce un discurso
comprensible e axeitado á
intención de
comunicación.

CL

CL2.5. Defende oralmente
posturas de pensamento
mostrando unha actitude
respectuosa e crítica ante
as achegas alleas.

CL

CL2.1. Utiliza mecanismos
para dar coherencia e
cohesión ao discurso oral.

Materiais
SB p. 73,
act 1

SB p. 73,
act 1-2

SB p. 73

SB p. 73
Over to
you
TG p.73
CD
SB
TRB
CD

Unidade 6 - Writing
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Obxectivos
Elaborar un
texto sobre
as vantaxes e
desvantaxes
dun asunto.
▪

▪

Mellorar a
expresión
escrita.

Reciclar
os contidos
aprendidos

Actividades
▪

▪

. Observación das imaxes e do
título e anticipación do contido do
texto: vantaxes e desvantaxes dos
xogos electrónicos.
. Interiorización de estratexias de
escritura para describir vantaxes e
desvantaxes dun asunto.

▪

. Lectura das normas de conectores
de adición e contraste. Realización
de exercicios e corrección.

▪

. Extra activity (writing): reescribir
conclusión do texto con outras
palabras.

▪

. Elaboración dunha tarefa
(describir vantaxes e desvantaxes
dos deportes individuais e de
equipo), seguindo unha guia pasoa-paso. Chuvia de ideas e
planificación do texto. Traballo
acumulativo.
. Extra activity (speaking): debate
sobre o tema do texto.

▪

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Writing Tutor
Writing worksheet, TRB pp.67

CC

Indicadores

SIEE

SIEE3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

CL

CL5.2. Redacta con
estrutura lóxica e os
elementos necesarios de
cohesión e coherencia
para facerse comprender.

CL

CL5.4. Compón textos
utilizando estratexias
como a planificación,
textualización, revisión e
versión final.

Materiais
SB p.74

TG p.74

SB p.75
Over to
you

TG p.75
CL

CL

CL2.5. Defende oralmente
posturas de pensamento
mostrando unha actitude
respectuosa e crítica ante
as achegas alleas.

TRB

CL5.4. Compón textos
utilizando estratexias
como a planificación,
textualización, revisión e
versión final.

246

Unidade 6 - Sesión Vocabulary extra, Progress Check & Tests
Obxectivos
▪

Ampliar
vocabulario
sobre o tema
da Unidade e
coñecer
técnicas para
adquirir
vocabulario.

Actividades
▪

. Lectura de nova lista de palabras
relacionada co tema da Unidade:
saúde e deporte.

▪

. Práctica de estratexias de
adquisición de vocabulario:
colocacións.

▪

▪

. Extra activity (vocabulary): escribir
frases co vocabulario aprendido.

Actividades adicionais/opcionais:
Word lists, SB pp.156–157

CC

Indicadores

Materiais

SIEE

SIEE3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

SB p.76

SIEE

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

CL

CL5.2. Redacta con
estrutura lóxica e os
elementos necesarios de
cohesión e coherencia
para facerse comprender.

TG p. 76
SB
TRB
VocApp

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

SB

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

CD

Vocabulary worksheet, TRB
p.51

▪

Revisar os
contidos
traballados na
Unidade.

▪

Valorar os
coñecementos
adquiridos na
Unidade.

▪

Revisar e
valorar os
coñecementos
adquiridos no
trimestre.

VocApp
Realización dos exercicios
de revisión e corrección.
Aclaración de dúbidas e
preparación para o
exame.
▪

Realización opcional dun dos test
daUnidade.
Unit 6 Tests
-

Repaso xeral e
preparación para o exame
de final de trimestre.
Resolución de dúbidas e
recomendación de
exercicios de
consolidación, se é
necesario.End-of-term
Tests 2

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

TRB

CD
TRB
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Unit 7 - Consumers
Unidade 7 - Vocabulary
Obxectivos
▪

Introducir o
tema da
Unidade
mediante a
presentación
do
vocabulario
(ir de
compras).

Actividades
▪

▪

▪
▪

Practicar a
expresión
oral.
▪

CC

Indicadores

Materiais

. Chuvia de ideas para identificar
vocabulario sobre ir de compras.

SC

SC1. Utiliza de forma
consciente en contextos
de comunicación variados,
os coñecementos
adquiridos sobre o
sistema lingüístico da
lingua estranxeira para
comprender as producións
alleas.

SB p.77

. Escoita dun texto ou visionado
dun vídeo sobre ir de compras.

CL

. Compleción de frases sobre ir de
compras co vocabulario e
expresións aprendidas.

CL

. Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to
you)

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non explícitos
nun texto oral.
CL5.2. Redacta con
estrutura lóxica e os
elementos necesarios de
cohesión e coherencia
para facerse comprender.
CL2.2. Produce un discurso
comprensible e axeitado á
intención de
comunicación.

▪

. Extra activity (vocabulary): ditado
de definicións e asociar co seu
correspondente no listado de
vocabulario.

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non explícitos
nun texto oral.

▪

. Extra activity (speaking): debate
sobre o tema da Unidade.

CL

CL2.5. Defende oralmente
posturas de pensamento
mostrando unha actitude
respectuosa e crítica ante
as achegas alleas.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Word lists, SB p.157

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

Vocabulary worksheets, TRB

CD/iPack

SB p.77
Over to
you
TG p.77
CD

SB
WB
TRB

pp.52–5
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Unidade 7 - Reading
Obxectivos
▪

▪

Practicar a
comprensión
lectora,
mediante un
texto
relacionado
con a Unidade
(ir de
compras).

Entender a
estrutura e
linguaxe
usadas en
diferentes
tipos de texto.

Actividades
▪

. Observación das imaxes e do
título e anticipación do contido do
texto: compras éticas.

▪

. Práctica dunha estratexia de
comprensión lectora: contestar
preguntas de opción de resposta
múltiple.
. Lectura dunha guía online sobre
consumo ético e práctica das
técnicas de comprensión lectora
presentadas. Realización das
actividades de comprensión e
corrección conxunta.

▪

▪

▪

▪

. Identificación de elementos
característicos do tipo de texto
estudado: un artigo de revista ou
xornal dixital.
. Interiorización de expresións e
consellos útiles: uso dos
imperativos.

▪

. Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to
you)

▪

. Extra activity (reading): ditado de
definicións e asociar coa súa
palabra ou expresión no texto.

▪

. Extra activity (writing): chuvia de
ideas e escribir un texto sobre
recomendacións de uso ético dun
produto.

▪

. Extra activity (speaking):
exposición persoal oral sobre o
tema da Unidade.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Culture worksheets, TRB p.88

Practicar a
expresión
oral.

CC

Indicadores

Materiais

SIEE

SIEE3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

SB p.78

SIEE

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

CL

CL4.4. Le de forma
autónoma textos extensos
e diversos relacionados
cos seus intereses
académicos, persoais e
profesionais futuros.

AA

SB p.79

SB p.78
Over to
you

AA3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

TG p.79

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

WB

CL

CL3.1. Realiza
intercambios
comunicativos con
falantes da lingua
estudada

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non explícitos
nun texto oral.

CL

CL5.4. Compón textos
utilizando estratexias
como a planificación,
textualización, revisión e
versión final.

CL

CL2.5. Defende oralmente
posturas de pensamento
mostrando unha actitude
respectuosa e crítica ante
as achegas alleas.

CEC

CEC1. Valora a lingua
estranxeira como medio
para comunicarse e
acceder a informacións e
culturas novas..

TRB
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Unidade 7 - Grammar
Obxectivos

Actividades

Coñecer e
interiorizar o uso
da voz pasiva.

▪

. Coñecer e
interiorizar o uso
de by coa voz
pasiva.

▪

▪

Practicar a
expresión
oral.

. Observación e interiorización das
normas de uso. Diferenciación
entre os diferentes tempos da voz
pasiva. Realización de exercicios e
corrección. Consulta da sección de
gramática, se é necesario.
. Práctica do uso da voz pasiva con
by mediante a realización de
exercicios

▪

. Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to
you)

▪

. Extra activity (grammar):
identificar oracións en voz pasiva
no texto da Unidade.

▪

. Extra activity (grammar): ditado de
preguntas.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Grammar Bank, SB pp.146–148
Grammar worksheets, TRB
pp.24–26

CC

Indicadores

AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

Materiais
SB p.80

SB p.81
SB p.81
Over to
you

CL

CL2.1. Utiliza mecanismos
para dar coherencia e
cohesión ao discurso oral.

SIEE

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

TG p.81

SIEE

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

SB
TRB

SIEE

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.
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Unidade 7 - Vocabulary and listening
Obxectivos
▪

Coñecer e
interiorizar
vocabulario:
restaurantes.

Actividades
▪

Observación das imaxes,
asociación cos textos e
anticipación do contido do texto:
describir restaurantes.

▪

Realización de exercicios e
revisión conxunta.
Extra activity (speaking): debate
sobre restaurantes.

▪

▪

▪

▪

SIEE

Mellorar a
expresión oral
(Pronunciation)

Practicar a
expresión oral.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Word lists, SB p.157
Vocabulary worksheets, TRB
pp.52–54
. Audición dun programa de raio
sobre comida rápida e
identificación de información
xeral.

▪

. Interiorización dunha estratexia
de comprensión oral: ignorar
información innecesaria.

▪

. Audición e identificación dos
modelos de pronunciación dos
sons /ou/ e //. Audición e
clasificación segundo proceda.

▪

. Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to
you)

▪

. Extra activity (listening):
identificar alimentos e comidas
no audio.

Indicadores

Materiais

SIEE3. Identifica
diferentes estratexias
para progresar na
aprendizaxe.

SB p.82

SC

SC3.

TG p.82

AA

AA2. Utiliza estratexias
de comunicación das
linguas que coñece para
superar as dificultades
que xorden
habitualmente na
comunicación.

CL

Comprender
textos orais
▪

▪

Extra activity (writing): escribir
unha recensión sobre un
restaurante.

CC

AA

CL

AA

CL5.2. Redacta con
estrutura lóxica e os
elementos necesarios de
cohesión e coherencia
para facerse
comprender.
AA4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.
CL1.1. Capta, resume a
idea global e extrae
información específica
de conferencias,
discursos ou noticias
sobre temas concretos e
con certa abstracción.
AA3. Identifica
diferentes estratexias
para progresar na
aprendizaxe.

AA

AA2. Utiliza estratexias
de comunicación das
linguas que coñece para
superar as dificultades
que xorden
habitualmente na
comunicación.

CL

CL3.2. Participa en
conversacións con certo
grao de fluidez,
naturalidade e precisión,
sobre temas variados.

CL

CL1.2Comprende as
mensaxes principais da
comunicación

SB
TRB

SB p.83
CD

SB p.83
Pronunciation
CD

SB p.6
Over to you

TG p.83
CD

TG
TRB
CD
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interpersoal sobre temas
de uso cotián, de
interese xeral e temas
abstractos.
▪

. Extra activity (listening): ditado
de frases incompletas e completar
ocos.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Photocopiable audio script,

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non
explícitos nun texto oral.

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non
explícitos nun texto oral.

p.T132
Listening worksheet, TRB
p.78

Unidade 7 - Word-building
Obxectivos
▪

. Coñecer e
interiorizar
algunhas
normas de
formación de
palabras en
inglés:enoughtoo, so - such

Actividades
▪

▪

▪
▪

Practicar a
expresión
oral.

▪

. Observación das imaxes e do
título e anticipación do contido do
texto: consumo responsable.

. Audición do texto e realización
das actividades de comprensión
oral.

. Observación do cadro-resumo
sobre a formación e uso de
enough-too, so - such. Realización
de exercicios e corrección.
. Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to
you)

▪

. Extra activity (listening): debate
sobre o tema da sesión.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Vocabulary worksheets, TRB
pp.52–54

CC
AA

CL

SIEE

Indicadores
AA1. Valora a capacidade
de interactuar oralmente
como medio eficaz na
ampliación dos seus
horizontes humanos,
lingüísticos e culturais.
CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non explícitos
nun texto oral.
SIEE3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

CL

CL2.3. Produce textos
cohesionados e
coherentes.

CL

CL1.2Comprende as
mensaxes principais da
comunicación interpersoal
sobre temas de uso
cotián, de interese xeral e
temas abstractos.

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

Materiais
SB p.84
CD

SB p.84
Over to
you
TG p.84
CD
SB
TRB
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Unidade 7 - Speaking
Obxectivos
▪

▪

Practicar a
expresión
oral.

Coñecer e
interiorizar
estratexias
de expresión
ora

Actividades
▪

. Observación das imaxes e do
título e anticipación do contido do
texto: pequenas tendas e grandes
superficies comerciais.

▪

. Audición do texto e realización
das actividades de comprensión
oral.

▪

. Práctica de estratexias de
expresión oral: conseguir transmitir
a mensaxe.

▪

. Interiorización de expresións e
consellos útiles: explicar o que
queres ou buscas.

▪

. Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to
you)

▪

. Extra activity (listening): identificar
expresións comerciais no audio.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Audio script, SB p.116

CC

Indicadores

Materiais

SIEE

SIEE2. Utiliza estratexias de
comunicación das linguas
que coñece superar as
dificultades que xorden
habitualmente na
comunicación.

SB p.85

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non explícitos
nun texto oral.

SC

SC1. Utiliza de forma
consciente en contextos
de comunicación variados,
os coñecementos
adquiridos sobre o
sistema lingüístico da
lingua estranxeira para
comprender as producións
alleas.

SIEE

SIEE3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

SB p.85
CD

SB p. 85
Over to
you
TG p.85
CD
SB
TRB
CD

CL

CL2.1. Utiliza mecanismos
para dar coherencia e
cohesión ao discurso oral.

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non explícitos
nun texto oral.

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non explícitos
nun texto oral.

CC

Indicadores

Materiais

CL

CL.4.3.Extrae conclusiones
informativas y formativas a
raíz de a lectura de textos.

SB p.86

AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

Real English worksheet, TRB
p.98
Unidade 7 - Writing
Obxectivos
▪

Elaborar un
texto
descriptivo:
un ensaio de
opinión.

Actividades
. Lectura dun ensaio de opinión sobre
algúns aspectos da publicidade,
poñendo atención á estrutura e á
linguaxe usada.
▪
Interiorización de estratexias de
escritura para planificar un ensaio
de opinión.
▪

Lectura das normas de uso de
conectores de causa, resultado e
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▪

▪

Mellorar a
expresión
escrita.
Reciclar os
contidos
aprendidos

propósito. Realización de exercicios
e corrección.
▪

Elaboración dunha tarefa (un
ensaio de opinión), seguindo unha
guia paso-a-paso. Chuvia de ideas
e planificación do texto. Traballo
acumulativo.

▪

Extra activity (speaking): debate
sobre o tema da Unidade.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Writing Tutor

CL

CL5.1Defende por escrito
posturas de pensamento
que tendan a evitar
discriminacións culturais,
raciais, relixiosas ou de
calquera outro tipo.

SB p.87
Over to
you

TG p.87
TRB

CL

CL2.5. Defende oralmente
posturas de pensamento
mostrando unha atitude
respectuosa e crítica ante
as achegas alleas.

CL

CL5.4. Compón textos
utilizando estratexias como
a
planificación,
textualización, revisión e
versión final.

CC

Indicadores

Materiais

SIEE

SIEE3. Identifica diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

SB p.88

SIEE

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

CL

CL5.2. Redacta con
estrutura lóxica e os
elementos necesarios de
cohesión e coherencia
para facerse comprender.

Writing worksheet, TRB p.68

Unidade 7 - Vocabulary extra, Progress Check and Tests
Obxectivos
▪

Ampliar
vocabulario
sobre o tema
da Unidade e
coñecer
técnicas para
adquirir
vocabulario.

Actividades
▪

.Lectura de nova lista de palabras
relacionada co tema da Unidade: ir
de compras, prezos e custos.

▪

.Práctica de estratexias de
adquisición de vocabulario:
encontrar definición correcta.

▪

▪

Extra activity (vocabulary): escribir
frases utilizando algunhas palabras
da lista de vocabulario.

Actividades adicionais/opcionais:
Word lists, SB p.157

TG p.88

SB
TRB
VocApp

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

SB

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para progresar
na aprendizaxe.

CD

Vocabulary worksheet, TRB
p.54

▪

Revisar os
contidos
traballados na
Unidade.

▪

Valorar os
coñecementos
adquiridos na
Unidade.

VocApp
. Realización dos exercicios de
revisión e corrección. Aclaración de
dúbidas e preparación para o
exame.
▪

Realización opcional dun dos test
da Unidade.
-

Unit 7 Tests

TRB
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Unit 8 - Talk to me
Unidade 8 - Vocabulary
Obxectivos
▪

▪

Introducir o
tema da
Unidade
mediante a
presentación
do vocabulario
(vías y
formatos de
comunicación).

Actividades

CC

Indicadores

. Observación das imaxes e do
título e anticipación do contido do
texto: comunicación

SIEE

▪

. Escoita dun texto ou visionado
dun vídeo sobre vías e formatos de
comunicación.

CL

CL1.2Comprende as
mensaxes principais da
comunicación
interpersoal sobre temas
de uso cotián, de
interese xeral e temas
abstractos.

▪

. Interiorización de expresións e
consellos útiles: diferenzas entre
"send a message" e "leave a
message".

AA

AA2. Utiliza estratexias
de comunicación das
linguas que coñece para
superar as dificultades
que xorden
habitualmente na
comunicación.

▪

Practicar a
expresión oral.

▪

. Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to
you)

CL

▪

. Extra activity (speaking): role play
da conversación do texto.

SIEE

▪

. Extra activity (listening): preparar
un guión e representar unha
escena dunha serie de televisión.

SC

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Word lists, SB p.157

SIEE

Vocabulary worksheets, TRB

SIEE3. Identifica
diferentes estratexias
para progresar na
aprendizaxe.

CL2.2. Produce un
discurso comprensible e
axeitado á intención de
comunicación.

Materiais
SB p.89
CD-iPack

SB p.89
Over to
you

TG p. 89
CD

SB
TRB

SIEE1. Participa en
conversacións e
simulacións breves con
diversos fins
comunicativos.
SC2. Socializa e participa
en actividades grupais na
lingua estranxeira.
SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

pp.55–57
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Unidade 8 - Reading
Obxectivos
▪

▪

Practicar a
comprensión
lectora,
mediante un
texto relacionado
coa Unidade (vías
e formatos
decomunicación).

Entender a
estrutura e
linguaxe usadas
en diferentes
tipos de texto.

Actividades
▪

. Observación das imaxes e do
título e anticipación do contido do
texto: formas de comunicación
que usan as distintas xeracións.

▪

. Lectura dun artigo sobre as
diferenzas da linguaxe entre
xeracións e práctica das técnicas
de comprensión lectora
presentadas. Realización das
actividades de comprensión e
corrección conxunta.

▪

. Práctica dunha estratexia de
comprensión lectora: inferir o
significado de palabras novas.

▪

▪

Practicar a
expresión oral.

. Identificación de elementos
característicos do tipo de texto
estudado: artigos de opinión.

▪

. Interiorización de expresións e
consellos útiles: diferenzas entre o
"text speak" e o " e-speak".

▪

. Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to
you)

▪

. Extra activity (reading): escribir
unha mensaxe electrónica para
concertar unha cita cun amigo.
. Extra activity (vocabulary): escribir
frases con algunhas das palabras
da lista de vocabulario.

▪

▪

. Extra activity (speaking): role-play
dunha conversación entre un
adulto e un adolescente.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Culture worksheet, TRB p.89

CC
SIEE

Indicadores
SIEE3. Identifica
diferentes estratexias
para progresar na
aprendizaxe.

CL

CL4.4. Le de forma
autónoma textos
extensos e diversos
relacionados cos seus
intereses académicos,
persoais e profesionais
futuros.

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

AA

SIEE

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.
SIEE3. Identifica
diferentes estratexias
para progresar na
aprendizaxe.

CL

CL2.2. Produce un
discurso comprensible e
axeitado á intención de
comunicación.

CL

CL4.1. Infire significados
a partir do contexto.

CL

CL5.2. Redacta con
estrutura lóxica e os
elementos necesarios de
cohesión e coherencia
para facerse
comprender.

SIEE

SIEE1. Participa en
conversacións e
simulacións breves con
diversos fins
comunicativos.

CEC

CEC1. Valora a lingua
estranxeira como medio
para comunicarse e
acceder a informacións e
culturas novas..

Materiais
SB p.90

SB p.91

SB p.6
Over to
you

TG p.91
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Unidade 8 - Grammar
Obxectivos
▪

▪

Coñecer e
interiorizar o uso
de estilo
indirecto(reported
speech).

Practicar a
expresión oral.

Actividades
▪

Observación e interiorización das
normas de uso. Diferenciación
entre os diferentes tempos do
estilo indirecto (reported speech).
Realización de exercicios e
corrección. Consulta da sección
de gramática, se é necesario.

▪

Interiorización de expresións e
consellos útiles: uso de said e
told.

▪

Análise de frases e corrección de
erros. Traballo acumulativo.

▪

.Práctica do uso do estilo
indirecto (reported orders and
suggestions) mediante a
realización de exercicios

▪

.Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to
you)

▪

Extra activity (grammar):
descubrir datos persoais
interesantes dos compañeiros e
exposición oral utilizando estilo
indirecto.
.Extra activity (grammar):
transformar a estilo indirecto a
última mensaxe electrónica
recibida.

▪

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Grammar Bank, SB p.149–152
Grammar worksheets, TRB
pp.27–29

CC

Indicadores

SIEE

SIEE3. Identifica
diferentes estratexias
para progresar na
aprendizaxe.

AA

AA2. Utiliza estratexias
de comunicación das
linguas que coñece
para superar as
dificultades que xorden
habitualmente na
comunicación.

AA

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.
AA4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

CL

CL3.2. Participa en
conversacións con certo
grao de fluidez,
naturalidade e
precisión, sobre temas
variados.

SIEE

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

SIEE

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

SIEE

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

Materiais
SB p.92

SB p.93

SB p.93
Over to
you

TG p.93

SB
TRB
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Unidade 8 - Vocabulary and listening
Obxectivos

Actividades

•
Coñecer
e interiorizar
vocabulario:
say/speak/tell

▪

▪

▪

Comprender
textos orais

Practicar a
expresión
oral.

Observación do cadro
say/speak/tell, realización de
exercicios e revisión conxunta.

▪

.Extra activity (speaking): expresar
por xestos unha acción e traducir a
estilo indirecto para o resto da
clase.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Vocabulary worksheets, TRB
pp.55–57

▪

. Observación das imaxes e do
título e anticipación do contido do
texto: falar en público.

▪
▪

Lectura do texto e debate sobre as
preguntas.

▪

. Interiorización dunha estratexia de
comprensión oral: identificar
información necesaria.
. Audición dun diálogo sobre como
falar en público e identificación de
información xeral. Segunda
audición e realización das
actividades de comprensión.

▪

Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to
you)

▪

Extra activity (listening): ditado de
frases incompletas e encher ocos.

▪

Extra activity (writing): realizar un
poster con consellos para dar
presentacións.

▪

Extra activity (speaking): exposición
oral sobre o tema da Unidade.

CC

Indicadores

Materiais

CL

CL2.5. Defende
oralmente posturas de
pensamento mostrando
unha actitude
respectuosa e crítica ante
as achegas alleas.

SB p.94

AA

SC

AA2. Utiliza estratexias de
comunicación das linguas
que coñece para superar
as dificultades que
xorden habitualmente na
comunicación.

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

SIEE

SIEE3. Identifica
diferentes estratexias
para progresar na
aprendizaxe.

CL

SIEE3. Identifica
diferentes estratexias
para progresar na
aprendizaxe.
CL1.2Comprende as
mensaxes principais da
comunicación
interpersoal sobre temas
de uso cotián, de interese
xeral e temas abstractos.

CL

CL2.3. Produce textos
cohesionados e
coherentes.

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non
explícitos nun texto oral.

CMCT

CL

SB
TRB
SB p.95
CD

SC2. Socializa e participa
en actividades grupais na
lingua estranxeira.

SIEE

SIEE

TG p.94

SB p. 95
Over to
you
TG p.95
CD

TG
TRB
CD

CMCT1. Elabora
documentos
empregando recursos
verbais e gráficos.
CL2.4. Busca no seu
ámbito e encontra
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medios que lle axuden a
expresarse.
Actividades adicionais/opcionais:
Photocopiable audio script,

▪

CL

p.T134
Listening worksheet, TRB p.79

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non
explícitos nun texto oral.

Unidade 8 - Word-building
Obxectivos

Actividades

. Coñecer e
interiorizar
algunhas normas
de formación de
palabras en
inglés: ing form /
to infinitive:
outros usos

▪

▪

Practicar a
expresión
oral.

Observación das imaxes e do título
e anticipación do contido do texto:
como comportarse nunha
conversación.
. Observación do cadro-resumo
sobre outros usos de -ing form / to
infinitive, localización de exemplos
e asociación co significado
correcto. Realización de exercicios
e corrección.
. Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to
you)

▪

▪

Actividadesadicionais/opcionais:
Vocabulary worksheets, TRB
pp.55–57

▪

CC

Indicadores

AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

CL

CL2.4. Busca no seu
ámbito e encontra
medios que lle axuden a
expresarse.

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

CC

Indicadores

Materiais
SB p.98
CD

SB p. 96
Over to
you
SB
TRB

Unidade 8 - Speaking
Obxectivos
▪

▪

Practicar a
expresión oral.

Actividades
▪

Observación das imaxes e do
título e anticipación do contido
do texto: expresar interese en
experiencias e opinións persoais.

▪

Audición do texto e realización
das actividades de comprensión
oral.

SIEE

CL

Coñecer e
interiorizar
estratexias de
expresión oral
▪

Práctica de estratexias de
expresión oral: expresar interese.

AA

SIEE3. Identifica
diferentes estratexias
para progresar na
aprendizaxe.
CL1.2Comprende as
mensaxes principais da
comunicación
interpersoal sobre
temas de uso cotián, de
interese xeral e temas
abstractos.
AA4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

Materiais
SB p.97
CD

SB p. 97
Pronunciation
CD

SB p. 97
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▪

Mellorar a
expresión oral
(Pronunciation)

▪

Audición e identificación do uso
da entoación para expresar
interese. Audición e clasificación
segundo proceda.

▪

Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to
you)

▪

Extra activity (listening): ditado
de preguntas e responder.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Audio script, SB p.116

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non
explícitos nun texto
oral.

CL

CL2.3. Produce textos
cohesionados e
coherentes.

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non
explícitos nun texto
oral.

CL

CL2.1. Utiliza
mecanismos para dar
coherencia e cohesión
ao discurso oral.

Real English worksheet, TRB
p.99

Over to you
TG p.97
CD
SB
TRB
CD

Unidade 8 - Writing
Obxectivos
▪

▪

▪

Elaborar un
texto
descriptivo:
un correo
electrónico
informal.
Mellorar a
expresión
escrita.

Reciclar os
contidos
aprendidos

Actividades
▪

▪

. Lectura dun correo electrónico
informal, poñendo atención á
estrutura e á linguaxe usada.
. Interiorización de estratexias de
escritura para escribir un correo
electrónico informal.

▪

. Lectura de expresións de linguaxe
informal. Realización de exercicios
e corrección.

▪

. Extra activity (speaking): debate
sobre a Unidade utilizando os
conectores aprendidos.

▪

Elaboración dunha tarefa (elaborar
unha resposta para un correo
electrónico informal), seguindo
unha guia paso-a-paso. Chuvia de
ideas e planificación do texto.
Traballo acumulativo.

CC
CL

AA

Indicadores
CL4.2. Infire
coñecementos
lingüísticos e léxicos a
través da lectura.
AA3. Identifica diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

CL

CL2.5. Defende
oralmente posturas de
pensamento mostrando
unha actitude
respectuosa e crítica ante
as achegas alleas.

CL

CL5.4. Compón textos
utilizando estratexias
como a planificación,
textualización, revisión e
versión final.

Materiais
SB p.98
SB p.99

TG p.99

SB p.99
Over to
you
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▪

Actividades adicionais/opcionais:
Writing Tutor

CL

Writing worksheet, TRB p.69

CL5.4. Compón textos
utilizando estratexias
como a planificación,
textualización, revisión e
versión final.

TRB

Unidade 8 - Vocabulary extra, Progress Check & Tests
Obxectivos
▪

Ampliar
vocabulario
sobre o tema
da Unidade e
coñecer
técnicas para
adquirir
vocabulario.

Actividades
▪

. Lectura de nova lista de palabras
relacionada co tema da Unidade:
linguaxe formal e informal.

▪

. Práctica de estratexias de
adquisición de vocabulario:
rexistros de linguaxe.

▪

. Extra activity (vocabulary): reescribir en estilo informar as frases
de estilo formal da Unidade, e
viceversa.

▪

. Extra activity (writing): escribir un
correo electrónico informal a un
amigo.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Word lists, SB pp.157–158

CC

Indicadores

Materiais

AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

SB p.100

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

TG p.100

CL

CL5.2. Redacta con
estrutura lóxica e os
elementos necesarios de
cohesión e coherencia
para facerse comprender.

SB
TRB
VocApp

CL

CL5.3. Redacta textos de
certa complexidade
sobre temas persoais,
actuais e de interese
académico con razoable
corrección gramatical e
léxico apropiado ao
contexto.

SIEE

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

SB

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

CD

Vocabulary worksheet, TRB
p.57

▪

▪

VocApp
. Realización dos exercicios de
revisión e corrección. Aclaración de
dúbidas e preparación para o

Revisar os
contidos
traballados na
Unidade.
Valorar os
coñecementos
adquiridos na
Unidade.

exame.
▪

Realización opcional dun dos test
da Unidade.
-

Unit 8 Tests
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Unit 9 - Take a break
Unidade 9 - Vocabulary
Obxectivos
▪

Actividades

Introducir o
tema da
Unidade
mediante a
presentación
do
vocabulario
(turismo).

▪

▪

▪
▪

Practicar a
expresión
oral.

▪

CC

Indicadores

Materiais

Observación das imaxes e do título
e anticipación do contido do texto:
facer turismo.

AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

SB p.101

Escoita de textos ou visionado de
vídeos para identificar vocabulario
sobre turismo.

CL

Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to
you)

CL

Actividades adicionais/opcionais:
Word lists, SB p.158

SIEE

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

CC

Indicadores

Vocabulary worksheets, TRB

CL1.2Comprende as
mensaxes principais da
comunicación
interpersoal sobre temas
de uso cotián, de interese
xeral e temas abstractos.
CL2.5. Defende
oralmente posturas de
pensamento mostrando
unha actitude
respectuosa e crítica ante
as achegas alleas.

CD-iPack

SB p.101
Over to
you

SB
TRB

pp.58–60

Unidade 9 - Reading
Obxectivos
▪

▪

Practicar a
comprensión
lectora,
mediante un
texto
relacionado con
a Unidade
(turismo).

Entender a
estrutura e
linguaxe usadas
en diferentes
tipos de texto.

Actividades
▪

.Repaso de estratexias de
comprensión lectora.

▪

.Lectura dun foro online sobre o
"couch-surfing" (servizo de
hospitalidade en liña) e práctica
das técnicas de comprensión
lectora presentadas. Realización
das actividades de comprensión e
corrección conxunta.

▪

▪

.Identificación de elementos
característicos do tipo de texto
estudado: un foro online de
opinión.
.Interiorización de expresións e
consellos útiles: uso de guións.

SIEE

CL

AA

AA

Materiais

SIEE3. Identifica
diferentes estratexias
para progresar na
aprendizaxe.

SB p.102

CL4.4. Le de forma
autónoma textos
extensos e diversos
relacionados cos seus
intereses académicos,
persoais e profesionais
futuros.

SB p.103

AA3. Identifica
diferentes estratexias
para progresar na
aprendizaxe.
AA3. Identifica
diferentes estratexias
para progresar na
aprendizaxe.

SB p.103
SB p.102
Pronunciation
CD
SB p.102
Over to you

TG p.103
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▪

Mellorar a
expresión oral
(Pronunciation)

▪

Practicar a
expresión oral.

▪

.Audición e identificación dos
modelos de acentuación en
phrasal verbs. Audición e
clasificación segundo proceda.

▪

. Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to
you)

▪

. Extra activity (vocabulario):
identificar os adxectivos
utilizados no texto para describir
varios lugares.

▪

. Extra activity (writing): escribir
mensaxes como os do texto, con
experiencias propias.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Culture worksheet, TRB p.90

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non
explícitos nun texto
oral.

CL

CL2.3. Produce textos
cohesionados e
coherentes.

SIEE

SIEE3. Identifica
diferentes estratexias
para progresar na
aprendizaxe.

CL

CL5.2. Redacta con
estrutura lóxica e os
elementos necesarios
de cohesión e
coherencia para facerse
comprender.

CEC

CEC1. Valora a lingua
estranxeira como medio
para comunicarse e
acceder a informacións
e culturas novas..

TRB

Unidade 9 - Grammar
Obxectivos
Revisar
conceptos e
estratexias
gramaticais
aprendidas
durante o curso.

▪

Practicar a
expresión
oral.

Actividades

CC
SIEE

. Práctica do uso de estratexias
gramaticais mediante a realización
de exercicios.
. Encher ocos
. Preguntas
Transformacións
▪
. Práctica do uso de estratexias
gramaticais mediante a realización
de exercicios do Workbook.
▪

▪

. Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to
you)

▪

. Extra activity (grammar):
identificar o tempo verbal ou tipo
de estrutura no exercicio de encher
ocos.

▪

Actividades adicionais/opcionais:

Indicadores
SIEE3. Identifica
diferentes estratexias
para progresar na
aprendizaxe.

Materiais
SB p. 104,
105

SB p.105
SIEE

CL

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.
CL2.1. Utiliza mecanismos
para dar coherencia e
cohesión ao discurso
oral.

AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para

Over to
you

TG p.104

TRB
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Grammar worksheets, TRB
pp.30–32

progresar na
aprendizaxe.

Unidade 9 - Vocabulary and listening
Obxectivos
▪

Coñecer e
interiorizar
vocabulario:
viaxar.

Actividades
▪

▪

. Escoita do texto e identificación
de indicacións de alerta e
prohibición. Realización de
exercicios e revisión conxunta.

▪

. Interiorización de expresións e
consellos útiles: diferenzas entre
journey / trip / travel.

▪

▪

▪

. Extra activity (writing): escribir
preguntas sobre as regras que
indica o texto.

. Extra activity (speaking):
conversación en parella para crear
consellos para a xente que visita o
parque.

SIEE

Practicar a
expresión
oral.

▪

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Word lists, SB p.158
Vocabulary worksheets, TRB
pp.58–60
Repaso de estratexias de
comprensión oral.

. Audición da opinión de varias
persoas relacionadas con festivais
de música e identificación de
información xeral. Segunda
audición e realización das
actividades de comprensión

Indicadores

Materiais

SIEE3. Identifica
diferentes estratexias
para progresar na
aprendizaxe.

SB p.106

SIEE

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

TG p.106

AA

AA2. Utiliza estratexias de
comunicación das linguas
que coñece para superar
as dificultades que
xorden habitualmente na
comunicación.

CL

SC

Comprender
textos orais
▪

▪

. Observación das imaxes e do
título e anticipación do contido do
texto: indicacións de alerta e
prohibición.

CC

CL5.2. Redacta con
estrutura lóxica e os
elementos necesarios de
cohesión e coherencia
para facerse comprender.
SC1. Utiliza de forma
consciente en contextos
de comunicación
variados, os
coñecementos
adquiridos sobre o
sistema lingüístico da
lingua estranxeira para
comprender as
producións alleas.

SIEE

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

SIEE

SIEE3. Identifica
diferentes estratexias
para progresar na
aprendizaxe.

CL

CD

SB
TRB

SB p.107
CD

SB p107
Over to
you
TG p.107
CD
TG
TRB
CD

CL1.2Comprende as
mensaxes principais da
comunicación
interpersoal sobre temas
de uso cotián, de interese
xeral e temas abstractos.
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▪

. Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas.(Over to
you)

▪

CL

CL3.2. Participa en
conversacións con certo
grao de fluidez,
naturalidade e precisión,
sobre temas variados.

Extra activity (listening): ditado de
preguntas e responder.

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non
explícitos nun texto oral.

▪

Extra activity (speaking): debate
sobre o tema da sesión.

CL

CL2.5. Defende
oralmente posturas de
pensamento mostrando
unha actitude
respectuosa e crítica ante
as achegas alleas.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Photocopiable audio script,

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non
explícitos nun texto oral.

p.T136
Listening worksheet, TRB p.80
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Unidade 9 - Word-building
Obxectivos

Actividades

. Coñecer e
interiorizar
algunhas normas
de formación de
palabras en inglés:
Transformacións a
partir da raíz da
palabra.

▪

▪

Practicar
aexpresión
oral.

▪
▪

. Observación do cadro-resumo
sobre transformacións a partir da
raíz da palabra, localización de
exemplos e asociación co
significado correcto.
Realización de exercicios e
corrección.
Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to
you)

▪

Extra activity (writing): escribir un
anuncio para a promover visita a
unha cidade.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Vocabulary worksheets, TRB
pp.58–60

CC

Indicadores

AA

AA3. Identifica diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

CL

CL

SIEE

CL2.4. Busca no seu
ámbito e encontra
medios que lle axuden a
expresarse.

Materiais
SB p.108
SB p. 108
Over to
you

TG p.108
SB
TRB

CL5.2. Redacta con
estrutura lóxica e os
elementos necesarios de
cohesión e coherencia
para facerse comprender.
SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

Unidade 9 - Speaking
Obxectivos

Actividades

▪

Practicar a
expresión
oral.

▪

Observación das imaxes e do título
e anticipación do contido do texto:
facer as maletas.

▪

Coñecer e
interiorizar
estratexias
de expresión
oral

▪

. Audición do texto e realización
das actividades de comprensión
oral.

▪

▪

▪

. Práctica de estratexias de
expresión oral: como dar
continuidade a unha conversación.
. Interiorización de expresións e
consellos útiles: darse tempo para
pensar.
. Expresión persoal a partir das
preguntas formuladas. (Over to
you)

CC
SIEE

CL

SIEE

AA

CL

Indicadores
SIEE3. Identifica
diferentes estratexias
para progresar na
aprendizaxe.
CL1.2Comprende as
mensaxes principais da
comunicación
interpersoal sobre temas
de uso cotián, de interese
xeral e temas abstractos.
SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.
AA3. Identifica diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.
CL2.1. Utiliza mecanismos
para dar coherencia e
cohesión ao discurso
oral.

Materiais
SB p.109
CD

SB p.110

SB p. 109
Over to
you
TG p.109
CD

SB
TRB
CD
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▪

. Extra activity (listening): ditado de
preguntas e responder escoitando
do audio.

▪

. Extra activity (pronunciation):
copiar a entoación do audio, frase
por frase.

▪

Actividades adicionais/opcionais:
Audio script, SB p.116

CL

CL1.3. Utiliza estratexias
para comprender a idea
global ou inferir
significados non
explícitos nun texto oral.

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

Real English worksheet, TRB
p.100

Unidade 9 - Writing
Obxectivos

Actividades

. Elaborar un
texto sobre as
vantaxes e
desvantaxes dun
asunto.

▪

Observación das imaxes e do título
e anticipación do contido do texto:
lugares de vacacións.

SIEE

▪

Interiorización de estratexias de
escritura para organizar un texto
sobre vantaxes e desvantaxes dun
asunto.
Lectura dun texto describindo
vantaxes e desvantaxes, poñendo
atención á estrutura e á linguaxe
usada

SIEE

. Lectura das normas de estruturar
os argumentos. Realización de
exercicios e corrección.
. Extra activity (writing): expresar
acordo ou desacordo co exposto
no texto.

CL

▪

Mellorar a
expresión
escrita.

▪

▪

▪

▪

Reciclar os
contidos
aprendidos

▪

▪

. Elaboración dunha tarefa
(describir vantaxes e desvantaxes
de quedarse na casa ou viaxar
durante as vacacións), seguindo
unha guia paso-a-paso. Chuvia de
ideas e planificación do texto.
Traballo acumulativo.
Actividades adicionais/opcionais:
Writing Tutor
Writing worksheet, TRB p.70

CC

CL

Indicadores
SIEE3. Identifica
diferentes estratexias
para progresar na
aprendizaxe.
SIEE3. Identifica
diferentes estratexias
para progresar na
aprendizaxe.
CL4.4. Le de forma
autónoma textos
extensos e diversos
relacionados cos seus
intereses académicos,
persoais e profesionais
futuros.
CL4.1. Infire significados
a partir do contexto.

CL

CL5.2. Redacta con
estrutura lóxica e os
elementos necesarios de
cohesión e coherencia
para facerse comprender.

CL

CL5.1. Defende por
escrito posturas de
pensamento que tendan
a evitar discriminacións
culturais, raciais,
relixiosas ou de calquera
outro tipo.

CL

Materiais
SB p.110

SB p.111

TG p.110

SB p.112
Over to
you

TRB

CL5.4. Compón textos
utilizando estratexias
como a planificación,
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textualización, revisión e
versión final.

Unidade 9 - Vocabulary extra, Progress Check & Tests
Obxectivos
▪

Ampliar
vocabulario
sobre o tema
da Unidade e
coñecer
técnicas para
adquirir
vocabulario.

Actividades
▪

▪

▪

▪

CC

. Lectura de nova lista de palabras
relacionada co tema da Unidade:
viaxar e lugares.
. Práctica de estratexias de
adquisición de vocabulario: repasar
vocabulario.
. Extra activity (vocabulary): autoavaliación de listados de
vocabulario, en grupos.

Actividades adicionais/opcionais:
Word lists, SB p.158

SIEE

SIEE

SIEE

Indicadores
SIEE3. Identifica
diferentes estratexias
para progresar na
aprendizaxe.
SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.
SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

Materiais
SB p.112
TG p.112

SB
TRB
VocApp

SIEE

SIEE4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

SB

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

CD

Vocabulary worksheet, TRB
p.60

▪

Revisar os
contidos
traballados na
Unidade.

▪

▪

Valorar os
coñecementos
adquiridos na
Unidade.

▪

▪

Revisar e
valorar os
coñecementos
adquiridos no
curso.

VocApp
. Realización dos exercicios de
revisión e corrección. Aclaración de
dúbidas e preparación para o
exame.

Realización opcional dun dos test
daUnidade.
-

Unit 9 Tests

-

. Repaso xeral e
preparación para o exame
de final de trimestre.
Resolución de dúbidas e
recomendación de
exercicios de
consolidación, se é
necesario.
End-of-term Tests 3
End-of-year Test

-

AA

AA4. Utiliza diferentes
estratexias para
progresar na
aprendizaxe.

TRB

CD
TRB
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MODELO PARA AVALIAR AS COMPLETENCIAS CLAVE

1. Competencia en comunicación lingüística (CL)

Indicadores
CL1. ESCOITAR
CL1.1. Capta e resume a idea global dunha exposición oral de tema coñecido a través
dun medio mecánico.
CL1.2. Escoita e realiza tarefas do tipo: relacionar, secuenciar, completar táboas, etc.
CL1.3. Predí o desenlace dun texto oral relacionando os diversos aspectos do seu
contido.
CL2. FALAR
CL2.1. Adapta a mensaxe tanto ás posibilidades lingüísticas coma á audiencia á que se
dirixe.
CL2.2. Reflicte sobre a necesidade da corrección formal na expresión oral.
CL2.3. Enxuiza a capacidade de expresión cando se aprecia que a mensaxe non chega
á audiencia.
CL2.4. Busca na súa contorna e atopa medios que lle axudan a expresarse.
CL2.5. Defende oralmente posturas de pensamento que tenden a evitar
discriminacións culturais, sociais, relixiosas ou de calquera tipo.
CL3. CONVERSAR
CL3.1. Realiza intercambios comunicativos con falantes da lingua estudada.
CL3.2. Reflicte sobre a necesidade da corrección formal na interacción oral.
CL4. LER
CL4.1. Infire significados a partir do contexto.
CL4.2. Infire coñecementos lingüísticos e léxicos a través da lectura.
CL4.3. Extrae conclusións informativas e formativas a raíz da lectura dos textos.
CL4.4. Valora a lectura como fonte de coñecemento de aspectos culturais, históricos,
literarios, etc., da lingua estranxeira.
CL4.5. Valora a lectura como fonte de pracer.
CL5. ESCRIBIR
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CL5.1. Defende por escrito posturas de pensamentos que tenden a evitar
discriminacións culturais, raciais, relixiosas ou de calquera tipo.
CL5.2. Redacta con estrutura lóxica e os elementos necesarios de cohesión e
coherencia para facerse comprender.
CL5.3. Redacta conforme a convencións básicas propias de cada xénero e léxico
apropiado ó contexto.
CL5.4. Compón textos utilizando estratexias como a planificación, textualización,
revisión e versión final.

2. Competencia matemática, científica e tecnolóxica (CMCT)

Indicadores
CMCT1. Elabora documentos empregando recursos verbais e gráficos.
CMCT2. Resolve encrucillados, crebacabezas ou sopas de letras.

3. Competencia dixital (CD)

Indicadores
CD1. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma progresivamente
autónoma para buscar información.
CD2. Usa as tecnoloxías da información e comunicación de forma progresivamente
autónoma para producir textos a partir de modelos.
CD3. Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación para a aprendizaxe da
lingua inglesa.

4. Aprender a aprender (AA)

Indicadores
AA1. Valora a capacidade de interacturar oralmente como medio eficaz na ampliación
dos seus horizontes humanos, lingüísticos e culturais.
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AA2. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, os
coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira como
instrumento de auto-corrección e de autoavaliación das producións propias orais.
AA3. Identifica oralmente diferentes estratexias utilizadas para progresar na
aprendizaxe.
AA4. Utiliza diferentes estratexias utilizadas para progresar na aprendizaxe.
5. Competencias sociais e cívicas (SC)

Indicadores
SC1. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, os
coñecementos adquiridos sobre os sistema lingüístico da lingua estranxeira para
comprender as producións alleas.
SC2. Socializa e participa en actividades grupais na lingua estranxeira.
SC3. Comprende e valora o traballo cooperativo.

6. Sentido da iniciativa e espírito emprendedor (SIEE)

Indicadores
SIEE1. Participa en conversacións e simulacións breves con diversos fins
comunicativos, utilizando as estratexias nevesarias para resolver as dificultades
durante a interacción.
SIEE2. Organiza o seu traballo para mellorar resultados.
SIEE3. Utiliza procesos de autoavaliación.
SIEE4. Segue instrucións para realizar autonomamente tarefas de aprendizaxe.

7. Conciencia e expresións culturais (CEC)

Indicadores
CEC1. Identifica os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua
estranxeira, sinala as características máis significativas dos costumes, normas,
actitudes e valores da sociedade cuxa lingua se estuda.
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CEC2. Identifica os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a
lingua estranxeira e mostra unha valoración positiva de patróns culturais distintos
ós propios.
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OBXECTIVOS
Aparecen recollidos anteriormente nas programacións dos distintos cursos.
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TEMPORALIZACIÓN
1 DISTRIBUCIÓN DOS CONTIDOS DOS LIBROS DE TEXTO

2º ESO
•
•
•

1ª avaliación: 1-2 e 4. Se intercalarán algúns exercicios da unidade de
introdución.
2ª avaliación: introdución-1-2-4-6-5 e metade da 7.
3ª avaliación: introdución-1-2-4-5-6-7-9-3.
A unidade 8, o present perfect, non se traballará. En 3º ESO
estúdase este tempo con moito detalle e considérase que é un bo
momento para introducilo.

4º ESO
•
•
•

1ª avaliación: 1-2-6 (só statements / questions / commands) e o
presente perfecto da unidade de introdución.
2ª avaliación: 1-2-6-3-4-7 (futuro)
3ª avaliación: 1-2-3-4-6-7 (completa)-8-5.
Elimínase a unidade 9, que é de repaso.

2º BACH
•
•
•

1ª avaliación: Introd. - 1-2
2ª avaliación: Introd. - 1-2-3-4
3ª avaliación: Introd. - 1-2-3-4-5-6

2º BACH Segunda Lingua Estranxeira
•
•
•

1ª avaliación: 2 e 5
2ª avaliación: 2 - 5 - 7 e metade da 6
3ª avaliación: 2 - 5- metade da 6 – 7 – 9
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En 2º Bacharelato Segunda Lingua Estranxeira inclúense en todas as avaliacións os
contidos gramaticais dos temas do libro de 1º Bach. que estudaron o ano anterior, e
para reforzar todos os contidos usarase material do libro de 2º Bacharelato.
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2 DISTRIBUCIÓN DOS CONTIDOS DOS LIBROS DE LECTURA

1ª AVALIACIÓN
- 2º ESO

capítulos 1-2 e o 3 se da tempo

- 4º ESO

capítulos 1-4

2ª AVALIACIÓN
- 2º ESO

capítulos (3)- 4-5-6-7-8

- 4º ESO

capítulos 5-8

3ª AVALIACIÓN
- 2º ESO

capítulos 9-10-11-12

- 4º ESO

capítulos 9-12

Os alumnos de 3º PDC non teñen libro de lectura.

Nas probas que se fagan despois da 3ª avaliación na ESO os alumnos terán que
examinarse de todos os capítulos dos libros de lectura.
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3 DISTRIBUCIÓN DOS CONTIDOS DOS LIBROS DE TEXTO PARA OS ALUMNOS
COA MATERIA PENDENTE
PRIMEIRO DA ESO
1ª AVALIACIÓN Unidades da 1 á 4
2ª AVALIACIÓN Unidades da 1 á 8
EXAME DE MAIO E XUÑO Unidades 1 á 8

SEGUNDO DA ESO
1ª AVALIACIÓN Unidades da 1 á 4
2ª AVALIACIÓN Unidades da 1 á 9 (excepto a 8)
EXAME DE MAIO E XUÑO Unidades 1 á 9 (excepto a 8)

TERCEIRO DA ESO
1ª AVALIACIÓN Unidades da 1 á 4
2ª AVALIACIÓN Unidades da 1 á 8
EXAME DE MAIO E XUÑO Unidades 1- 8
PRIMEIRO BACHARELATO
1ª AVALIACIÓN Unidades da 1 - 4
2ª AVALIACIÓN Unidades da 1 - 8 .
EXAME DE MAIO E EXTRAORDINARIO Unidades 1-8

277

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA

Nesta programación os mínimos esixidos para aprobar a materia están destacados en
negrita nos estándares de aprendizaxe e nas estruturas sintáctico-discursivas da
programación de cada curso .
Cada nivel inclúe os mínimos do(s) curso(s) anteriores.
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PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
O proceso de aprendizaxe dos alumnos medirase ao longo das tres avaliacións de
diversas formas, de modo que se poida xulgar o seu nivel en cada destreza.
Para a avaliación de cada alumno o profesor terá en conta os seguintes puntos:
1- O alumno na aula e o traballo na casa.
2- As probas, controis, etc. que se fixeran durante o período correspondente á
avaliación. Haberá, como mínimo, unha proba/control en cada avaliación antes do
exame global de avaliación do final de cada trimestre (a proba da avaliación inicial
non conta como proba do primeiro trimestre). Estas probas, controis, etc. serán de
diversos tipos:

➢ Expresión escrita. Dado un debuxo/s, viñeta, oracións iniciais, tema, etc.
pediráselles que escriban un diálogo, unha pequena historia, etc.
utilizando o vocabulario, estruturas, etc. estudados.
➢ Exercicios de gramática, vocabulario, etc. Haberá distintos tipos de
exercicios con diferentes graos de dificultade.
➢ Comprensión oral. Escoitarán un diálogo, texto, historia curta, etc., e
responderán preguntas, poñerán a información por orde, farán exercicios de
verdadeiro-falso, escribirán un resumo, etc.
➢ Probas do libro de lectura obrigatoria e outras de comprensión lectora.

3- O exame de avaliación.
Ao final de cada avaliación faranse probas máis exhaustivas que estarán
deseñadas para ver como os alumnos usan as distintas destrezas e fan a reflexión
sobre a lingua que pide a lei. Cada exame de avaliación constará de cinco partes:
➢ exercicios de gramática, vocabulario, etc.
➢ expresión escrita (writing)
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➢ comprensión oral (listening)
➢ expresión oral (speaking)

➢ libro de lectura obrigatoria (reading)

Se o alumno non aproba na avaliación ordinaria terá outra oportunidade na proba
extraordinaria, no caso de 2º Bacharelato, ou nas probas que se fagan despois da
avaliación ordinaria, se son alumnos da ESO. En ambos os casos suprímense as partes
de Speaking e Listening para facilitarlles a súa recuperación.

280

METODOLOXÍA
1 METODOLOXÍA XERAL

Utilízanse os recursos dixitais porque as aulas teñen taboleiros nos que se traballa cos
libros dixitais e outras actividades on-line. Ademáis os alumnos da ESO dispoñen de
computadores persoais. Úsanse libros de texto e de lectura.
Na aprendizaxe dunha lingua é importante que os alumnos entendan que esta
representa unha forma diferente de pensar e concibir o mundo e que non é unha mera
translación de códigos.
Para lograr os obxectivos cremos que é importante:
1- Dar as clases en inglés, incluídas as explicacións gramaticais. Se se quere que
falen, primeiro han de oír. En primeiro da ESO usarase á lingua materna dos alumnos
cando sexa necesario. Daranse técnicas para que aprendan a desenvolverse en inglés
sen pasar pola súa lingua materna aínda que nalgunha circunstancia utilícese a tradución
se fose necesario.
2- Facer clases dinámicas e participativas. Procurando crear as situacións
axeitadas para que o alumno sinta a necesidade de utilizar o que está a aprender. Á
hora de levar isto a cabo convén ter en conta que é importante que os alumnos tomen
unha parte activa no proceso de aprendizaxe e que as situacións, tarefas, etc., utilizadas
os impliquen a diferentes niveis e si é posible desperten a súa curiosidade, emotividade,
etc.
Para favorecer este tipo de aprendizaxe estas son algunhas das ferramentas que se usan:
•

axudar ao alumno a descubrir os elementos dá nova lingua e que el mesmo
deduza cales son as regras que gobernan a súa utilización, traballando a
competencia de aprender a aprender.
Por exemplo, ao comezar unha lección o profesor pide aos alumnos que
atopen que hai de novo nela. En pouco tempo aprenden a distinguir que é
importante dende un punto de vista xeral e que ten só un interese particular.

•

representar graficamente o novo concepto por medio de viñetas, gráficos, etc. e
281

que a representación gráfica tamén se utilice para aclarar dúbidas, ambigüidades
etc..
Á hora de ensinar é necesario ter en conta os distintos estilos cognitivos. Non
todas as persoas aprenden do mesmo xeito. Uns teñen a capacidade verbal moi
desenvolvida, outros teñen memoria visual etc. Trátase de atopar a maneira de
mellorar a súa competencia lingüística.
•

axudar aos alumnos a descubrir como uns coñecementos se imbrican noutros,
como o estudado anteriormente se vai expandindo, porque deste xeito a
aprendizaxe será significativa e os coñecementos ao estar almacenados en redes
cada vez máis complexas resultan máis estables e, polo tanto, o alumno reteraos
con maior facilidade e por máis tempo.

•

volver sobre o xa estudado periodicamente para evitar o esquecemento e axudar
a súa interiorización.

•

facer unha reflexión sobre a lingua que os axude a ser conscientes do que están
a utilizar e a súa razón, para ser capaces de autocorrixirse e avanzar na
competencia sentido da iniciativa e espírito emprendedor.
Dentro dá reflexión sobre a lingua a autocorrección xoga un papel fundamental
na aprendizaxe porque desenvolve a capacidade de análise do alumno e axúdalle
a sentirse confiado. O problema non é equivocarse senón o sentimento de
inseguridade que o alumno experimenta cando non sabe como funciona algo e,
polo tanto, non pode manipulalo.

•

desenvolver e dominar de forma integrada as catro destrezas básicas: listening,
speaking, reading e writing.

•

usar distintos tipos de tarefas para interiorizar o uso dá lingua.

•

motivalo con temas de interese e desenvolver a competencia de conciencia e
expresións culturais.

•

fomentar a expresión das ideas e puntos de vista persoais do alumno/a para crear
unha comunicación real.

•

espertar no alumnado a responsabilidade de conseguir a autonomía na súa
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aprendizaxe, recoñecendo os métodos de estudo e o tipo de organización que
máis lle convén, profundizando na competencia sentido da iniciativa e espíritu
emprendedor.
•

axudar aos alumnos a que descubran como aprender e de que forma poden
mellorar as estratexias que utilizan para aprender, para así enfrontarse con éxito
a situacións reais de comunicación mellorando a súa competencia lingüística e a
de aprender a aprender.

•

tentar que o alumno afonde no coñecemento que xa ten, refine os conceptos e
discrimine os que son parecidos entre si a través dá formulación de preguntas,
que lle permiten descubrir se o estudado foi ben comprendido ou se, pola contra,
hai erros. É importante pedir aos alumnos que expresen o que estudaron. A
verbalización dos conceptos axúdaos a clarificar e refinar as súas ideas e a darse
conta de en que partes dá materia teñen problemas.

•

diversificar o material de estudo para que o alumno poida ver como o estudado
pódese aplicar a moitos temas diferentes.

•

fomentar a autoavaliación como ferramenta imprescindible para conseguir un
progreso eficaz na aprendizaxe.

2 METODOLOXÍA ESPECÍFICA

Esta metodoloxía está especialmente deseñada para lograr o desenvolvemento dás
distintas destrezas.
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LISTENING

Para facilitar a comprensión de mensaxes orais é conveniente seguir distintos pasos
según o grao de desenvolvemento desta destreza por parte dos alumnos. Algúns deles
se mencionan a continuación:
1- observar un debuxo relacionado co que van escoitar e:
- usar o estudado para describilo
- contar o que cren que pasa
- inventar un diálogo
- etc.

2- exercicios que se poden facer se os alumnos teñen graves problemas para
entender o que oíron:
- oracións de verdadeiro ou falso
- frases para poñer en orde
–

encher ocos

–

encher táboas con datos concretos

–

multiple choice con datos concretos

-

darlles unhas palabras crave pare que engadan información unha vez
escoitado o texto

–

detectar erros...

–

contestar unhas preguntas previas

–

.................

3- mirar o debuxo e escoitar o pasaxe co texto tapado. A continuación escoitar unha
segunda vez para entresacar as palabras craves que logo utilizarán en oracións
para describir o que pasa ou contestar preguntas.
4- resumir o escoitado. Co libro pechado escoitan unha páxina dous ou tres veces. A
continuación pídeselles que debuxen o que entenderon e que logo comproben se
coincide coa ilustración do libro.
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Estas actividades están encamiñadas a que comprendan que poden entender o
inglés sen necesidade de traducir ao seu idioma.

5 ..............................
Algúns dos exercicios de listening dos libros de clase resultan demasiado doados para
algúns alumnos, polo tanto irase incrementando a dificultade dás actividades, segundo
as necesidades dos alumnos, para que o proceso de aprendizaxe non se estanque.

WRITING

Co fin de mellorar a expresión escrita hai que insistir nos seguintes puntos:

1- elaboración dun esquema antes de empezar a escribir:

a- brainstorming
b- facerse preguntas
c- palabras crave
d- ..........
A segunda posibilidade adoita resultarlles moi útil. Unhas preguntas levan a outras. Por
outra banda, van vendo que se poden dar diferentes respostas a unha mesma pregunta
e que unhas respostas proporcionan máis información que outras á hora de escribir. A
partir dás ideas xeradas deste xeito elaboran o esquema do que van contar.
Nos cursos superiores e a partir dunha idea principal (tese, major leading sentence)
deben desenvolver como se sustenta, buscar ideas secundarias, exemplificaciones,
contra-argumentos, etc.
2- Unha vez que teñen o esquema, deben pensar o vocabulario que van utilizar, as
estruturas gramaticais que lles poden vir ben para expresar o que queren dicir e cal é o
contexto no que se enmarca o que queren expresar. Deste xeito fan un exercicio de
reflexión sobre o que estudaron, corren riscos controlados e danse conta de que o que
saben lles permite expresar un abano maior de matices, facer a narración máis
interesante, etc.
Co fin de mellorar esta destreza, as composicións estarán incluidas no traballo de casa.
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READING
En xeral, a comprensión lectora dos alumnos, sobre todo nos primeiros cursos da ESO,
vese obstaculizada polo feito de que:
- interrompen a lectura en canto atopan unha palabra que non entenden, en lugar
de ignorala ou intentar utilizar o contexto para adiviñar o seu significado.
- non achegan o seu coñecemento do mundo ao texto que len, de forma que moitas
veces non entenden o que len aínda que si entenden as palabras.
- encontran difícil ver cal é a idea principal e cales son as secundarias.
- non saben utilizar o dicionario correctamente.
Co fin de solucionar estes problemas proponse as seguintes tarefas:
- facer exercicios de práctica lectora rápida para que teñan unha idea xeral do que
leron.
- conseguir adaptar a súa forma de ler ao fin co que len.
- axudarlles a aprender a separar as ideas principais dás secundarias.
- axudalos a aprender a parafrasear as partes difíciles dun texto usando as súas
propias palabras.
- axudarlles a aprender a deducir o significado de palabras, expresións, etc. a partir
do contexto.
- coller hábito na procura de sinónimos ou expresións similares
- enseñarlles a aprender a resumir primeiro textos curtos, logo capítulos dos libros
de lectura e finalmente o libro de lectura.
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SPEAKING

É quizais a destreza que require unha maior interiorización dá lingua, sin ela o alumno
no é capaz de expresarse con certa fluidez e prodúcense longas pausas que dificultan a
comunicación. O que fala vese forzado a facer uns esforzos ímprobos que o esgotan e
desaniman á vez que o oínte se impacienta e perde a atención.
É conveniente que os alumnos saiban que na súa propia lingua hai un proceso previo á
fala que pasaron anos interiorizando e que hoxe en día desenvolven tan á présa que non
son conscientes do devandito proceso.
Antes de falar é bo que se centren rapidamente nas duas ou tres palabras que resumen
o que queren dicir, a idea de tempo, etc. que queren expresar e despois o proceso acaba
sendo intuitivo e evitan traducir directamente dá lingua materna.
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MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS
1 Libros de texto:

2º ESO English in Use 2
Linda Marks and Charlotte Addison

4º ESO

Burlington

Spectrum 4
Paul Kelly

2º BACHARELATO

Dan Morris Alex Paramour

Oxford

Living English 2

Elizabeth Grant and Kaitlin Edwards

2º BACHARELATO Segunda Lingua Estranxeira
Bess Bradfield

Burlington

Over to You 1

Oxford

Nesta última materia para reforzar os contidos de todo o libro usarase material do libro
de 2º Bacharelato, Living English 2, da editorial Burlington.

2 Libros de lectura:

2º ESO

The Canterville Ghost
Oscar Wilde

4º ESO

Burlington

The Curious Case of Benjamin Button
F. Scott Fitzgerald

Burlington
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3 Recursos
Todas as aulas teñen lousa dixital e nelas se traballa co libro dixital. Os alumnos de
ESO dispoñen de computadores persoais. O centro dispón, ademáis, de dúas aulas de
informática.
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

1. AVALIACIÓNS ORDINARIAS
Para a avaliación, cualificación e promoción de cada alumno o profesor terá en
conta os seguintes puntos:
1- O alumno na aula e o traballo na casa. O 10% dá nota se reserva para avaliar
estes aspectos:
participación activa nas actividades e tarefas propostas
realización das tarefas e deberes nos prazos sinalados axustándose as instrucións
aplicación e esforzo
a súa actitude en clase (traer os materiais necesarios, pedir axuda e aclaracións
para mellorar, atención as explicacións, etc.)
➢ evolución e progreso. Levarase un rexistro periódico do traballo do alumno na
aula e na casa. Cando se vexa algo preocupante falarase co titor, enviaranse
informes aos pais a través do SIXA ou tomarase calquera outra medida que se
considere necesaria.
➢
➢
➢
➢

2- As probas, controis, etc. que se fixeran durante o período correspondente á
avaliación, que poden aportar ata o 20% da nota. Haberá, como mínimo, unha
proba/control cada avaliación antes do exame global de avaliación do final de cada
trimestre (a avaliación inicial non conta como proba do primeiro trimestre) . Estas
probas, controis, etc. serán de diversos tipos:

➢ Expresión escrita. Dado un debuxo/s, viñeta, oracións iniciais, tema, etc.
pediráselles que escriban un diálogo, unha pequena historia, etc.
utilizando o vocabulario, estruturas, etc. estudados.
✓ Para que esta proba obteña unha cualificación positiva o alumno terá
que demostrar coherencia e utilizar vocabulario e estruturas axeitadas
ao tema e ao curso no que se atopa.
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✓ Os fallos que demostren carencias importantes do estudado en cursos
anteriores baixarán a nota máis que os cometidos ao intentar o alumno
utilizar unha estrutura que aprendeu hai pouco.

➢ Exercicios de gramática, vocabulario, etc.
exercicios con diferentes graos de dificultade.

Haberá distintos tipos de

✓ Nesta proba, especialmente, os fallos gramaticais que demostren falta
de base serán considerados graves e valorados negativamente,
restando puntuación á nota final do exame.

➢ Comprensión oral. Escoitarán un diálogo, texto, historia curta, etc., 3 veces
como máximo. Dependendo do listening, e a tarefa a realizar poden ser menos
escoitas, ou realizarse a actividade simultaneamente. Contestarán unhas
preguntas e/ou terán que decidir, entre unha serie de oracións que se lles darán,
cales son verdadeiras e cales falsas e/ou corrixir as falsas, ou realizarán unha
actividade que sexa unha combinación de ambas, etc. O tipo de exercicio estará
adaptado ao curso no que se leve a cabo.
✓ Nesta proba valorarase sobre todo se o alumno comprendeu o que
escoitou. A corrección coa que se exprese servirá para mellorar a
cualificación.

➢ Probas do libro de lectura obrigatoria e outras de comprensión lectora.
Terán que contestar preguntas, facer un resumen, etc. sobre o libro de
lectura.
Tamén poderá haber controis sobre distintos tipos de textos.
✓ O alumno terá que demostrar que comprendeu o lido e que é capaz de
expresalo con certa corrección. Os fallos que demostren falta de
comprensión ou carencias importantes do estudado en cursos
anteriores baixarán a nota significativamente.

➢ Expresión oral. Irase valorando a través dás intervencións do alumno na clase
e dunha proba individual.
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3- O exame de avaliación. Será o 70% da nota da avaliación.
Ao final de cada avaliación faranse probas máis exhaustivas que

estarán

deseñadas para ver como os alumnos usan as distintas destrezas e fan a reflexión sobre
a lingua que pide a lei. Como a avaliación é continua terase en conta durante o curso se
a tendencia é a mellorar ou a empeorar. Cada exame de avaliación constará de cinco
partes:
➢ exercicios de gramática, vocabulario, etc.
➢ expresión escrita (writing)
➢ comprensión oral (listening)
➢ expresión oral (speaking) O profesor daralles unha foto, tema, etc. e terán
que falar sobre iso, facer un diálogo, etc. Tamén poderá ser un role play,
actividades similares as feitas durante o curso, etc. Se a actividade o require se
lles dará un tempo para preparar os puntos que van tratar.
✓ Valorarase a fluidez, a corrección, o seu esforzo e que o alumno faga
uso do vocabulario e as estruturas estudadas.
✓ Os alumnos terán que ser capaces de facer intervencións cada vez máis
longas e con maior corrección e complexidade segundo vaian
ascendendo de curso.
➢ libro de lectura obligatoria (reading) Terá que facer un resumo, encher ocos,
contestar preguntas, falar dalgún personaxe, dicir si a información e verdadeira o
falsa, etc.
✓ O alumno terá que demostrar que leu o libro.
✓ Se na terceira avaliación o alumno non alcanza a puntuación mínima e sí a
obtén nas catro partes restantes, pode facer un segundo exame do libro.
Á hora de cualificar estas probas, que adoitan ser máis longas e exhaustivas que os
controis que os alumnos fan durante cada período de avaliación, seguiranse os mesmos
criterios que á hora de avaliar ditas probas e controis.

Para aprobar o exame final de cada avaliación non bastará coa simple suma da
puntuación obtida nas cinco partes

e chegar a un 3.5. Será necesario que o alumno
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demostre un coñecemento mínimo en todas e cada unha das cinco partes das que se
examina, como se fai constar nos seguintes cadros. Deixar algunha en branco ou non
acadar a puntuación mínima establecida en calquera delas suporá suspender o exame e
a nota máxima que poderá ter nel será un 2.8. Non se poderá facer, por tanto, a suma
real da puntuación obtida nas cinco partes.

Será necesario obter, como mínimo, un 5 ou porcentaxe equivalente para aprobar as
probas que se fagan ao longo do curso. Para aprobar as avaliacións haberá que obter,
como mínimo, un 5.

Para determinar a nota final do curso teranse en conta as das tres avaliacións, cada unha
das cales valorarase da seguinte forma:

1ª avaliación 20%
2ª avaliación 30%
3ª avaliación 50%

A nota final da avaliación ordinaria pode ser inferior a da terceira avaliación.

A continuación indícase a puntuación de cada parte do exame final do trimestre e os
mínimos que se deben obter para aprobar esta proba.
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AVALIACIÓNS ORDINARIAS

Puntuación para ESO

Partes do exame

Puntuación máxima

Puntuación
mínima

Gramática e vocab.

2

0.7

Expresión escrita

1

0.3

Comprensión oral

1.5

0.5

Expresión oral

1.5

0.5

1

0.3

Libro de lectura

✓ Para aprobar este exame é necesario que a suma da puntuación das cinco partes
sexa como mínimo un 3.5.
✓ Se o alumno non alcanza a puntuación mínima nalgunha das partes, non se
poderá facer a suma real da puntuación obtida nas cinco e a nota máxima desta
proba será 2.8.
✓ Á hora de cualificar o exame terase en conta, así mesmo, o tipo de erro cometido
e considerarase máis grave o que denote falta de base no estudado en cursos
anteriores, por exemplo en cuarto da ESO serán erros graves os fallos reiterados
na conxugación dos tempos simples. Descontarán puntos da nota final do exame.
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Puntuación para 2º Bacharelato
Non hai libro de lectura. Substitúese esa parte por un texto da ABAU. A puntuación é a
seguinte:

Partes do exame

Puntuación máxima Puntuación mínima

Gramática e vocab.

2

0.7

Expresión escrita

1

0.3

Comprensión oral

1.5

0.5

Expresión oral

1

0.3

Texto

1.5

0.5

✓ Para aprobar este exame é necesario que a suma da puntuación das cinco partes
sexa como mínimo un 3.5.
✓ Se o alumno non alcanza a puntuación mínima nalgunha das partes, non se
poderá facer a suma real da puntuación obtida nas cinco e a nota máxima desta
proba será 2.8.
✓ Á hora de cualificar este exame terase en conta, así mesmo, o tipo de erro
cometido e considerarase máis grave o que denote falta de base no estudado en
cursos anteriores, por exemplo, serán erros graves os fallos reiterados na
conxugación dos tempos simples e de perfecto. Descontarán puntos da nota final
do exame.
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Puntuación para 2º Bacharelato Segunda Lingua Estranxeira

Partes do exame

Puntuación máxima

Puntuación
mínima

Gramática e vocab.

2

0.7

Expresión escrita

1

0.3

Comprensión oral

1.5

0.5

Expresión oral

1

0.3

Texto

1.5

0.5

✓ Para aprobar este exame é necesario que a suma da puntuación das cinco partes
sexa como mínimo un 3.5.
✓ Se o alumno non alcanza a puntuación mínima nalgunha das partes, non se
poderá facer a suma real da puntuación obtida nas cinco e a nota máxima desta
proba será 2.8.
✓ Á hora de cualificar o exame terase en conta, así mesmo, o tipo de erro cometido
e considerarase máis grave o que denote falta de base no estudado en cursos
anteriores. Serán erros graves os fallos reiterados na conxugación dos tempos
verbais. Descontarán puntos da nota final do exame.

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DA PROBA EXTRAORDINARIA
(BACH.) OU DE XUÑO (ESO)
Para aprobar o exame da proba extraordinaria ou de xuño non bastará coa suma da
puntuación obtida nas distintas partes senón que será necesario (o mesmo que durante
o curso) que o alumno demostre un coñecemento mínimo en todas e cada unha das
partes das que consta. Deixar algunha en branco ou non acadar a puntuación mínima
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establecida no cadro seguinte suporá suspender o exame e a convocatoria
extraordinaria, obtendo como nota máxima un 4.
As partes e a puntuación desta proba son as seguintes:

PROBA EXTRAORDINARIA DE 2º BACH. E DE XUÑO NA ESO
Puntuación para ESO
Partes do exame

Puntuación máxima Puntuación mínima

Gramática e vocab.

5

1.8

Expresión escrita

2.5

0.9

Libro de lectura

2.5

0.9

✓ Para aprobar este exame é necesario que a suma da puntuación das tres partes
sexa como mínimo un 5.
✓ Se o alumno non alcanza a puntuación mínima nalgunha das partes, non se
poderá facer a suma real da puntuación obtida nas tres e a nota máxima desta
proba será 4.
✓ Á hora de cualificar o exame terase en conta, así mesmo, o tipo de erro
cometido e considerarase máis grave o que denote falta de base no estudado
en cursos anteriores, por exemplo en cuarto dá ESO serán erros graves os
fallos reiterados na conxugación dos tempos simples. Descontarán puntos da
nota final do exame.
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Puntuación para 2º Bacharelato
Partes da proba

Puntuación máxima Puntuación mínima

Gramática e vocab.

5

1.7

Expresión escrita

2

0.7

Texto

3

1

✓ Para aprobar este exame é necesario que a suma da puntuación das tres partes
sexa como mínimo un 5.
✓ Se o alumno non alcanza a puntuación mínima nalgunha das partes, non se
poderá facer a suma real da puntuación obtida nas tres e a nota máxima desta
proba será 4.
✓ Á hora de cualificar este exame terase en conta, así mesmo, o tipo de erro
cometido e considerarase máis grave o que denote falta de base no estudado en
cursos anteriores, por exemplo, serán erros graves os fallos reiterados na
conxugación dos tempos simples e de perfecto. Descontarán puntos da nota final
do exame.

Puntuación para 2º Bacharelato Segunda Lingua Estranxeira

Partes do exame
Puntuación máxima Puntuación mínima
Gramática e vocab.
5
1.7
Expresión escrita

2

0.7

Texto

3

1

✓ Para aprobar este exame é necesario que a suma da puntuación das tres partes
sexa como mínimo un 5.
✓ Se o alumno non alcanza a puntuación mínima nalgunha das partes, non se
poderá facer a suma real da puntuación obtida nas tres e a nota máxima desta
proba será 4.
✓ Á hora de cualificar o exame terase en conta, así mesmo, o tipo de erro
cometido e considerarase máis grave o que denote falta de base no estudado
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en cursos anteriores. Serán erros graves os fallos reiterados na conxugación
dos tempos verbais. Descontarán puntos da nota final do exame.

3. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DAS PROBAS DE MAIO E XUÑO
DOS ALUMNOS COA MATERIA PENDENTE

Partes da proba

Puntuación máxima Puntuación mínima

Gramática e vocab.

5.5

1.8

Expresión escrita

3

1

Comprensión escrita

1.5

0.5

✓ Para aprobar este exame é necesario que a suma da puntuación das tres partes
sexa como mínimo un 5.
✓ Se o alumno non alcanza a puntuación mínima nalgunha das partes, non se
poderá facer a suma real da puntuación obtida nas tres e a nota máxima desta
proba será 4.
✓ Á hora de cualificar este exame terase en conta, así mesmo, o tipo de erro
cometido e considerarase máis grave o que denote falta de base no estudado en
cursos anteriores. Por exemplo, serán erros graves os fallos reiterados na
conxugación dos tempos verbais. Descontarán puntos da nota final do exame.
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INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A
PRÁCTICA DOCENTE
A continuación inclúese un modelo de plantilla cos posibles puntos a avaliar.
INDICADORES DE LOGRO

ELEMENTOS A
AVALIAR

Non conseguido

Resulta

Conseguido

Totalmente

parcialmente

conseguido

Programación
didáctica.

Non se adecúa ó
contexto da aula.

Adecúase
parcialmente ó
contexto da aula.

Adecúase
completamente ó
contexto da aula.

Plans de mellora.

Non se adoptaron
medidas de mellora
tralos resultados
académicos obtidos.

Identificáronse as
medidas de mellora
a adoptar tralos
resultados
académicos obtidos.

Adoptáronse
medidas de mellora
segundo os
resultados
académicos obtidos.

Medidas de atención á
diversidade.

Non se adoptaron
medidas de atención á
diversidade adecuadas.

Identificáronse as
medidas de atención
á diversidade a
adoptar.

Adoptáronse
medidas de
atención á
diversidade
adecuadas.

Temas transversais.

Non se traballaron
tódolos temas
transversais na materia.

Traballáronse a
maioría dos temas
transversais na
materia.

Traballáronse
tódolos temas
transversais na
materia.

Programa de
recuperación.

Non se estableceu un
programa de
recuperación para os
alumnos.

Iniciouse o
programa de
recuperación para os
alumnos que o
necesiten.

Estableceuse un
programa de
recuperación eficaz
para os alumnos
que o necesiten.

Obxectivos da materia.

Non se alcanzaron os
obxectivos da materia
establecidos.

Alcanzáronse parte
dos obxectivos da
materia establecidos
para o curso.

Alcanzáronse os
obxectivos da
materia establecidos
para este curso.

Competencias clave.

Non se desenvolveron
a maioría das
competencias clave
relacionadas coa
materia.

Desenvolvéronse
parte das
competencias clave
relacionadas coa
materia.

Logrouse o
desenvolvemento
das Competencias
clave relacionadas
con esta materia.

Práctica docente.

A práctica docente non
foi satisfactoria.

A práctica docente
foi parcialmente
satisfactoria.

A práctica docente
foi satisfactoria.

Programas de mellora
para a práctica
docente.

Non se deseñaron
programas de mellora
para a práctica
docente.

Identificáronse os
puntos para deseñar
un programa de
mellora para a
práctica docente.

Deseñáronse
programas de
mellora para a
práctica docente.

do
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INDICADORES DE LOGRO

ELEMENTOS A
AVALIAR

Non conseguido

Resulta

Conseguido

Totalmente

parcialmente

conseguido

Materiais e recursos
didácticos

Os materiais e recursos
didácticos non foron
os adecuados.

Os materiais e
recursos didácticos
foron parcialmente
adecuados.

Os materiais e
recursos didácticos
foron
completamente
adecuados.

Disribución de espazos
e tempos

A distribución dos
espazos e tempos non
foi adecuada ós
métodos didácticos e
pedagóxicos utilizados.

A distribución dos
espazos e tempos
foi parcialmente
adecuada ós
métodos didácticos
e pedagóxicos
utilizados.

A distribución dos
espazos e os
tempos foi
adecuada ós
métodos didácticos
e pedagóxicos
utilizados.

Métodos didácticos e
pedagóxicos

Os métodos didácticos
e pedagóxicos
utilizados non
contribuíron á mellora
do clima da aula e do
centro.

Os métodos
didácticos e
pedagóxicos
utilizados
contribuíron
parcialmente á
mellora do clima na
aula e do centro.

Os métodos
didácticos e
pedagóxicos
utilizados
contribuíron á
mellora do clima da
aula.

Resutlados da
avaliación

Os resultados da
avaliación nesta
materia non foron
satisfactorios.

Os resultados da
avaliación nesta
materia foron
moderados.

Os resultados da
avaliación nesta
materia foron
satisfactorios.

do
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ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUEMENTO, RECUPERACIÓN
E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES

1. Recuperación da materia pendente.
1. Cada profesora fará o seguemento dos seus alumnos co inglés pendente.

2. O alumno terá dúas opcións para recuperar a materia :
a ) cumprir satisfactoriamente o programa de seguemento que lle indique a profesora
de aula (incluidas as posibles probas que se lle fagan), e obter, como mínimo, un
5.
b ) aprobar a segunda avaliación do curso en que está matriculado

2. Recuperación da materia pendente en abril- maio, xuño e na convocatoria
extraordinaria.
Se o alumno non aproba o plan de seguemento ou a 2ª avaliación, terá dereito a unha
proba final de toda a materia no mes de abril ou maio e outra en xuño despois da 3ª
avaliación e durante o período de reforzo establecido pola Consellería (alumnos de ESO)
ou na convocatoria extraordinaria (alumnos 2º Bach.) Nestes exames teñen que preparar
os mesmos temas que na segunda avaliación. Para aprobar é necesario, como mínimo,
obter un 5.

3. Recursos para preparar a materia pendente.
1- Exercicios elaborados pola profesora de aula.
2- Exercicios do libro de texto.
3- Exercicios de internet (todos os alumnos da ESO dispoñen de computadores
persoais.
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4- Biblioteca: hai material que o departamento puxo na biblioteca ao servizo dos
alumnos.
5- Páxina Web do departamento: nela hai textos, exercicios e outro material
complementario elaborado por profesores do departamento. Os alumnos poden utilizar
este material en casa e practicar o que estudaron ou están estudando.
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AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS

Procurarase canto antes detectar as dificultades que podan ter os novos alumnos e
farase un seguemento especial dos que tiñan reforzo o curso anterior e os que a teñen
pendente.

Case todos os alumnos superaron a materia pero hai algúns que non o fixeron por
distintos motivos:
•
•
•
•

falta de estudo.
falta de interese e esforzo. Bastantes deles promocionaban de curso aínda que
tiveran dous ou máis suspensas. Outros titulaban con dúas suspensas.
non adicarlle o tempo suficiente ou empezar tarde a preparala.
............

Procurarase que estes alumnos cambien de actitude e podan incorporarse o antes
posible ao nivel do curso no que están matriculados.
Ao inicio do curso faise unha avaliación inicial para valorar aos novos alumnos e ter un
punto de partida co que comezar a traballar. Unha vez avaliados estúdanse as medidas
necesarias para a mellor consecución dos obxectivos propostos e tómanse decisións
sobre atención a diversidade daqueles alumnos que a precisen.
En xeral, continuarase co reforzo para aqueles alumnos que xa o tiñan no curso anterior
e esperarase a ver a súa evolución. A maioría estaba en 1º ESO e un 2º do mesmo nivel.
Aínda que se lles aplicou este reforzo o problema de algúns deles é un abandono da
materia dende os primeiros cursos de primaria, non mostrando ningún interese por facer
un esforzo e mellorar a súa competencia lingüística.
A metade dos alumnos que tiñan adaptacións curriculares no curso pasado superáronas.
Valorarase se hai mais alumnos, sobre todo de nova incorporación, que necesiten
reforzo.
Este ano moitos grupos van ser moi numerosas e isto pode supoñer un problema para
o desenrolo normal das actividades diarias.
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE
Neste curso hai dous alumnos que continúan tendo adaptacións curriculares.
No caso daqueles que tiveron reforzo no curso pasado comprobarase se seguen
precisando axuda ou non. Valorarase a posibilidade de incorporación de novos alumnos
a medidas de reforzo, sobre todo daqueles que veñen con dificultades de primaria ou
teñen a materia pendente.
Para atender a todos estes alumnos non se conta con profesorado de reforzo na aula
ou fora dela. É a profesora do grupo a que ten que ocuparse dos distintos niveis da
clase, dos reforzos e as adaptacións curriculares.
Tampouco contamos coa hora de reforzo semanal que era habitual en 1º ou 2º ESO.
En 1º Bacharelato hai unha hora de reforzo, que beneficiará aos que teñen dificultades
nesta materia.
En 2º Bacharelato se ofertou tamén unha hora de reforzo que lle viría moi ben a aqueles
alumnos que promocionaron coa materia suspensa e xa tiñan problemas na ESO pero
non se pode impartir por falta de alumnos.
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ELEMENTOS TRANSVERSAIS
Traballaranse algúns dos que están incluídos en cada libro de texto, aqueles que
propoña o auxiliar de conversación e os temas que poidan xurdir ó longo do curso,
según o tempo do que se dispoña.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Participarase nas seguintes actividades:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

proxecto anual do centro
as actividades do final de cada trimestre
as que suxira a auxiliar de conversa
a conta Twitter
a páxina web do instituto
e algunha outra que poda proporse ao longo do curso.
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MECANISMOS DE REVISIÓN, DE AVALIACIÓN E DE MODIFICACIÓN
DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS
ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA

Ao comezo do curso o departamento analiza os resultados do curso anterior e
compáraos cos dos anos precedentes.
Tamén ao principio fanse as modificacións, añadidos ou supresións dos contidos da
programación do curso anterior que se consideran convintes para conseguir un bó
desenrolo do obxectivos e obter resultados satisfactorios.
Nas reunións de departamento faise un seguimento da programación, dos problemas
que xurden nalgúns cursos, dos efectos que poden ter as actividades fora do centro ou
no propio centro e que obrigan a replantexar os plans iniciais, do progreso diario dos
alumnos, á dinámica das clases, os resultados das avaliacións, ás incorporacións tardías
de novos alumnos ao longo de todo o curso e os problemas cos que teñen que
enfrentarse, etc. e trátase de buscar solucións para todos eles.
Tamén evalúase o traballo dos alumnos coa auxiliar de conversación, que sempre
contribúe, entre outras cosas, a motivalos e mellorar o seu nivel de inglés.
Ao final do curso coméntanse os puntos positivos da tarefa desenvolvida durante o ano,
compáranse cos dos cursos anteriores, fálase daquelo que non foi satisfactorio e do que
se pode cambiar para mellorar. Todo iso queda reflexado na memoria de fin de curso.

Oleiros, 14 setembro 2022
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