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1.Introducción
Esta programación está elaborada seguindoa Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro,
para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE); o Real Decreto 1105/2014, polo que se
establece o currículo básico da ESO e Bacharelato, así como a Orden ECD/65/2015,
pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de
avaliación. En Galicia, complétase co Decreto 86/2015, que establece o currículo de
ESO e Bacharelato.
Tratándose dunha lingua estranxeira, tamén tivemos en conta o MCER, que establece
os obxectivos prácticos de comunicacións internacional que se tentan conseguir co
estudio das linguas extranxeiras, e a metodoloxía de inmersión a través do ensino
organizado coma unha serie de actividades baseadas en propostas de situacións
diversas da vida real; de xeito que as linguas sirvan como vehículo de comunicación
internacional, nun mundo cada vez máis globalizado, e dote ós alumnos cunha
capacidade de comunicación que favoreza esta comunicación, proporcionándolles
oportunidades de traballo e habilidades que aporten á idea da aldea global, que significa
un contexto pluricultural, plurilingüe e intercomunicado.
Por suposto, tamén tivemos en conta as normativas referentes á diversidade.

2-Descrición da identidade do centro (ver programación ESO)
A-Observacións específicas para o Bacharelato:
*Un tema recorrente no bacharelato- tamén na ESO- é a falla de coñecementos e
estratexias básicas de estudo/ traballo dos alumnos:
-Por unha parte está o problema do débil coñecemento da gramática da lingua
propia, que nos complica moito a explicación e a posta en práctica da gramática
inglesa. Se a maioría dos alumnos non saben o que é o estilo indirecto en español, e
como se estrutura, é difícil explicarllo en inglés. Outra carencia gramatical básica é a
correlación de tempos verbais, que tampouco fan ben en español a maioría dos
alumnos.
-Por outra parte están as estratexias elementais de comprensión de textos, básicas para
estudar. A maioría dos alumnos de bacharelato teñen serios problemas para facer un
resumo dun texto, e tenden a poñer máis do necesario. Isto reflicte o método de estudio
baseado na memorización literal da materia. Moitos alumnos estudian en voz alta, para
gravar os contidos na memoria.
-Finalmente, atopámonos coa falla de ideas sobre temas de actualidade e cultura xeral,
o que lles complica a realización dunha redacción axeitada ó nivel de uns alumnos case
maiores de idade e próximos á universidade.

3

3- Contribución do departamento de inglés ó
perfil competencial do centro. (Ver ESO)

4- OBXECTIVOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
E COMPETENCIAS RELACIONADAS

1º de Bacharelato
Primeira Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Bloque 1. Comprensión de textos orais
 b
 c
 f

 B1.1.

Coñecer e saber  PLEB1.1. Nas actividades  CCL
aplicar
as
estratexias
de aula, reflexiona sobre o  CAA
adecuadas para comprender
seu proceso de compresión,  CSC
o sentido xeral, a información
axustándoo e mellorándoo
esencial,
os
puntos
se é o caso, sacando  CCEC
principais,
os
detalles
conclusións sobre a actitude
relevantes ou a información,
do falante e sobre o contido,
as ideas e as opinións, tanto
baseándose na entoación e
implícitas como explícitas do
na velocidade da fala;
texto, se están claramente
deducindo intencións a
sinaladas.
partir do volume da voz do
falante;
facendo
 B1.2. Identificar as ideas
anticipacións do que segue
principais, a información
(palabra, frase, resposta,
relevante e as implicacións
etc.), e intuíndo o que non
xerais de textos de certa
se comprende e o que non
lonxitude, ben organizados e
se coñece mediante os
con estruturas lingüísticas de
propios coñecementos e as
certa complexidade, nunha
propias experiencias.
variedade de lingua estándar
e articulados a velocidade
media ou normal, que traten
Comprende  CCL
de temas tanto concretos  PLEB1.2.
instrucións técnicas, dadas  CAA
como abstractos dentro do
cara a cara ou por outros  CSC
propio
campo
de
medios,
relativas
á
especialización
ou
de
realización de actividades e  CCEC
interese,
nos
ámbitos
normas de seguridade no
persoal, público, educativo e
ámbito
persoal
(por
ocupacional ou laboral,
exemplo, nunha instalación
sempre que as condicións
deportiva), público (por
acústicas sexan boas e se
exemplo, nunha situación
poidan confirmar certos
detalles.
de emerxencia), educativo
ou
ocupacional
(por
 B1.3. Comprender o esencial
exemplo,
unha
visita
guiada
de conversas ou debates
a unha pinacoteca, ou sobre
reais entre varias persoas
o uso de máquinas,
interlocutoras,
e
de
dispositivos electrónicos ou
descricións e narracións
programas informáticos).
breves reproducidas por
medio
de
dispositivos
multimedia (radio, televisión,  PLEB 1.3. Comprende,  CCL
nunha conversa formal na  CAA
vídeo,
internet,
etc.),
que participa, no ámbito  CSC
expresadas nunha linguaxe
educativo ou ocupacional,
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Primeira Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Criterios de avaliación









sen sentidos implícitos nin
usos idiomáticos.
B1.4. Comprender o sentido
xeral, a información esencial,
os puntos principais e os
detalles máis relevantes de
textos orais transmitidos por
medios técnicos, claramente
estruturados e en lingua
estándar, articulados a
velocidade lenta, sempre que
as condicións acústicas
sexan boas e se poida volver
escoitar o que se dixo.
B1.5. Recoñecer as fórmulas
de contacto social e as
normas de cortesía, e as
utilizadas para iniciar e
terminar o discurso, así
como
a
intención
comunicativa das persoas
que as utilizan en situacións
comunicativas
variadas,
relativas a temas coñecidos
ou de interese persoal,
emitidos en lingua estándar,
nun rexistro neutro, formal ou
informal, que conteñan
variedade de expresións,
estruturas
e
locucións
idiomáticas frecuentes, e
termos habituais e cultos de
uso
común
non
especializados.
B1.6. 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, unha estrutura
interrogativa para dar unha
orde).
B1.7.
Comprender
a
información esencial de
conversas ou discusións en
que se traten temas cotiáns
xerais ou do seu interese
(necesidades
materiais,
sensacións
físicas
e
sentimentos, opinións e
experiencias
persoais)
relacionados co traballo, os
estudos e o tempo de lecer,
se as persoas participantes
articulan con claridade,
pausadamente e en lingua
estándar, e se non hai
interferencias acústicas.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

información detallada e  CCEC
puntos de vista e opinións
sobre temas da súa
especialidade e relativos a
actividades
e
procedementos cotiáns e
menos habituais, sempre
que poida expor preguntas
para
comprobar
que
comprendeu o que o
interlocutor quixo dicir e
conseguir aclaracións sobre
algúns detalles.
 PLEB1.4. Comprende

as
ideas principais e detalles
relevantes
dunha
presentación, charla ou
conferencia que verse sobre
temas do seu interese ou da
súa especialidade, sempre
que o discurso estea
articulado de maneira clara
e en lingua estándar (por
exemplo, unha presentación
sobre a organización da
universidade
noutros
países).

 PLEB1.5. Comprende

os
puntos principais e detalles
relevantes na maioría de
programas de radio e
televisión relativos a temas
de interese persoal ou da
súa especialidade (por
exemplo,
entrevistas,
documentais, series e
películas),
cando
se
articulan
de
forma
relativamente lenta e cunha
pronuncia clara e estándar,
e que traten temas
coñecidos ou do seu
interese.

 PLEB1.6.

Identifica os
puntos principais e detalles
relevantes dunha conversa
formal ou informal de certa
duración entre dúas ou máis
persoas interlocutoras, que
se produce ao seu ao redor,
sempre que as condicións
acústicas sexan boas, o
discurso estea estruturado e
non se faga un uso moi
idiomático da lingua.

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC

 PLEB1.7.

Identifica os  CCL
puntos principais e detalles  CAA
relevantes dunha conversa  CSC
formal ou informal de certa

5

Primeira Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

 B1.8.

Recoñecer
os
duración entre dúas ou máis
significados e as intencións
persoas interlocutoras, que
comunicativas expresas de
se produce ao seu ao redor,
patróns sonoros, acentuais,
sempre que as condicións
rítmicos e de entoación de
acústicas sexan boas, o
uso
común
e
máis
discurso estea estruturado e
específicos,
así
como
non se faga un uso moi
idiomático da lingua.
algunhas
de
carácter
implícito (incluíndo o interese
Comprende,
ou a indiferenza), cando a  PLEB1.8.
articulación é clara.
nunha conversa informal ou
nunha discusión na que
 B1.9. Perseverar por acceder
participa, tanto de viva voz
ao sentido do texto oral
como por medios técnicos,
(cambiando o tipo de escoita,
información
específica
pedindo axuda ou escoitando
relevante sobre temas
varias veces os textos
xerais ou do seu interese, e
gravados) aínda que en
capta sentimentos como a
ocasións e mesmo con
sorpresa, o interese ou a
frecuencia, as hipóteses de
indiferenza, sempre que as
significado do texto oral non
persoas
interlocutoras
poidan ser verificadas con
eviten un uso moi idiomático
claridade.
da lingua e se non haxa
interferencias acústicas.

 PLEB1.9.

Entende, en
transaccións e xestións
cotiás e menos habituais, a
exposición dun problema ou
a solicitude de información
respecto
desta
(por
exemplo, no caso dunha
reclamación), sempre que
poida pedir confirmación
sobre algúns detalles.

Competencias clave
 CCEC

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción
 a
 b
 c
 f

 B2.1.

Facer un uso  PLEB2.1. Participa con
consciente dos patróns
eficacia en conversas
sonoros acentuais, rítmicos e
informais cara a cara ou por
de entoación de carácter
teléfono, ou por outros
xeral, para expresar distintos
medios técnicos, nas que
significados segundo as
describe con certo detalle
demandas do contexto.
feitos,
experiencias,
sentimentos e reaccións,
 B2.2. Amosar a fluidez
soños,
esperanzas
e
necesaria para manter a
ambicións, e responde
comunicación e garantir o
adecuadamente
a
obxectivo
comunicativo
sentimentos
como
a
principal da mensaxe, aínda
sorpresa, o interese ou a
que poida haber algunhas
indiferenza; conta historias,
pausas,
para
buscar
así como o argumento de
palabras e vacilacións na
libros e películas, indicando
expresión dalgunhas ideas
as súas reaccións; ofrece e
máis complexas.
interésase por opinións
 B2.3. Adecuar a produción
persoais sobre temas do
do texto oral ás funcións
seu
interese;
fai
comunicativas
requiridas,
comprensibles
as
súas
seleccionando, dentro dun
opinións ou reaccións

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC
 CD
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Primeira Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Criterios de avaliación











repertorio de expoñentes
habituais,
os
máis
adecuados ao propósito
comunicativo, e os patróns
discursivos
típicos
de
presentación e organización
da información, entre outros,
o reforzo ou a recuperación
do tema.
B2.4.
Producir
textos
atendendo
á
súa
planificación e utilizando
estratexias de comunicación
como o uso de circunloquios,
paráfrases ou substitucións
léxicas que permiten sacar
proveito
dos
medios
lingüísticos dispoñibles.
B2.5.
Construír
textos
coherentes
e
ben
estruturados sobre temas de
interese persoal, ou asuntos
cotiáns ou menos habituais,
nun rexistro formal, neutro ou
informal,
utilizando
adecuadamente os recursos
de cohesión máis comúns, e
amosando
un
control
razoable de expresións e
estruturas, e un léxico de uso
frecuente, de carácter tanto
xeral como máis específico.
B2.6. Coñecer, seleccionar
con atención e saber aplicar
con eficacia as estratexias
adecuadas para producir
textos orais de diversos tipos
e de certa lonxitude,
tentando novas formulacións
e combinacións dentro do
propio repertorio, e corrixindo
os erros (por exemplo, en
tempos verbais, ou en
referencias temporais ou
espaciais) que conducen a
malentendidos se a persoa
interlocutora indica que hai
un problema.
B2.7.
Realizar
una
presentación oral planificada
de certa lonxitude sobre
temas xerais e educativos
propios da idade e do nivel
de estudos, nunha secuencia
lineal, apoiándose en notas e
elementos
gráficos,
e
respondendo a preguntas
complementarias de carácter
previsíbel.
B2.8.
Amosar
certa
flexibilidade na interacción

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

respecto das solucións
posibles de problemas ou
cuestións prácticas; expresa
con amabilidade crenzas,
acordos e desacordos, e
explica e xustifica as súas
opinións e os seus
proxectos.

 PLEB.2.2.

Desenvólvese
con eficacia en transaccións
e xestións que xorden
mentres viaxa, organiza a
viaxe ou trata coas
autoridades, así como en
situacións menos habituais
en hoteis, tendas, axencias
de viaxes, centros de
saúde, estudo ou traballo
(por exemplo, para facer
reclamacións), expondo os
seus razoamentos e puntos
de vista con claridade e
seguindo as convencións
socioculturais que demanda
o contexto específico.

 PLEB.2.3.

Segue unha
entrevista
cun
patrón
estruturado de preguntas
establecido
con
anterioridade,
realizando
preguntas complementarias
ou respondendo a elas,
sempre que se manteñan
dentro ámbito predicible da
interacción.

 PLEB.2.4.

Compensa as
carencias lingüísticas con
certa
naturalidade
pedíndolle axuda ao seu
interlocutor, e mediante
procedementos lingüísticos,
como a paráfrase ou a
explicación,
e
paralingüísticos.

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC

 PLEB.2.5. Fai presentacións  CCL

ben estruturadas e de certa  CAA
duración sobre un tema  CSC
educativo (por exemplo, o
deseño dun aparello ou  CCEC
dispositivo, ou sobre unha
obra artística ou literaria),
coa suficiente claridade
como para que se poida
seguir sen dificultade a
maior parte do tempo e
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Primeira Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

polo que respecta aos
mecanismos de toma e
cesión do quenda de
palabra, a colaboración coa
persoa interlocutora e o
mantemento
da
comunicación, aínda que
poida que non sempre se
faga de maneira acertada.

Competencias clave

cuxas ideas principais
estean explicadas cunha
razoable
precisión,
e
responde a preguntas
complementarias
da
audiencia formuladas con
claridade e a velocidade
normal.
 PLEB.2.6. Inicia, mantén e  CCL

finaliza espontaneamente  CAA
con
certa
seguridade  CSC
conversas e discusións cara
a cara sobre temas cotiáns  CCEC
de interese persoal ou
pertinentes para a vida
diaria, comunicándose cun
repertorio lingüístico sinxelo,
aínda que ás veces precise
facer pausas para pensar o
que quere dicir.
 PLEB.2.7.

Toma parte
adecuadamente, aínda que
ás veces teña que pedir que
lle repitan ou aclaren
algunha
dúbida,
en
conversas
formais,
entrevistas e reunións de
carácter
educativo
ou
ocupacional,
intercambiando información
relevante sobre aspectos
tanto abstractos como
concretos de temas cotiáns
e menos habituais nestes
contextos, pedindo e dando
instrucións ou solucións a
problemas
prácticos,
expondo os seus puntos de
vista con claridade, e
xustificando con certo
detalle e de maneira
coherente as súas opinións,
os seus plans e as súas
suxestións sobre futuras
actuacións.

 PLEB.2.8.

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

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC

 CCL
 CAA
 CSC
 CCEC

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
 a
 b
 c
 f

 B3.1.

Estratexias
de  B3.1. Coñecer e saber  PLB3.1. Nas actividades
comprensión:
aplicar
as
estratexias
de aula, explica como
adecuadas
para
utiliza
diferentes
– Mobilización
de
comprender
o
sentido
xeral,
estratexias
para
información previa sobre o
a información esencial, os
comprender o texto, como
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Primeira Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

 m

tipo de tarefa e o tema
(coñecementos
previos
sobre o contido de que se
trate)
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).
Distinción de tipos de
comprensión
(sentido
xeral,
información
esencial,
puntos
principais,
detalles
relevantes e implicacións).
Identificación do tipo
textual, adaptando a
comprensión a el.
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.
Identificación das palabras
clave.
Recoñecemento
da
información esencial que o
texto proporciona e que é
necesaria para lograr o
obxectivo de lectura.
Supresión de informacións
pouco
relevantes
(redundantes, de detalle e
pouco pertinentes) para o
obxectivo de lectura
Reformulación
de
hipóteses a partir da
comprensión de novos
elementos.
Revisión e recapitulación
continua
e
autointerrogación sobre a
comprensión.

puntos
principais,
os
a
identificación
da
detalles relevantes do texto,
intención comunicativa, a
a información, as ideas e as
anticipación
da
opinións, tanto implícitas
información a partir dos
como explícitas, claramente
elementos textuais e non
sinalizadas.
textuais, o uso do
contexto, a aplicación de
B3.2. Distinguir tanto a
regras de formación de
función ou as funcións
palabras para inferir
comunicativas principais do
significados ou o apoio na
texto como as implicacións
organización
da
facilmente
discernibles;
información e no tipo de
apreciar as intencións
texto.
comunicativas derivadas do
uso de expoñentes das
devanditas funcións, e  PLEB3.2. Comprende o
sentido xeral, os puntos
identificar os propósitos
principais e os detalles
comunicativos
xerais
máis
relevantes
en
asociados
a
distintos
noticias
e
artigos
formatos, patróns e estilos
xornalísticos
ben
discursivos típicos.
estruturados e de certa
B3.3. Identificar as ideas
lonxitude, nos que se
principais, a información
adoptan puntos de vista
relevante e as implicacións
concretos sobre temas de
xerais de textos de certa
actualidade ou do seu
lonxitude, ben organizados
interese,
redactados
e con estruturas lingüísticas
nunha
variante
estándar
de certa complexidade,
da lingua.
nunha variedade de lingua
estándar e que traten temas
tanto abstractos como  PLEB3.3. Entende, en
manuais, enciclopedias e
concretos dentro do propio
libros de texto, en soporte
campo de especialización
tanto impreso como
ou interese, nos ámbitos
dixital,
información
persoal, público, educativo
concreta
para
a
ou ocupacional ou laboral,
resolución
de
tarefas
da
sempre que se poidan reler
clase ou traballos de
as seccións difíciles.
investigación relacionados
B3.4. Distinguir e aplicar á
con temas da súa
comprensión
do
texto
especialidade, así como
escrito as funcións e os
información
concreta
significados
específicos
relacionada con cuestións
xeralmente asociados a
prácticas ou con temas do
diversas
estruturas
seu interese educativo ou
sintácticas de uso común,
ocupacional, en páxinas
segundo o contexto de
web e outros textos
comunicación (por exemplo,
informativos
oficiais,
unha estrutura interrogativa
institucionais,
ou
para dar unha orde).
corporativos.
B3.5. Ler con fluidez textos
de ficción e literarios  PLEB3.4.
Comprende  C
contemporáneos, auténticos
instrucións dunha certa
C
ou
adaptados,
e
L
extensión e complexidade
relacionados cos propios
dentro da súa área de  C
intereses e as necesidades
interese ou da súa
A
no ámbito persoal, público e
especialidade,
sempre
A
educativo, ben estruturados
que poida volver ler as
en rexistro estándar da
seccións difíciles (por
lingua, e escritos de xeito
exemplo, sobre cómo
claro e sinxelo.
redactar
un
traballo
educativo seguindo as
B3.6.
Comprender
convencións

 n

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–











Competencias clave
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Primeira Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

internacionais).
correspondencia
persoal
breve en papel ou soporte
Comprende  C
dixital, redactada en lingua  PLEB3.5.
información relevante en
C
estándar e clara, que narre
L
correspondencia formal
e describa acontecementos,
de institucións públicas ou  C
sentimentos básicos ou
desexos.
entidades privadas como
S
universidades, empresas
C
ou compañías de servizos  C
(por exemplo, carta de
C
admisión a un curso).
E
C
 PLEB3.6.

Entende  C
detalles relevantes e
C
L
implicacións de anuncios
e material de carácter  C
publicitario sobre asuntos
S
do seu interese persoal e
C
educativo (por exemplo,  C
folletos,
prospectos,
C
programas de estudos
E
universitarios).
C

 PLEB3.7.

Segue sen  C
dificultade
a
liña
C
L
argumental de historias
de ficción e de novelas  C
curtas
claramente
S
estruturadas, de linguaxe
C
sinxela e directa, nunha  C
variedade estándar da
C
lingua, e comprende o
E
carácter dos personaxes
C
e as súas relacións,
cando uns e outras están
descritos claramente e co
suficiente detalle.

 PLEB3.8.

Comprende
correspondencia persoal
en calquera soporte, e
mensaxes en foros e
blogs, nas que se
transmiten información e
ideas, se pregunta sobre
problemas e se explican
con razoable precisión, e
se describen de maneira
clara
e
detallada,
experiencias,
sentimentos,reaccións,
feitos, plans e aspectos
tanto abstractos como
concretos de temas do
seu interese.

 C

C
L
 C
S
C
 C
C
E
C
 C
D

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción
 a
 b

 B4.1.

produción:

Estratexias

de  B4.1. Coñecer, seleccionar  PLEB4.1. Escribe, en  C
e aplicar as estratexias máis
calquera
soporte,
C
L
adecuadas para elaborar
informes breves nos que

10

Primeira Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato
Obxectivos
 c
 f

Criterios de avaliación
– Planificación:
– Mobilizar e coordinar as
propias competencias
xerais e comunicativas
co fin de realizar
eficazmente a tarefa
(repasar o que se sabe
sobre o tema e o que
se pode ou se quere
dicir,
xerar
ideas
posibles, etc.)
– Procurar
e
usar
adecuadamente
recursos lingüísticos ou
temáticos (uso dun
dicionario ou dunha
gramática, obtención de
axuda, etc.).
– Execución:
– Elaborar un borrador.
– Estruturar o contido do
texto.
– Organizar o texto en
parágrafos abordando
en cada un unha idea
principal do texto e
entre todos conformar o
significado ou idea
global deste.
– Considerar
as
propiedades textuais de
coherencia, cohesión e
adecuación.
– Expresar a mensaxe
con
claridade
axustándose
aos
modelos e ás fórmulas
de cada tipo de texto.
– Reformular a 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.
– Apoiarse en sacar o
máximo partido dos
coñecementos previos
(utilizar
linguaxe
"prefabricada", como
frases
feitas
ou
locucións).
– Xestión de relacións
sociais no ámbito persoal,
público, educativo e
profesional.
– Descrición e apreciación

Estándares de aprendizaxe
textos escritos de estrutura
clara e de certa lonxitude,
por
exemplo,
desenvolvendo os puntos
principais e ampliándoos
coa información necesaria,
a partir dun guión previo.
 B4.2. Escribir, en calquera

Competencias clave
dá información pertinente
sobre un tema educativo,
ocupacional, ou menos
habitual (por exemplo, un
problema xurdido durante
unha viaxe), describindo
co detalle suficiente
situacións,
persoas,
obxectos e lugares;
narrando acontecementos
nunha
secuencia
coherente; explicando os
motivos
de
certas
accións, e ofrecendo
opinións e suxestións
breves e xustificadas
sobre o asunto e sobre
futuras liñas de actuación.

 C

A
A
 C
S
C
 C
C
E
C
 C
D

soporte, textos de estrutura
clara sobre una serie de
temas xerais e máis
específicos
relacionados
cos propios intereses ou as
especialidade,
facendo
descricións co suficiente
detalle; redactando en
palabras
propias,
e
organizando de maneira
coherente, información e
ideas extraídas de diversas  PLEB4.2. Nas tarefas de  C
expresión escrita, produce
C
fontes, e xustificando as
L
habitualmente
textos
propias opinións sobre
coherentes, con cohesión  C
temas xerais, ou máis
e adecuados aos fins
A
específicos,
utilizando
funcionais, con razoable
A
elementos de cohesión e
corrección
tanto  C
coherencia e un léxico de
ortográfica como de
uso común, ou máis
S
puntuación, na orde das
específico, segundo o
C
palabras
e
na
contexto de comunicación.
presentación do escrito  C
 B4.3. Adecuar a produción
C
(marxes, espazos de
do texto escrito ás funcións
E
interliña,
uso
de
comunicativas requiridas,
C
maiúsculas
e
minúsculas,
seleccionando, dentro dun

C
etc.)
repertorio de expoñentes
D
habituais,
os
máis
adecuados ao propósito
comunicativo, e os patróns  PLEB4.3. Completa un  C
cuestionario detallado con
C
discursivos
típicos
de
L
información
persoal,
presentación e organización
educativa ou laboral (por  C
da
información,
entre
exemplo, para tomar parte
A
outros, o reforzo ou a
nun
concurso
A
recuperación do tema.
internacional, ou para  C
 B4.4. Utilizar con razoable
solicitar unhas prácticas
S
corrección as estruturas
en empresas).
C
morfosintácticas, os patróns
discursivos e os elementos
 C
de conexión e de cohesión
C
de uso común con fin de
E
que o discurso estea ben
C
organizado
e
cumpra
adecuadamente a función  PLEB4.4. Escribe, nun  C
ou funcións comunicativas
formato convencional e en
C
correspondentes.
L
calquera soporte, un
currículo detallando e  C
 B4.5. Presentar os textos
ampliando a información
propios, en soporte impreso
A
que considera relevante
ou dixital, de xeito coidado
A
en relación co propósito e  C
(con atención ás marxes,
o destinatario específicos.
riscaduras, liñas dereitas,
S
letra clara, etc.) atendendo
C
non só á corrección
 C
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Primeira Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Criterios de avaliación

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

de calidades físicas e
ortográfica da palabra,
C
abstractas de persoas,
senón tamén ao uso de
E
C
obxectos,
lugares,
maiúsculas e minúsculas, e
signos de puntuación.
actividades,
 C
procedementos
e  B4.6. Elaborar resumos e
D
procesos. Narración de
sintetizar información e
acontecementos pasados
argumentos partindo de  PLEB4.5. Toma notas,  C
puntuais e habituais,
facendo unha lista dos
C
diferentes fontes, e escribir
descrición de estados e
L
aspectos
importantes,
notas recapitulativas, con
situacións presentes, e
durante unha conferencia  C
claridade,
exactitude,
expresión de predicións e
sinxela, e redacta un
coherencia e fidelidade ao
A
de sucesos futuros a
texto orixinal.
breve
resumo
coa
A
curto, medio e longo  B4.7. Escribir cartas formais
información
esencial,  C
prazo.
sempre que o tema sexa
e informais a persoas
S
coñecido e o discurso se
Intercambio
de
ligadas ao seu ámbito
C
formule dun modo sinxelo
información, indicacións,
persoal e profesional nas
 C
e se articule con
opinións, crenzas e puntos
que pide ou transmite
C
claridade.
de
vista,
consellos,
información sinxela de
E
advertencias e avisos.
carácter
inmediato,
C
Expresión da curiosidade,
salientando os aspectos que
o coñecemento, a certeza,
se consideran importantes,  PLEB4.6. Escribe notas,  C
a confirmación, a dúbida,
empregando a estrutura e
anuncios, mensaxes que
C
a
conxectura,
o
características
propias
L
transmite
e
solicita
escepticismo
e
a
deste tipo de texto
información relevante e  C
incredulidade.
(cabeceira,
despedida,
opinións sobre aspectos
A
sinatura, marxes, etc.).
Expresión da vontade, a
persoais, educativos u
A
intención, a decisión, a
ocupacionais,
 C
promesa, a orde, a
respectando
as
S
autorización
e
a
convencións e as normas
C
prohibición, a exención e a
de cortesía.

C
obxección.
C
Expresión do interese, a
E
aprobación, o aprecio, o
C
eloxio, a admiración, a

C
satisfacción, a esperanza,
D
a confianza e a sorpresa,
e os seus contrarios.
 PLEB4.7.
Escribe  C
Formulación
de
correspondencia persoal
C
suxestións,
desexos,
L
e participa en foros e
condicións e hipóteses.
blogs nos que transmite  C
Establecemento e xestión
información e ideas sobre
A
da
comunicación
e
temas
abstractos
e
A
organización do discurso.
concretos,
comproba  C
Narración
de
información e pregunta
S
acontecementos pasados
sobre
problemas
e
C
puntuais e habituais,
explícaos con razoable

C
descrición de estados e
precisión, e describe, de
C
situacións presentes, e
maneira
detallada,
E
expresión de predicións e
experiencias,
C
de sucesos futuros a
sentimentos, reaccións,

C
curto, a medio e a longo
feitos, plans e unha serie
D
prazo.
de temas concretos
relacionados cos seus
Intercambio
de
intereses ou a súa
información, indicacións,
especialidade.
opinións, crenzas e puntos
de
vista,
consellos,
advertencias e avisos.
 PLEB4.8. Escribe, en  C
Expresión da curiosidade,
calquera soporte, cartas
C
o coñecemento, a certeza,
L
formais
dirixidas
a
a confirmación, a dúbida,
institucións públicas ou  C
a
conxectura,
o
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Primeira Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Criterios de avaliación
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,
e os seus contrarios.
– Formulación
de
suxestións,
desexos,
condicións e hipóteses.
– Establecemento e xestión
da
comunicación
e
organización do discurso.
 B4.2. Estruturas sintácticodiscursivas.
 B4.3. Léxico escrito común e
máis
especializado
(produción), 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.
 B4.4. Revisión:
– Identificar
problemas,
erros e repeticións.
– Prestar
atención
ás
convencións ortográficas e
aos signos de puntuación.
– Realizar
a
escritura
definitiva.
– Presentar o texto de forma
coidada (marxes, limpeza,
tamaño da letra adecuado,
uso
normativo
de
maiúsculas e minúsculas,
etc.)

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave
privadas e a empresas,
A
A
nas que dá e solicita
información relevante, e  C
expresa puntos de vista
S
pertinentes
sobre
a
C
situación obxecto da  C
correspondencia,
no
C
ámbito público, educativo
E
ou laboral, respectando
C
as convencións formais e
 C
de cortesía propias deste
D
tipo de textos.

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

Criterios de avaliación
 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 de redución
fonética.
 B5.3. Patróns gráficos e
convencións ortográficas da
palabra, da oración e do
enunciado (punto, coma,
punto e coma, comiñas,
paréntese,
signos
de
interrogación, signos de
exclamación,
puntos
suspensivos e guión).
 B5.4.
Coñecementos
morfosintácticos
e
discursivos:
– Recoñecemento e uso de
elementos
morfosintácticos
que
permiten
recoñecer,
formular e organizar
distintos tipos de texto.
– Recoñecemento e uso de
elementos,
categorías,
clases,
estruturas,
procesos e relacións
gramaticais habituais en
distintos tipos de discurso.
 B5.5. Aspectos socioculturais
e sociolingüísticos:
– Convencións
sociais,
normas de cortesía e
rexistros;
costumes,
valores,
crenzas
e
actitudes; linguaxe non
verbal.
– Actitude
receptiva
e
respectuosa cara ás
persoas, os países e as

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

 B5.1. Discriminar e producir  PLEB5.1.

Desenvólvese  C
con certa fluidez patróns
na
maioría
das
C
L
sonoros, acentuais, rítmicos
actividades
de
aula
e de entoación de uso
facendo
un
uso  C
común e máis específicos,
espontáneo da lingua
A
recoñecendo e dándolles os
estranxeira;
reflexiona
A
significados e as intencións
sobre o propio proceso de  C
comunicativas desexados.
adquisición da lingua e
S
transfire
á
lingua
 B5.2. Utilizar eficazmente os
C
estranxeira coñecementos
compoñentes
fonéticos,
 C
e
estratexias
de
léxicos,
estruturais
e
C
comunicación adquiridas
funcionais básicos da lingua
E
noutras
linguas.
estranxeira, en contextos
C
reais ou simulados de
comunicación.
 PLEB5.2.
Utiliza
as  C
 B5.3. Reproducir os patróns
normas ortográficas sen
C
ortográficos, de puntuación
L
erros moi significativos e
e de formato de uso común,
para estruturar o texto,  C
e algúns de carácter máis
ordenar as ideas e
A
específico (por exemplo,
xerarquizalas
en
A
indicacións para acoutar
principais e secundarias,  C
información,
como
e utiliza o corrector
S
parénteses ou guións), con
informático para detectar
C
corrección na maioría das
e
corrixir
erros
ocasións; saber manexar
tipográficos e ortográficos.  C
C
procesadores de textos para
E
resolver
dúbidas
C
ortográficas nos textos

C
producidos en formato
D
electrónico, e utilizar con
eficacia as convencións de
escritura que rexen na
comunicación por internet.  PLEB5.3. Utiliza a lingua  C
estranxeira
como
C
 B5.4. Coñecer e aplicar os
L
instrumento de acceso á
trazos socioculturais e
información procedente  C
sociolingüísticos
de
diversas
fontes
salientables
das
A
(biblioteca, internet, etc.)
comunidades en que se
A
e como ferramenta de  C
utiliza a lingua meta, e as
aprendizaxe de contidos
súas
diferenzas
con
S
diversos, e, durante as
respecto
ás
culturas
C
actividades de aula, en
propias,
relativas
a
 C
situacións
de
situacións cotiás e menos
C
comunicación reais ou
habituais no ámbito persoal,
E
simuladas, como medio
público,
educativo
e
C
de
comunicación
e
ocupacional ou laboral,
entendemento
entre  C
sobre
a
estrutura
D
persoas de procedencias,
socioeconómica,
as
linguas
e
culturas
relacións interpersoais, de
distintas,
evitando
xerarquía e entre grupos, o
calquera
tipo
de
comportamento (posturas e
discriminación
e
de
acenos, expresións faciais,
estereotipos lingüísticos e
uso da voz, contacto visual
culturais.
e códigos proxémicos), as
convencións
sociais
(actitudes, valores e tabús),  PLEB5.4. Explica valores  C
e
comportamentos
C
os costumes e os usos, e
L
propios dunha cultura a
actuar en consecuencia,
membros
de
outra  C
adaptándose
diferente, consciente da
adecuadamente
ás
A
importancia
desta
características das persoas
A
actividade de mediación
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Obxectivos

Criterios de avaliación
comunidades lingüísticas
que falan outra lingua e
teñen
unha
cultura
diferente á propia.
 B5.6. 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.
 B5.7. Estruturas sintácticodiscursivas propias de cada
idioma.
 B5.8.
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

Estándares de aprendizaxe











interlocutoras e da situación
comunicativa na produción
do texto oral e escrito.
B5.5. Amosar interese por
establecer relacións entre a
cultura propia e a cultura da
lingua meta para cumprir o
papel de intermediación
cultural, e abordar con
eficacia a resolución de
malentendidos
interculturais, esforzándose
por superar comparacións
ou xuízos estereotipados.
B5.6. Utilizar con razoable
corrección as estruturas
morfosintácticas, os patróns
discursivos e os elementos
de conexión e de cohesión
de uso común co fin de que
o discurso estea ben
organizado
e
cumpra
adecuadamente a función
ou
as
funcións
comunicativas.
B5.7. Coñecer e saber
seleccionar e utilizar léxico
oral e escrito común e máis
especializado cando se
conta con apoio visual ou
contextual, relacionado cos
propios intereses e as
propias necesidades nos
ámbitos persoal, público,
educativo e ocupacional ou
laboral, e expresións e
modismos de uso habitual.
B5.8.
Resumir
ou
parafrasear un texto para
facelo intelixible a quen
necesita esta mediación por
descoñecemento
ou
coñecemento insuficiente da
lingua meta.
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.

Competencias clave
intercultural.

 C

S
C
 C
C
E
C
 C
D
 PLEB5.5. Coñece algúns  C

aspectos
significativos
C
L
históricos xeográficos e
de produción cultural dos  C
países onde se fala a
S
lingua
estranxeira,
C
obtendo a información por  C
diferentes medios, entre
C
eles a biblioteca, internet
E
e outras tecnoloxías da
C
información
e
da
comunicación.
 PLEB5.6. Produce textos  C

orais e escritos en
C
L
diferentes
soportes
suficientemente
 C
cohesivos, coherentes e
S
adecuados ao propósito
C
comunicativo.
 C
C
E
C
 C
D
 PLEB5.7.

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

 C









C
L
C
A
A
C
S
C
C
C
E
C
C
D

 PLEB5.8.

Realiza  C
actividades de mediación
C
L
lingüística (reformula o
sentido dun texto, oral ou  C
escrito
para
facelo
A
comprensible a persoas
A
interlocutoras
que  C
descoñecen a lingua en
S
que se produce, escribe o
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Obxectivos

Criterios de avaliación
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.
 B5.9. Léxico:
– Recoñecemento e uso do
léxico común e máis
especializado relacionado
con contidos educativos
correspondentes e de
interese nos ámbitos
persoal, público, educativo
e ocupacional, relativo á
descrición de persoas e
obxectos, o tempo e o
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 como "Está
libre esta cadeira?" ou
"Podo...?", colocacións,
frases feitas e léxico
propio de temas relativos
a feitos de actualidade.
– Recoñecemento e uso de
antónimos e sinónimos, e
de procedementos de
formación de palabras
mediante recursos de
derivación
e
de
composición,
e
recoñecemento de "falsos
amigos".

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave
C
resumo dun debate oral
ou un artigo lido noutra  C
lingua,
fai
unha
C
exposición oral a partir de
E
notas,
cambia
de
C
modalidade
semiótica,  C
como do texto ao
D
esquema, etc.).
 PLEB5.9.

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

 C









C
L
C
A
A
C
S
C
C
C
E
C
C
D
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A-Estruturas sintáctico-discursivas:
•

Expresión de relacións lóxicas: conxunción (as well as); disxunción (either…or);
oposición/concesión (although; however); causa (because (of); due to; as); finalidade (so
that; in order to); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of
the two; the best ever); resultado/correlación (so; so that; the more…the better); condición
(if; unless; in case ); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises,
commands, wishes).

•

Relacións temporais (while; once (we have finished)).

•

Afirmación (affirmative sentences; tags; So it seems).

•

Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. it was awesome!, that can't be true!).

•

Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way).

•

Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; 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 –ing).

•

Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple/Perfect;
and Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule); used to); incoativo
((be) set to); terminativo (stop –ing).

•

Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (manage);
posibilidade/probabilidade (possibly; probably); necesidade (want; take); obrigación
(need/needn’t); permiso (may; could; allow); intención (be thinking of –ing).

•

Expresión da existencia (e. g. there is / were, etc.); a entidade
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns(relative, reflexive/emphatic, one(s);
determiners); a calidade (e. g. fairly well; easy to convince).

•

Expresión da cantidade: Number (e. g. fractions; decimals). Quantity: e. g. several. Degree:
e. g. absolutely (thrilling); quite skinny).

•

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

•

Expresión do tempo (points (e. g. this time tomorrow; in ten days), divisions (e. g. semester),
and indications (e. g. earlier; later) of time; duration (e. g. all day long; the whole summer);
anteriority (already; (not) yet); posteriority (e. g. afterwards; later (on); sequence (in the
beginning, (at) first, before (that), after (that), next, then, later, eventually, finally, in the
end); simultaneousness (just then / as / while); frequency (e. g. quite often; frequently; day in
day out).

•

Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. beautifully; wrong).
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4B-Ponderación por estándares.
Bloques

Ponderación por procedemento e estándar
Exames

Análise de produccións

Observación
sistemática

%
Bloques

19

Comprensión
oral

Listening tests
PLEB 1.5 x 4%
PLEB 1.7 x 4%
PLEB 1.9 x 4%

Classwork
PLEB 1.2 x 1%
PLEB 1.3 x 3%
PLEB 1.8 x 4%

Classwork/assistant
PLEB 1.1 x 1%
PLEB 1.4 x 2%
PLEB 1.6 x 2%

25%

Falar

Oral test
PLEB 2.1 x 4%
PLEB 5.7
(os estándares 5.x
cualifícanse co
estándar ó que van
asociados. Van
incluídos na rúbrica
coma criterios
criterios. Excepto o
5.1. que ten valor
propio)

Presentations
Classwork
PLEB 2.5 x 5%
PLEB 2.6 x 3%
PLEB 5.2
PLEB 5.7

Assistant/classwork
25%
PLEB 2.2 x 2%
PLEB 2.3 x 2%
PLEB 2.4 x 1%
PLEB 2.7 x 2%
PLEB 2.8 x 1%
PLEB 5.1(L. vehicular)x
5%
PLEB 5.9

Comprensión
escrita

Text test
PLEB 3.2 x 5%
PLEB 3.5 x 2%
PLEB 3.7 x 7%
PLEB 3.8 x 3%

Classwork/homework
PLEB 3.3 x 3%
PLEB 3.6 x 3%
PLEB 5.4

Classwork
PLEB 3.1 x 1%
PLEB 3.4 x 1%
PLEB 5.5

Escribir

Test compositions
PLEB 4.1 x 4%
PLEB 4.2 x 3%
PLEB 4.5 x 3%
PLEB 4.6 x 3%
PLEB 4.7 x 4%
PLEB 5.2
PLEB 5.3
PLEB 5.6
PLEB 5.7

Compositions/projects
homework
PLEB 4.3 x 2%
PLEB 4.4 x 1%
PLEB 4.8 x 2%
PLEB 5.2
PLEB 5.3
PLEB 5.6
PLEB 5.7
PLEB 5.8 x 3%

Total:

50

30

25%

25%

20

100

5-Criterios de avaliacións, estándares de aprendizaxe avaliábeis e
competencias clave relacionadas
2ºBacharelato
Criterios de Avalación

Estándares de aprendizaxe avaliaveis

Competencias
clave

PLEB1.1. Comprende instrucións, anuncios,
declaracións e mensaxes detalladas, dados

CCL
CAA

Bloque 1. Comprensión de textos orais
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Competencias
clave

Criterios de Avalación

Estándares de aprendizaxe avaliaveis

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.

cara a cara ou por outros medios, sobre
temas concretos, en linguaxe estándar e a
velocidade
normal
(por
exemplo,
declaracións ou mensaxes institucionais).

CSC
CCEC
CD

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

CCL
CAA
CSC
CCEC

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).

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.

CCL
CAA
CSC
CCEC

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.

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.

CCL
CAA
CSC
CCEC

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.

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.

CCL
CAA
CSC
CCEC

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

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.

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD
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Criterios de Avalación

Estándares de aprendizaxe avaliaveis

Competencias
clave

condicións acústicas sexan boas e se
poidan confirmar certos detalles.
CCL
CAA
CSC
CCEC

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.
Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción
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

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.).

CCL
CAA
CSC
CCEC

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.

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.

CCL
CAA
CSC
CCEC

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).

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.

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

B2.4. Ler en voz alta con énfase
expresiva de xeito que poidan

PLEB 2.4. Toma parte adecuadamente en
conversas formais, entrevistas, reunións e
debates
de
carácter
educativo
ou

CCL
CAA
CSC

22

Competencias
clave

Criterios de Avalación

Estándares de aprendizaxe avaliaveis

recoñecerse as ideas clave, utilizando
o ritmo e as pautas para facer a
lectura
comunicativa,
engadindo
algún comentario persoal ao texto
(aclaración de palabras, algún novo
exemplo, unha alusión a experiencias
compartidas, etc.) e corrixíndose con
naturalidade no caso dalgunha
equivocación.

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 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.

CCEC

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.

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.

CCL
CAA
CSC
CCEC

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

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.

CCL
CAA
CSC
CCEC

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).

.

CCL
CAA
CSC
CCEC

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

CCL
CAA
CSC
CCEC

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
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
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Competencias
clave

Criterios de Avalación

Estándares de aprendizaxe avaliaveis

formación de palabras para inferir
significados e a organización da
información e o tipo de texto.

profesional
(por
exemplo,
boletíns
informativos ou documentos oficiais).

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.

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.

CCL
CAA
CCEC
CD

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.

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

CCL
CAA
CSC
CCEC

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.

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

CCL
CAA
CSC
CCEC

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.

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.

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

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.

CCL
CAA
CSC
CCEC

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.
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Criterios de Avalación

Estándares de aprendizaxe avaliaveis
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.

Competencias
clave
CCL
CAA
CSC
CCEC

Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción
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 manexando

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

CCL
CAA
CSC
CCEC

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

CCL
CAA
CSC
CCEC

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).

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD
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Criterios de Avalación

Estándares de aprendizaxe avaliaveis

Competencias
clave

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.

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).

CCL
CAA
CSC
CCEC

B4.5. Elaborar resumos e notas
recapitulativas,
con
claridade,
exactitude, coherencia e fidelidade ao
texto orixinal.

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.

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

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.

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.

CCL
CAA
CSC
CCEC

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

CCL
CAA
CSC
CCEC

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

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD
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Criterios de Avalación

Estándares de aprendizaxe avaliaveis

Competencias
clave

deste tipo de textos.
Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural
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.

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

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

B5.2. Axustarse con consistencia aos
patróns ortográficos, de puntuación e de
formato de uso común, e algúns de
carácter máis específico.

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

CCL
CAA
CSC
CCEC

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).

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

CCL
CAA
CSC
CCEC

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.

PLEB 5.4. Entende os detalles do que se lle
di en transaccións e xestións que xorden
mentres viaxa, organiza a viaxe ou trata coas
autoridades, así como en situacións menos
habituais en hoteis, tendas, axencias de
viaxes, centros de saúde, traballo ou estudos
(por exemplo, para recibir asistencia
sanitaria como turista ou como residente,
cambiar unha reserva de hotel, anular
billetes ou cambiar un artigo defectuoso),
sempre que poida pedir confirmación.

CCL
CSC
CCEC
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Competencias
clave

Criterios de Avalación

Estándares de aprendizaxe avaliaveis

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.

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

CCL
CAA
CSC
CCEC

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.

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

CCL
CAA
CSC
CCEC

B5.7. Resumir ou parafrasear un texto
para facelo intelixible a quen necesite
desta mediación por descoñecemento
ou coñecemento insuficiente da lingua
meta.

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

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

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.

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

CCL
CAA
CSC
CCEC

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

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

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD
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Bloques

Ponderación por procedemento e estándar

Criterios de Avalación

Estándares de aprendizaxe avaliaveis

lingüísticos ou culturais.

competencias que
plurilingüe.

posúe

como

Competencias
clave

persoa

5A-Ponderación por estándares.
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Exames

Análise de produccións

Observación
sistemática

%
Bloques

Comprensión
oral

Listening tests
PLEB 1.2 x 4%
PLEB 1.3 x 4%
PLEB 1.5 x 4%

Pair/group work
PLEB 5.1 x 2%

Classwork/assistant
PLEB 1.1 x 2%
PLEB 1.4 x 2%
PLEB 1.6 x 4%
PLEB 5.4 x 3%

25%

Falar

Oral test
PLEB 2.3 x 3%
PLEB 2.6 x 3%
PLEB 5.6
(o estándar 5.6
cualifícanse co
estándar ó que van
asociado. Vai
incluído na rúbrica
ou criterios. )

Presentations
Pair/group work
PLEB 2.2 x 5%
PLEB 2.4 x 2%
PLEB 5.2 x 2%
PLEB 5.5 x 2%
PLEB 5.6
PLEB 5.8 x 2%

Assistant/classwork
PLEB 2.1 x 1%
PLEB 2.5 x 2%
PLEB 5.1 x2%
PLEB 5.3 x1%

25%

Comprensión
escrita

Text test
PLEB 3.2 x 4%
PLEB 3.5 x 4%
PLEB 3.6 x 4%
PLEB 5.7 x2%

Classwork/homework
PLEB 5.4 x 1%
PLEB 3.4 x 1%
PLEB 3.3 x 1%
PLEB 3.7x 5%

Classwork
PLEB 3.1 x 1%
PLEB 5.7 x2%

25%

Escribir

Test compositions
PLEB 4.1 x 3%
PLEB 4.2 x 3%
PLEB 4.5 x 3%
PLEB 4.6 x 3%
PLEB 4.7 x 3%
PLEB 5.2 x 3%
PLEB 5.6

Compositions/projects
homework
PLEB 4.3 x 2%
PLEB 4.4 x 2%
PLEB 4.8 x 2%
PLEB 5.6
PLEB 5.9 x1

Total

50%

30%

25%

20%

100%

6-Secuenciación das unidades didácticas
A-1º Bacharelato
Primeira Avaliación
UNIT 1 – Tech Time
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B) Obxectivos
•
•
•
•
•
•
•
•

Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre os medios de comunicación sociais.
Aprender vocabulario novo relacionado coa tecnoloxía.
Repasar o Present Simple, o Present Continuous, o Past Simple e o Past Continuous.
Comprender a información clave dunha enquisa sobre os hábitos acerca dos medios sociais, dunha
conversación sobre información falsa que se fai viral e dunha conversación sobre a compra de
entradas para un museo de ciencias.
Facer e responder preguntas de maneira oral, sobre hábitos e sobre a compra de entradas.
Redactar un correo electrónico informal, prestando especial atención aos adverbios e á puntuación.
Pronunciar correctamente os sons similares aos contidos en software e site, as diferentes
terminacións dos verbos regulares en Past Simple e a terminación en -ing, así como os sons
similares aos contidos en e you e discount.
Afianzar estratexias para a realización de exames.

b) Contidos didácticos
Getting Started
• Familiarizarse co tema da tecnoloxía a través dunha serie de fotografías, para responder varias
preguntas.
Topic Vocabulary
 Realización de varias actividades para aprender e traballar con palabras e expresións relacionadas
coa tecnoloxía.
 Pronunciar correctamente os sons similares aos contidos en software esite.
Listening
 Comprensión oral dunha enquisa sobre os hábitos relacionados cos medios de
comunicación sociais.
Speaking
 Traballo en parellas, para facer preguntas e contestalas, sobre os hábitos relacionados cos
medios sociais.
Trends
 Apartado especial e destacado no que se fala do uso da palabra de moda “selfie”.

Reading
• Introdución do tema dos medios sociais, co fin de contestar a varias preguntas.
• Predición do contido dun texto a partir do título e das fotografías que o ilustran.
• Comprensión dun texto sobre o uso dos medios sociais nunha situación de emerxencia, para
realizar diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU.
• False friends destacados no texto.
• Identificación no texto de palabras sinónimas ás que se dan.
• Common Words: explicación e práctica sobre os diferentes significados de “over”.
• Práctica oral do aprendido sobre o uso dos medios sociais nunha situación de emerxencia,
contestando a varias preguntas que se expoñen.
• Trends: significado e explicación do uso dos termos “trend” e “trending topic”.
Topic Vocabulary
 Realización de varias actividades para aprender e traballar con máis palabras e expresións
relacionadas coa tecnoloxía.
 Phrasal Verbs: explicación con exemplos e actividades para practicar.
 Trends: explicación da rápida evolución da tecnoloxía, que deixa obsoletos en pouco tempo
dispositivos e aparellos que no seu momento estaban de moda. Fanse varias preguntas sobre o
tema á vez que se presentan varias fotografías para respondelas.
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Listening
 Comprensión oral dunha unha conversación sobre información falsa que se fai viral, para
realizar diferentes actividades.
 Listening Strategy: explicación dunha estratexia para realizar unha actividade de
comprensión oral, lendo as frases e preguntas que se propoñen antes de escoitar, para
axudar a saber exactamente que información concreta hai que comprender.
Grammar
• Expresión de hábitos e actividades: Present Simple. Uso e formación. Expresións temporais.
• Expresión de accións en curso e plans programados para un futuro próximo: Present Continuous.
Uso e formación. Expresións temporais.
• Expresión de accións pasadas: Past Simple e Past Continuous. Uso e formación. Expresións
temporais.
• Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades.
• Trends: datos curiosos sobre o maior uso da tecnoloxía para mandar mensaxes por parte das mozas
que dos mozos. Fanse varias preguntas sobre o tema para tratalo na clase a nivel global.
• Pronunciar correctamente as diferentes terminacións dos verbos regulares en PastSimple e a
terminación en -ing dos verbos.
• Grammar Challenge: actividade para volver escribir frases, co fin de practicar máis as estruturas
gramaticais vistas na sección.
Communication
• Lectura da información presentada sobre a compra de entradas nunha páxina web dun museo de
ciencias, para contestar a varias preguntas.
• Trends: reflexión sobre as posibilidades actuais de comprar entradas para case todo a través de
Internet. Faise unha pregunta sobre o tema para tratalo na clase a nivel global.
• Listening: comprensión oral dunha conversación sobre a compra de entradas para un museo de
ciencias.
• Speaking: traballo en parellas, coa expresión oral de preguntas e respostas, sobre a compra de
entradas para un museo, co fin de practicar as estruturas aprendidas previamente na sección.
• Pronunciar correctamente os sons similares aos contidos en you e discount.
• Speaking Strategy: presenta consellos e frases para mellorar a expresión oral sobre como dicir
“non” de maneira educada.
• Task: traballo en parellas para facer unha representación na que se practiquen as estruturas
aprendidas previamente na sección.
Writing
• Análise da estrutura dun correo electrónico informal a través de distintas explicacións e
actividades.
• Estudo e práctica da puntuación e dos adverbios.
• Produción dun texto descritivo seguindo os pasos facilitados nos apartados Task e Getting
Organised, e con axuda do apartado Useful Expressions.
Think Back
• Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en
práctica a gramática, a escritura e o vocabulario vistos ao longo da unidade, ao estilo dos exames
para o FCE.
c) Competencias clave
• Comunicación lingüística:
- Topic Vocabulary, SB, páxs. 5 e 8-9; Think Back, SB, páx. 16; Vocabulary Builder, WB,
páxs. 70-71: uso de vocabulario relacionado coa tecnoloxía; os phrasal verbs; os verbos
con preposición;Common Words, SB, páxs. 7: diferentes usos e significados da palabra
over.
- Reading, SB, páxs. 6-7; ExtraCulture, SB, páx. 17; ExtraReading, WB, páx. 9:
comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas presentados nas unidades e
aprendizaxe da estratexia de lectura para predicir o contido dun texto, a partir do seu
título e das imaxes que o acompañan; False Friends, SB, páx. 6: identificación de
falsefriends no texto.
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- Grammar, SB, páxs. 10-11; Think Back, SB, p. 16; Grammar Rules and Basic Practice,
SB, páxs. 116-117: repaso do Present Simple, Present Continuous, Past Simple e Past
Continuous; Writing, SB, páxs. 15-16: os adverbios de modo e de intensidade.
- Listening, SB, páxs. 5, 9 e 12: comprensión oral de diferentes situacións relacionadas cos
temas presentados na unidade.
- Speaking, SB, páxs. 5 e 13: participación en conversacións e simulacións co
compañeiro/a sobre diferentes temas presentados na unidade.
- Pronunciation, SB, páxs. 5, 11 e 13; Pronunciation Practice, SB, páx. 125:
recoñecemento do alfabeto fonético inglés, pronuncia da terminación -s ou -es na terceira
persoa do singular: /s/, /z/, /Iz/, pronuncia da terminación -ing dos verbos e pronuncia da
terminación -ed dos verbos no Past Simple.
- Writing, SB, páxs. 14-15; Writing; WB, páx. 10: expresión escrita dun texto de
correspondencia informal, utilizando as expresións e o vocabulario adecuados.
•

Competencia dixital:
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends1interactive: práctica das tarefas
interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral e das actividades web
correspondentes á unidade 1.
- Digital Teacher’s Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona dez exames listos para usar,
adaptados para cada comunidade autónoma, e exames para facer un mesmo/a, baseados
en textos con versión longa e curta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, gravacións do mesmo e
traducións, e ligazóns a páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 1.

•

Aprender a aprender:
- Think Back, SB, p. 16; Check Your Progress, WB, páx. 11; Student Learning Record,
WB, páx. 126; Vocabulary Builder, páxs. 70-71: 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:
- Trends, SB, páxs. 5, 7, 8, 11 e 12: apuntamentos e datos curiosos sobre temas de interese
e importancia actual e práctica da expresión oral, para manifestar a opinión persoal sobre
os devanditos temas.
- Reading, SB, páxs. 6-7: reflexión sobre o papel das redes sociais como instrumento de
información en situacións de emerxencia.
- Listening, SB, páx. 9: reflexión sobre a influencia que pode ter unha imaxe retocada con
Photoshop.
- Grammar, SB, páxs. 10-11: unha nova aplicación de móbil para axudar cos deberes aos
estudantes e o envío da primeira mensaxe de texto cun teléfono.
- Speaking,SB, páx. 13: aprendizaxe e práctica de fórmulas para comprar entradas a un
museo.
- Writing, SB, páxs. 14-15: aprendizaxe e práctica de como redactar correspondencia
informal.



Sentido de iniciativa e espírito emprendedor:
- Speaking,SB, páxs. 5 e 13; Trends, SB, páxs. 5, 7, 8, 11 e 12: uso da creatividade persoal
á hora de producir textos orais a partir de modelos dados. Fomento do traballo
cooperativo na aula.
- Writing, SB, páxs. 14-15; Writing, WB, páx. 10: uso da creatividade persoal á hora de
producir textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para
presentar un traballo escrito.
- Student Learning Record, WB, páx. 126: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos
obxectivos da unidade.



Conciencia e expresións culturais:
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- Extra Culture, SB, páx. 17: interese por coñecer Google X, lugar onde traballan xuntos os
investigadores, enxeñeiros e técnicos máis brillantes de Google para crear e poñer en
práctica adiantos que farán mellor o mundo no futuro.
d) Temas interdisciplinares
• Tecnoloxías da Información e da Comunicación:
• As redes sociais e os correos electrónicos como medios de comunicación.
• Diferentes tipos de dispositivos e aparellos que facilitan a vida diaria.
• Cultura audiovisual:
- Os vídeos virais a través de Internet.
- Uso de técnicas audiovisuais para a comunicación entre persoas.
• Filosofía:
- Uso correcto dos medios dos que se dispón nunha situación de emerxencia.
• Historia do mundo contemporáneo:
 Efectos da tormenta Sandy.
 Envío da primeira mensaxe de texto curto a través dun teléfono.
• Tecnoloxía industrial:
 Deseño e creación de aparellos tecnolóxicos para a vida diaria.
 Uso de aplicacións de móbil para facilitar a vida diaria.
• Lingua e literatura:
 Técnicas de lectura: predicir o contido dun texto a partir do título e da fotografía que o
ilustran.
 O Present Simple e o Present Continuous.
 O Past Simple e o Past Continuous.
 Os adverbios.
 Uso da puntuación.
 Técnicas de escritura.
 A estrutura dun correo electrónico informal. Escribir un correo.
 Pronuncia correcta de certos sons.
 Expresións útiles.
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UNIT 2 – Crime Stories

B) Obxectivos









Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre un roubo que sae mal nunha casa.
Aprender vocabulario novo relacionado coa delincuencia e cos medios de comunicación.
Utilizar o Present Perfect Simple e o Past Perfect Simple correctamente.
Comprender a información clave dunha noticia sobre un roubo, dunha transmisión de noticias e
dunha entrevista á vítima dun asalto.
Contar un crime que se produciu e informar sobre un delito.
Redactar unha reportaxe informativa, prestando especial atención aos conectores de finalidade.
Pronunciar correctamente os sons similares aos contidos en grab e alarm e practicar a entoación
das oracións.
Afianzar estratexias para a realización de exames.

b) Contidos didácticos
Getting Started
 Familiarizarse co tema da delincuencia a través dunha serie de fotografías, para responder varias
preguntas.
Topic Vocabulary
 Realización de varias actividades para aprender e traballar con palabras e expresións relacionadas
coa delincuencia.
 Pronuncia correcta dos sons similares aos contidos en grab e alarm.
Listening
 Comprensión oral dunha noticia sobre un roubo.
Speaking
 Traballo en parellas para contar un crime, utilizando como base o titular dunha noticia.
Trends
 Apartado especial e destacado no que se fala dos primeiros carteis de “Búscase!”.
Reading
 Introdución do tema dos asaltantes de casas, co fin de contestar a varias preguntas.
 Predición do contido dun texto, adiviñando o significado dalgunhas palabras polo seu contexto.
 Comprensión dun texto sobre un roubo nunha casa, que sae mal, para realizar diferentes
actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU.
 False friends destacados no texto.
 Identificación no texto de palabras sinónimas ás que se dan.
 Common Words: explicación e práctica sobre os diferentes significados de “still”.
 Práctica oral do aprendido sobre o recurso da ironía, contestando a varias preguntas que se
expoñen.
 Trends: explicación dos diferentes xéneros de ficción.
Topic Vocabulary
 Realización de varias actividades para aprender e traballar con palabras e expresións relacionadas
cos medios de comunicación.
 Common Words: diferenciación dos adverbios de frecuencia, segundo o seu grao de frecuencia.
 Sufixos para formar adxectivos: explicación con exemplos e actividades para practicalos.
Listening
 Comprensión oral dunha unha transmisión de noticias para realizar diferentes actividades.
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Trends: datos sobre a delincuencia a través da web en Gran Bretaña.

Grammar
 Expresión de accións pasadas: Present Perfect Simple e Past Perfect Simple. Uso e formación.
Expresións temporais.
 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades.
 Grammar Challenge: actividade para reescribir unhas frases propostas, de tal xeito que, aínda que
cambie a estrutura, teñan o mesmo significado.
Communication
 Lectura de varios titulares de noticias presentados nun xornal dixital, para contestar a varias
preguntas.
 Trends: comentario sobre o descenso da compra de xornais tradicionais no Reino Unido debido á
puxanza dos xornais dixitais.
 Listening: comprensión oral dunha entrevista á vítima dun asalto.
 Speaking: traballo en parellas, coa expresión oral de preguntas e respostas, sobre un delito, do que
un foi testemuña e sobre o que o outro interroga, co fin de practicar as estruturas aprendidas
previamente na sección.
 Entoación correcta das oracións.
 Speaking Strategy: presenta consellos e frases para mellorar a expresión da empatía coa persoa que
está a falar.
 Task: traballo en parellas para facer unha representación na que se practiquen as estruturas
aprendidas previamente na sección.
Writing
Análise da estrutura dunha reportaxe sobre unha noticia a través de distintas explicacións e actividades.
Estudo e práctica dos conectores de finalidade.
Produción dunha reportaxe sobre unha noticia, seguindo os pasos facilitados nos apartados Task e
Getting Organised, e con axuda do apartado Useful Expressions.
Think Back
• Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en
práctica a gramática, a escritura e o vocabulario vistos ao longo da unidade, ao estilo dos exames
para o FCE.
c) Competencias clave
•

Comunicación lingüística:
- Topic Vocabulary, SB, páxs. 19 e 22; Think Back, SB, páx. 30; Vocabulary Builder, WB,
páxs. 72-73: uso de vocabulario relacionado coa delincuencia e cos medios de
comunicación; os sufixos para formar adxectivos; as estruturas con want; Common
Words, SB, páxs. 22: uso de palabras como daily, weekly, yearly, quarterly e monthly
para expresar a frecuencia coa que se fai algo.
- Reading, SB, páxs. 20-21; ExtraLiterature, SB, páx. 31; ExtraReading, WB, páx. 16:
comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas presentados nas unidades e
aprendizaxe da estratexia de lectura, para deducir o significado dunha palabra que non se
coñece, mediante o contexto en que aparece; False Friends, SB, páx. 21: identificación
de falsefriends no texto.
- Grammar, SB, páxs. 24-25; Think Back, SB, p. 30; Grammar Rules and Basic Practice,
SB, páx. 118: uso do Present Perfect Simple e do Past Perfect Simple; Writing, SB, páxs.
28-29: os conectores de finalidade.
- Listening, SB, páxs. 19, 23 e 26: comprensión oral de diferentes situacións relacionadas
cos temas presentados na unidade.
- Speaking, SB, páxs. 19 e 27: participación en conversacións e simulacións co
compañeiro/a sobre diferentes temas presentados na unidade.
- Pronunciation, SB, páxs. 19 e 27; Pronunciation Practice, SB, páx. 126: pronuncia dos
sons similares aos contidos en grab e alarm e práctica da entoación das oracións.
- Writing, SB, páxs. 28-29; Writing; WB, páx. 18: expresión escrita dunha noticia,
utilizando as expresións e o vocabulario adecuados.
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•

Competencia dixital:
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends1interactive: práctica das tarefas
interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral e das actividades web
correspondentes á unidade 2.
- Digital Teacher’s Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona dez exames listos para usar,
adaptados para cada comunidade autónoma, e exames para facer un mesmo/a, baseados
en textos con versión longa e curta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, gravacións do mesmo e
traducións, e ligazóns a páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 2.

•

Aprender a aprender:
- Think Back, SB, p. 30; Check Your Progress, WB, páx. 19; Student Learning Record,
WB, páx. 126; Vocabulary Builder, páxs. 72-73: 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:
- Trends, SB, páxs. 19, 21, 23 e 26: apuntamentos e datos curiosos sobre temas de interese
e importancia actual e práctica da expresión oral, para manifestar a opinión persoal sobre
os devanditos temas.
- Reading, SB, páxs. 20-21: reflexión sobre a actuación dos ladróns de casas.
- Listening, SB, páx. 23: reflexión sobre a importancia dos medios de comunicación para
informar do que sucede na realidade que nos rodea.
- Grammar, SB, páxs. 24-25: diferentes noticias relacionadas coa delincuencia, que
reflicten historias reais.
- Speaking,SB, páx. 27: aprendizaxe e práctica de fórmulas para informar dun delito.
- Writing, SB, páxs. 14-15: aprendizaxe e práctica de como redactar unha noticia.

•

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor:
- Speaking,SB, páxs. 19 e 27; Trends, SB, páxs. 19, 21, 23 e 26: uso da creatividade
persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados. Fomento do traballo
cooperativo na aula.
- Writing, SB, páxs. 14-15; Writing, WB, páx. 18: uso da creatividade persoal á hora de
producir textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para
presentar un traballo escrito.
- Student Learning Record, WB, páx. 126: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos
obxectivos da unidade.

•

Conciencia e expresións culturais:
- Reading, SB, páxs. 20-21: lectura dun exemplo de texto de novela policial, sobre o roubo
nunha casa por parte dun ladrón.
- Grammar, SB, páx. 25: texto sobre a historia dos relatos de misterio na literatura.
- Extra Literature, SB, páx. 31: lectura do texto Dusk, texto adaptado dunha historia de
Saki, con final sorprendente, sobre dous homes no banco dun parque.

d) Temas interdisciplinares
• Cultura audiovisual:
- A televisión e Internet como medios para comunicar noticias.
• Filosofía:
- Os roubos e calquera acto delituoso vistos como exemplo do que non se debe facer.
• Historia do mundo contemporáneo:
• Historia dos primeiros carteis de “Búscase!”.
• Tecnoloxías da Información e da Comunicación:
 Internet como nova orixe e medio de delincuencia. A ciberdelincuencia.
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Uso da gravación do canto dos paxaros para diminuír a delincuencia.

• Lingua e literatura:
• Sufixos para formar adxectivos.
• Técnicas de lectura: deducir o significado dalgunhas palabras polo seu contexto.
• Present Perfect Simple e Past Perfect Simple.
• Uso dos conectores de finalidade.
• Técnicas de escritura.
• A estrutura dunha reportaxe informativa. Escribir unha reportaxe.
• Pronuncia correcta de certos sons.
• Expresións útiles.
• Historia do xénero da ficción policial.
• O recurso da ironía na literatura.
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UNIT 3 – It’s a Thrill!

B) Obxectivos
•
•
•
•
•
•
•
•

Ler de forma comprensiva e autónoma varios textos sobre persoas que practican actividades de
risco.
Aprender vocabulario novo relacionado coa aventura e con ser aventureiro.
Repasar correctamente o Future Simple, be going to, Future Continuous e Future Perfect Simple.
Comprender a información clave dun diálogo sobre unha viaxe emocionante, dunha entrevista
sobre o motivo que leva os adolescentes a correr riscos e dunha conversación sobre unha
fotografía que reflicte unha escena no medio dunha actividade de risco.
Falar sobre unha viaxe e comentar unha fotografía.
Redactar unha entrada para un blog de viaxes, prestando especial atención aos conectores de
secuencia e ao uso de First e At first.
Pronunciar correctamente os sons similares aos contidos en steep, risky, fan, fun, looks e
suppose.
Afianzar estratexias para a realización de exames.

b) Contidos didácticos
Getting Started
• Familiarizarse co tema das viaxes de aventura a través dunha serie de fotografías, para responder
varias preguntas.
Topic Vocabulary
• Realización de varias actividades para aprender e traballar con palabras e expresións relacionadas
coa aventura.
• Pronuncia correcta dos sons similares aos contidos en steep e risky.
Listening
• Comprensión oral dun diálogo sobre unha viaxe emocionante.
Speaking
• Traballo en parellas para facer e responder preguntas sobre unha viaxe emocionante.
Trends
•

Apartado especial e destacado no que se fala da práctica do “ferro de pasar ao límite”
(extreme ironing)

Reading
 Introdución do tema das actividades de risco, co fin de contestar a varias preguntas.
 Lectura rápida dun texto para obter a idea xeral.
 Comprensión de varios textos sobre persoas que practican actividades de risco, para realizar
diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU.
 False friends destacados no texto.
 Identificación no texto de palabras sinónimas ás que se dan.
 Common Words: explicación e práctica sobre os diferentes significados de “like”.
 Práctica oral do aprendido sobre os deportes de risco, contestando a varias preguntas que se
expoñen.
 Trends: explicación do cambio de concepto do que é aventura co transcurso das xeracións.
 Pronuncia correcta dos sons similares aos contidos en fan e fun.
Topic Vocabulary
 Realización de varias actividades para aprender e traballar con palabras e expresións relacionadas
con ser aventureiro.
 Estudo de palabras que poden ser tanto substantivo coma verbo.
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Adxectivos rematados en -ed / -ing: explicación con exemplos e actividades para practicalos.
Listening
 Comprensión oral dunha entrevista sobre o motivo que leva os adolescentes a correr
riscos, para realizar diferentes actividades.
 Listening Strategy: antes de escoitar, buscar palabras clave nas preguntas para centrarse
nelas e saber a que información hai que estar atentos ao escoitar.

Grammar
 Expresión de accións futuras co Future Simple, be going to, Future Continuous e Future Perfect
Simple. Uso e formación. Expresións temporais.
 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades.
 Grammar Challenge: actividade para reescribir frases que se dan, de tal xeito que, aínda que
cambie a estrutura, teñan o mesmo significado.
Communication
 Lectura de varias publicacións en redes sociais comentando diferentes fotos para contestar a varias
preguntas.
 Trends: comentario sobre o descenso do uso de cámaras, tanto convencionais coma dixitais, para
sacar fotos hoxe en día, fronte ao grande aumento do uso de móbiles para facelas.
 Listening: comprensión oral dunha conversación sobre unha fotografía que reflicte unha escena no
medio dunha actividade de risco.
 Speaking: traballo en parellas, coa expresión oral de preguntas e respostas, sobre unha fotografía
que reflicte unha escena no medio dunha actividade de risco, co fin de practicar as estruturas
aprendidas previamente na sección.
 Pronuncia correcta dos sons similares aos contidos en looks e suppose.
 Speaking Strategy: presenta consellos e frases para describir fotografías correctamente.
 Task: traballo en parellas para facer unha descrición dunha fotografía, co fin de practicar as
estruturas aprendidas previamente na sección.
Writing
 Análise da estrutura dunha entrada para un blog de viaxes, a través de distintas explicacións e
actividades.
 Trends: creación de novas palabras, como “blog”, grazas ás necesidades que crean as novas
tecnoloxías.
 Estudo e práctica dos conectores de secuencia.
 Uso de First e At first.
 Produción dunha entrada para un blog de viaxes, seguindo os pasos facilitados nos apartados Task
e Getting Organised, e con axuda do apartado Useful Expressions.
Think Back
 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en
práctica a gramática, a escritura e o vocabulario vistos ao longo da unidade, ao estilo dos exames
para o FCE.
c) Competencias clave
•

Comunicación lingüística:
- Topic Vocabulary, SB, páxs. 33 e 36-37; Think Back, SB, páx. 44; Vocabulary Builder,
WB, páxs. 74-75: uso de vocabulario relacionado coa aventura; adxectivos rematados en
-ed / -ing; substantivos e verbos; xerundios e infinitivos; Common Words, SB, páxs. 7:
diferentes usos e significados da palabra like.
- Reading, SB, páxs. 34-35; ExtraTrends Today, SB, páx. 45; ExtraReading, WB, páx. 24:
comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas presentados nas unidades e
aprendizaxe da estratexia de lectura baseada nunha lectura xeral do texto, para entender o
significado xeral sen entrar en detalles; False Friends, SB, páx. 35: identificación de
falsefriends no texto.
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- Grammar, SB, páxs. 38-39; Think Back, SB, p. 44; Grammar Rules and Basic Practice,
SB, páx. 119: o Future Simple, Future Continuous e Future Perfect Simple; Writing, SB,
páxs. 42-43: os conectores de secuencia.
- Listening, SB, páxs. 33, 37 e 40: comprensión oral de diferentes situacións relacionadas
cos temas presentados na unidade.
- Speaking, SB, páxs. 33 e 41: participación en conversacións e simulacións co
compañeiro/a sobre diferentes temas presentados na unidade.
- Pronunciation, SB, páxs. 33, 35 e 41; Pronunciation Practice, SB, páx. 126:Pronuncia
dos sons similares aos contidos en steep, risky, fan, fun, looks e suppose.
- Writing, SB, páxs. 42-43; Writing; WB, páx. 26: expresión escrita dun texto para un blog
de viaxes, utilizando as expresións e o vocabulario adecuados.
•

Competencia dixital:
- Techno Option, SB, páx. 45: preparar un vídeo curto, recomendándose a si mesmo/a ou a
outra persoa como candidato a participar nun programa de telerrealidade.
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends1interactive: práctica das tarefas
interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral e das actividades web
correspondentes á unidade 3.
- Digital Teacher’s Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona dez exames listos para usar,
adaptados para cada comunidade autónoma, e exames para facer un mesmo/a, baseados
en textos con versión longa e curta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, gravacións do mesmo e
traducións, e ligazóns a páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 3.

•

Aprender a aprender:
- Think Back, SB, p. 44; Check Your Progress, WB, páx. 27; Student Learning Record,
WB, páx. 126; Vocabulary Builder, páxs. 74-75: 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:
- Trends, SB, páxs. 33, 35, 40 e 42: apuntamentos e datos curiosos sobre temas de interese
e importancia actual e práctica da expresión oral, para manifestar a opinión persoal sobre
os devanditos temas.
- Reading, SB, páxs. 34-35: reflexión sobre as actividades de risco que practican algunhas
persoas.
- Listening, SB, páx. 37: datos sobre como o desenvolvemento do cerebro dun adolescente
o leva a asumir riscos con menos conciencia que un adulto.
- Grammar, SB, páx. 39: o futuro no ámbito das viaxes e do turismo.
- Writing, SB, páxs. 42-43: aprendizaxe e práctica de como redactar correspondencia
informal.
- Extra Trends Today, SB, páx. 45: programas de telerrealidade de aventuras famosas, e de
aventureiros actuais e famosos.

•

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor:
- Speaking,SB, páxs. 33 e 41; Trends, SB, páxs. 33, 35, 40 e 42: uso da creatividade
persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados. Fomento do traballo
cooperativo na aula.
- Writing, SB, páxs. 42-43; Writing, WB, páx. 26: uso da creatividade persoal á hora de
producir textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para
presentar un traballo escrito.
- Student Learning Record, WB, páx. 126: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos
obxectivos da unidade.

d) Temas interdisciplinares
• Educación física:
- Diferentes tipos de deportes e de actividades de risco.
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• Bioloxía e xeoloxía:
- Estudos sobre a influencia do cerebro, aínda inmaturo dos adolescentes, que os leva a
correr riscos.
- Descricións de lugares.
- Viaxe de aventura en África.
• Lingua e literatura:
• Familia léxica do campo da aventura.
• Sufixos -ed e -ing dos adxectivos.
• Técnicas de lectura: lectura rápida dun texto para obter a idea xeral.
• Future Simple, be going to, Future Continuous e Future Perfect Simple.
• Palabras que poden ser tanto substantivo coma verbo.
• Conectores de secuencia.
• Técnicas de escritura.
• A estrutura dun blog de viaxes. Redacción dunha entrada para un blog de viaxes.
• Pronuncia correcta de certos sons.
• Expresións útiles.
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Segunda Avaliación
UNIT 4 – Let’s Talk

B) Obxectivos
•
•
•
•
•
•
•
•

Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre a detección de mentiras a través da linguaxe
corporal e outras reaccións físicas das persoas.
Aprender vocabulario novo relacionado coas relacións e a descrición de persoas.
Utilizar correctamente os verbos modais e os modais perfectos.
Comprender a información clave dun cuestionario sobre relacións, dunha conversación sobre citas
programadas online e dunha conversación sobre a descrición dunha persoa.
Falar sobre a amizade e describir persoas.
Redactar a descrición dunha persoa, prestando especial atención á orde dos adxectivos e ao uso de
varios adxectivos para describir un mesmo substantivo á vez.
Pronunciar correctamente as formas negativas contraídas dos verbos e os sons similares aos
contidos en look e school.
Afianzar estratexias para a realización de exames.

b) Contidos didácticos
Getting Started
• Familiarizarse co tema das relacións entre persoas, a través dunha serie de fotografías, para
responder varias preguntas.
Topic Vocabulary
• Realización de varias actividades para aprender e traballar con palabras e expresións vencelladas
coas relacións.
• Idioms: Explicación do significado da expresión “white lie”.
Listening
• Comprensión oral dun cuestionario sobre relacións.
Speaking
 Traballo en parellas para expresar acordo ou desacordo acerca de varias afirmacións
sobre relacións.
Trends
 Apartado especial e destacado no que se fala da importancia da linguaxe corporal para
captar os sentimentos positivos e negativos nas persoas.
Reading
 Introdución do tema da detección de mentiras, co fin de contestar a varias preguntas.
 Predición do contido dun texto a partir da procura de información específica (scanning).
 Comprensión dun texto sobre a detección de mentiras a través da linguaxe corporal e outras
reaccións físicas das persoas, para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas e
relacionadas coas da PAU.
 False friends destacados no texto.
 Identificación no texto de palabras sinónimas ás que se dan.
 Common Words: explicación e práctica sobre os diferentes significados de “get”.
 Práctica oral do aprendido sobre a verdade, partindo dunha frase de Paulo Coelho, contestando a
varias preguntas que se expoñen.
 Trends: existencia dun novo programa informático desenvolvido por unha universidade para a
detección de mentiras.
Topic Vocabulary
 Realización de varias actividades para aprender e traballar con palabras e expresións relacionadas
coa descrición de persoas.
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Sufixos para formar substantivos.
Listening
 Comprensión oral dunha conversación sobre citas programadas online, para realizar
diferentes actividades.
 Trends: datos curiosos sobre o comezo de novas relacións.
 Listening Strategy: non é necesario entender todas as palabras para poder entender unha
mensaxe.

Grammar
 Uso dos verbos modais e dos modais perfectos.
 Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades.
 Pronuncia correcta das formas negativas contraídas dos verbos.
 Grammar Challenge: actividade para reescribir frases que se dan, de tal xeito que, aínda que
cambie a estrutura, teñan o mesmo significado.
Communication
 Lectura dunha conversación online sobre a descrición dunha persoa, para contestar a varias
preguntas.
 Trends: facilidades na actualidade para coñecer xente a través de Internet.
 Listening: comprensión oral dunha conversación sobre a descrición dunha persoa.
 Speaking: traballo en parellas, coa expresión oral de preguntas e respostas, sobre a descrición
dunha persoa, co fin de practicar as estruturas aprendidas previamente na sección.
 Pronuncia correcta dos sons similares aos contidos en look e school.
 Speaking Strategy: consellos e frases para non contestar simplemente con monosílabos cando
alguén che pregunta.
 Task: traballo en parellas para manter unha entrevista persoal online, co fin de practicar as
estruturas aprendidas previamente na sección.
Writing
•
•
•
•

Análise da estrutura da descrición dunha persoa a través de distintas explicacións e actividades.
Estudo e práctica da orde dos adxectivos.
Uso de varios adxectivos para describir un mesmo substantivo á vez.
Produción da descrición dunha persoa, seguindo os pasos facilitados nos apartados Task e Getting
Organised, e con axuda do apartado Useful Expressions.

Think Back
• Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en
práctica a gramática, a escritura e o vocabulario vistos ao longo da unidade, ao estilo dos exames
para o FCE.
c) Competencias clave
•

Comunicación lingüística:
- Topic Vocabulary, SB, páxs. 47 e 50-51; Think Back, SB, páx. 58; Vocabulary Builder,
WB, páxs. 76-77: uso de vocabulario vencellado coas relacións e a descrición de persoas;
os sufixos para formar substantivos; frases idiomáticas; substantivos seguidos de
preposición; Common Words, SB, páxs. 49: diferentes usos e significados da palabra get.
- Reading, SB, páxs. 48-49; ExtraTrends Today, SB, páx. 59; ExtraReading, WB, páx. 32:
comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas presentados nas unidades e
aprendizaxe da estratexia de lectura baseada no escaneado de información nun texto;
False Friends, SB, páx. 49: identificación de falsefriends no texto.
- Grammar, SB, páxs. 52-53; Think Back, SB, p. 58; Grammar Rules and Basic Practice,
SB, páx. 120: os modais e os modais perfectos; Writing, SB, páxs. 56-57: a orde dos
adxectivos.
- Listening, SB, páxs. 47, 51 e 54: comprensión oral de diferentes situacións relacionadas
cos temas presentados na unidade.
- Speaking, SB, páxs. 47 e 54: participación en conversacións e simulacións co
compañeiro/a sobre diferentes temas presentados na unidade.
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- Pronunciation, SB, páxs. 53 e 55; Pronunciation Practice, SB, páx. 126: pronuncia das
formas negativas contraídas dos verbos e dos sons similares aos contidos en look e
school.
- Writing, SB, páxs. 56-57; Writing; WB, páx. 34: expresión escrita da descrición dunha
persoa, utilizando as expresións e o vocabulario adecuados.
•

Competencia dixital:
- Techno Option, SB, páx. 59: crear unha infografía online cos resultados dunha enquisa
que se realizou previamente.
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends1interactive: práctica das tarefas
interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral e das actividades web
correspondentes á unidade 4.
- Digital Teacher’s Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona dez exames listos para usar,
adaptados para cada comunidade autónoma, e exames para facer un mesmo/a, baseados
en textos con versión longa e curta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, gravacións do mesmo e
traducións, e ligazóns a páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 4.

•

Aprender a aprender:
- Think Back, SB, p. 58; Check Your Progress, WB, páx. 35; Student Learning Record,
WB, páx. 126; Vocabulary Builder, páxs. 76-77: 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:
- Trends, SB, páxs. 47, 49, 51 e 54: apuntamentos e datos curiosos sobre temas de interese
e importancia actual e práctica da expresión oral, para manifestar a opinión persoal sobre
os devanditos temas.
- Reading, SB, páxs. 48-49: reflexión sobre a habilidade, para poder captar as mentiras que
din outras persoas.
- Listening, SB, páx. 47: normas para unha boa amizade; Listening, SB, páx. 51: a
información persoal nunha páxina web de citas.
- Speaking, SB, páx. 55: capacidade para manter un diálogo, co fin de coñecer outra persoa
e saber describirse a si mesmo/a.
- Grammar, SB, páx. 53: as mentiras que se contan nas webs de citas.
- Writing, SB, páxs. 56-57: aprendizaxe e práctica de como redactar un texto para describir
unha persoa.
- Extra Trends Today, SB, páx. 59: datos sobre os hábitos dos adolescentes
estadounidenses con respecto ás redes sociais.

•

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor:
- Speaking,SB, páxs. 47 e 54; Trends, SB, páxs. 47, 49, 51 e 54: uso da creatividade
persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados. Fomento do traballo
cooperativo na aula.
- Writing, SB, páxs. 56-57; Writing, WB, páx. 34: uso da creatividade persoal á hora de
producir textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para
presentar un traballo escrito.
- Student Learning Record, WB, páx. 126: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos
obxectivos da unidade.

d) Temas interdisciplinares
• Bioloxía e xeoloxía:
• Estudo da detección de mentiras desde o punto de vista fisiolóxico de cada persoa.
• Anatomía aplicada:
• Descrición da aparencia dunha persoa.
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• Filosofía:
• As mentiras e a sinceridade nas relacións de parella.
• Evolución dos costumes relacionados coas relacións de parella.
• Axuda para apoiar a adolescentes con problemas.
• Como comportarse ben cos amigos.
• Lingua e literatura:
• Sufixos para formar substantivos.
• Frases feitas.
• Técnicas de lectura: predicir o contido dun texto a partir da procura de información específica.
• Modais e modais perfectos.
• Técnicas de escritura.
• A estrutura da descrición dunha persoa. Redactar unha descrición.
• Orde dos adxectivos.
• Pronuncia correcta de certos sons.
• Expresións útiles.
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UNIT 5 – What’s On?

B) Obxectivos
•
•
•
•
•
•
•
•

Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre a película Argo.
Aprender vocabulario novo relacionado coas películas e co entretemento.
Utilizar correctamente a voz pasiva e os verbos causativos (have / get + something + done).
Comprender a información clave dun diálogo sobre unha película, dun programa de radio sobre
unha emisora de radio desde un hospital e dunha conversación para facer plans.
Falar sobre unha película e facer plans.
Redactar unha crítica dunha película, prestando especial atención aos conectores de adición e á
orde das palabras na oración.
Pronunciar correctamente as formas débiles de was e were, e o acento das palabras.
Afianzar estratexias para a realización de exames.

b) Contidos didácticos
Getting Started
 Familiarizarse co tema das películas a través dunha serie de fotografías, para responder varias
preguntas.
Topic Vocabulary
 Realización de varias actividades para aprender e traballar con palabras e expresións relacionadas
coas películas.
Listening
 Comprensión oral dun diálogo sobre unha película.
Speaking
 Traballo en parellas para facer e responder preguntas sobre unha película que se viu.
Trends
 Apartado especial e destacado no que se fala da diferenza entre o inglés británico e o
americano, á hora de utilizar as palabras “film” e “movie”.
Reading
 Introdución do tema das películas, co fin de contestar a varias preguntas.
 Comprensión do propósito do autor á hora de escribir un texto.
 Comprensión dun texto sobre a película Argo, para realizar diferentes actividades de comprensión
parecidas e relacionadas coas da PAU.
 False friends destacados no texto.
 Identificación no texto de palabras sinónimas ás que se dan.
 Idioms: explicación do significado das expresións feitas “keep you on the edge of your seat” e
“roll in the aisles”.
 Práctica oral do aprendido sobre unha película baseada en feitos reais, contestando a varias
preguntas que se expoñen.
 Trends: historia e importancia actual da tecnoloxía 3D no campo do cinema.
Topic Vocabulary
 Realización de varias actividades para aprender e traballar con palabras e expresións relacionadas
co entretemento.
 Expresións de verbos seguidos de xerundio.
 Sufixos para formar adxectivos.
Listening
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•

Comprensión oral dun programa de radio sobre unha emisora de radio desde un hospital,
para realizar diferentes actividades.

Grammar
• Uso adecuado da voz pasiva. Diferenzas coa voz activa.
• Os verbos causativos.
• Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades.
• Pronuncia correcta das formas débiles de was e were.
• Grammar Challenge: actividade para reescribir frases que se dan, de tal xeito que, aínda que
cambie a estrutura, teñan o mesmo significado.
Communication
• Lectura dunha revista online de lecer, para contestar a varias preguntas.
• Trends: cambio nos costumes da xente, que antes buscaban información sobre lecer nos xornais e
agora fano a través de Internet.
• Listening: comprensión oral dunha conversación na que dous amigos están a facer plans.
• Speaking: traballo en parellas, coa expresión oral de preguntas e respostas, para facer plans, co fin
de practicar as estruturas aprendidas previamente na sección.
• Speaking Strategy: presenta consellos e frases para dar motivos e razoar as respostas negativas nun
diálogo.
• Colocar correctamente o acento das palabras.
• Task: traballo en parellas para facer plans e ir ver unha película, co fin de practicar as estruturas
aprendidas previamente na sección.
Writing
•
•
•
•

Análise da estrutura da crítica dunha película, a través de distintas explicacións e actividades.
Estudo e práctica dos conectores de adición.
Estudo da orde das palabras na oración cando hai un conector de adición.
Produción da descrición dunha persoa, seguindo os pasos facilitados nos apartados Task e Getting
Organised, e con axuda do apartado Useful Expressions.

Think Back
• Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en
práctica a gramática, a escritura e o vocabulario vistos ao longo da unidade, ao estilo dos exames
para o FCE.
c) Competencias clave
•

Comunicación lingüística:
- Topic Vocabulary, SB, páxs. 61 e 64-65; Think Back, SB, páx. 72; Vocabulary Builder,
WB, páxs. 78-79: uso de vocabulario relacionado coas películas e co lecer; os sufixos
para formar adxectivos; expresións con xerundio; Idioms, SB, páxs. 62: diferentes frases
idiomáticas relacionadas co tema da unidade.
- Reading, SB, páxs. 62-63; ExtraCulture, SB, páx. 73; ExtraReading, WB, páx. 40:
comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas presentados nas unidades e
aprendizaxe da estratexia de lectura baseada na comprensión do propósito do autor/a dun
texto; False Friends, SB, páx. 63: identificación de falsefriends no texto.
- Grammar, SB, páxs. 66-67; Think Back, SB, p. 72; Grammar Rules and Basic Practice,
SB, páx. 121: a pasiva e o causativo; Writing, SB, páxs. 70-71: os conectores de adición.
- Listening, SB, páxs. 61, 65 e 68: comprensión oral de diferentes situacións relacionadas
cos temas presentados na unidade.
- Speaking, SB, páxs. 61 e 69: participación en conversacións e simulacións co
compañeiro/a sobre diferentes temas presentados na unidade.
- Pronunciation, SB, páxs. 66 e 69; Pronunciation Practice, SB, páx. 127: pronuncia das
formas débiles de was e were, e a acentuación das palabras.
- Writing, SB, páxs. 70-71; Writing; WB, páx. 42: expresión escrita da crítica dunha
película, utilizando as expresións e o vocabulario adecuados.

•

Competencia dixital:
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- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends1interactive: práctica das tarefas
interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral e das actividades web
correspondentes á unidade 5.
- Digital Teacher’s Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona dez exames listos para usar,
adaptados para cada comunidade autónoma, e exames para facer un mesmo/a, baseados
en textos con versión longa e curta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, gravacións do mesmo e
traducións, e ligazóns a páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 5.
•

Aprender a aprender:
- Think Back, SB, p. 72; Check Your Progress, WB, páx. 43; Student Learning Record,
WB, páx. 127; Vocabulary Builder, páxs. 78-79: 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:
- Trends, SB, páxs. 61, 63 e 68: apuntamentos e datos curiosos sobre temas de interese e
importancia actual e práctica da expresión oral, para manifestar a opinión persoal sobre
os devanditos temas.
- Communication, SB, páx. 68: lectura dunha revista online sobre plans para o tempo libre,
e capacidade de facer plans.
- Listening, SB, páx. 61: comprender unha conversación sobre cinema; Listening, SB, páx.
68: comprender unha conversación na que se fala de facer plans.
- Speaking, SB, páx. 69: capacidade para manter un diálogo, co fin de facer suxestións e de
responder a elas.

•

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor:
- Speaking,SB, páxs. 61 e 69; Trends, SB, páxs. 61, 63 e 68: uso da creatividade persoal á
hora de producir textos orais a partir de modelos dados. Fomento do traballo cooperativo
na aula.
- Writing, SB, páxs. 70-71; Writing, WB, páx. 42: uso da creatividade persoal á hora de
producir textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para
presentar un traballo escrito.
- Student Learning Record, WB, páx. 127: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos
obxectivos da unidade.

•

Conciencia e expresións culturais:
- Reading, SB, páxs. 62-63: lectura dunha crítica sobre a película Argo.
- Grammar, SB, páx. 66: realización dun cuestionario sobre películas; SB, páx. 67: lectura
dun texto sobre un festival de música pensado só para menores de idade.
- Writing, SB, páx. 70: lectura dunha crítica sobre a película O Hobbit.
- Extra Culture, SB, páx. 73: lectura dun texto sobre a historia do nacemento de
Hollywood como meca do cinema.

d) Temas interdisciplinares
• Cultura audiovisual:
• Adaptación de sucesos reais ao cinema.
• O cinema como mostra dos hábitos e tendencias da sociedade moderna.
• Underage Festival: festival de música rock para os menores de 18.
• Festival de cinema de Venecia.
• Produción dunha película caseira baseada no libro Os xogos da fame.
• Linguaxe e práctica musical:
• Festival de música para os máis novos.
• Historia do mundo contemporáneo:
• Suceso histórico do século XX levado á gran pantalla.
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• Tecnoloxías da Información e da Comunicación:
• Internet como medio informativo para o lecer.
• Unha emisora de radio nun hospital, como medio de expresión e entretemento para nenos
enfermos.
• Lingua e literatura:
 Expresións con verbos seguidos de xerundio.
 Frases feitas.
 Técnicas de lectura: comprender o propósito do autor á hora de escribir un texto.
 A pasiva.
 Os verbos causativos.
 Técnicas de escritura.
 A estrutura dunha crítica dunha película. Redactar unha crítica.
 Os conectores de adición.
 A orde das palabras na oración.
 Pronuncia correcta de certos sons.
 Expresións útiles.
 Contrastes no léxico entre o inglés británico e o americano.
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UNIT 6 – How Much?

B) Obxectivos









Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre as formas de troco actuais, facilitadas polas
novas tecnoloxías.
Aprender vocabulario novo relacionado co consumismo e as compras.
Utilizar correctamente as oracións de relativo especificativas e explicativas.
Comprender a información clave dunha enquisa sobre hábitos relacionados co diñeiro, dunha
visita turística a Oxford Street sobre hábitos de compras e dunha conversación sobre que agasallo
de aniversario comprar para un amigo.
Falar sobre hábitos relacionados co diñeiro e con tomar unha decisión.
Redactar un texto argumentativo, prestando especial atención aos conectores de contraste.
Pronunciar correctamente o acento das palabras compostas e os sons similares aos contidos en
cash, voucher e jeans.
Afianzar estratexias para a realización de exames.

b) Contidos didácticos
Getting Started
 Familiarizarse co tema do consumismo a través dunha serie de viñetas, para responder varias
preguntas.
Topic Vocabulary
 Realización de varias actividades para aprender e traballar con palabras e expresións relacionadas
co consumismo.
 Common Words: explicación dalgunhas collocations relacionadas co diñeiro.
Listening
 Comprensión oral dunha enquisa sobre hábitos relacionados co diñeiro.
Speaking
• Traballo en parellas para facer preguntas e contestalas, sobre hábitos relacionados co
diñeiro.
Trends
• Apartado especial e destacado no que se fala dos cambios de hábitos no consumismo,
podendo pagar hoxe en día a través do móbil.
Reading
• Introdución do tema do troco, co fin de contestar a varias preguntas.
• Procura de palabras clave nun texto, para identificar a idea principal do mesmo.
• Comprensión dun texto sobre as formas de troco actuais facilitadas polas novas tecnoloxías, para
realizar diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU.
• False friends destacados no texto.
• Identificación no texto de palabras sinónimas ás que se dan.
• Common Words: explicación e práctica sobre os diferentes significados de “keep”.
• Práctica oral do aprendido sobre as actividades de troco, contestando a varias preguntas que se
expoñen.
• Trends: auxe de webs nas que se intercambian habilidades.
Topic Vocabulary
• Realización de varias actividades para aprender e traballar con palabras e expresións relacionadas
coas compras.
• Pronuncia correcta do acento das palabras compostas.
• Phrasal Verbs.
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Listening
• Comprensión oral dunha visita turística a Oxford Street, sobre hábitos de compras, para
realizar diferentes actividades.
Grammar
• As oracións de relativo especificativas e explicativas. Os pronomes relativos.
• Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades.
• Omisión dos pronomes relativos.
• Grammar Challenge: actividade para reescribir frases que se dan, de tal xeito que, aínda que
cambie a estrutura, teñan o mesmo significado.
Communication
• Lectura e análise dun gráfico para contestar a varias preguntas.
• Trends: aumento dos gastos dos adolescentes nas últimas décadas.
• Listening: comprensión oral dunha conversación entre dous amigos sobre que agasallo de
aniversario comprarlle a outro.
• Speaking: traballo en parellas, coa expresión oral de preguntas e respostas, para facer plans e
tomar unha decisión, co fin de practicar as estruturas aprendidas previamente na sección.
• Speaking Strategy: presenta consellos e frases para reconducir a atención do interlocutor sobre
algo concreto.
• Pronuncia correcta dos sons similares aos contidos en cash, voucher e jeans.
• Task: traballo en parellas para tomar unha decisión en canto a que agasallo comprar para un
amigo, co fin de practicar as estruturas aprendidas previamente na sección.
Writing
• Análise da estrutura dun texto argumentativo a través de distintas explicacións e actividades.
• Estudo e práctica dos conectores de contraste.
• Produción dun texto argumentativo, seguindo os pasos facilitados nos apartados Task e Getting
Organised, e con axuda do apartado Useful Expressions.
Think Back
• Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en
práctica a gramática, a escritura e o vocabulario vistos ao longo da unidade, ao estilo dos exames
para o FCE.
c) Competencias clave
•

Comunicación lingüística:
- Topic Vocabulary, SB, páxs. 75 e 78-79; Think Back, SB, páx. 86; Vocabulary Builder,
WB, páxs. 80-81: uso de vocabulario relacionado co consumismo e as compras; os
phrasal verbs; used to / would; Common Words, SB, páxs. 75: as expresións con win /
earn money e spend / waste money e expresións con keep .
- Reading, SB, páxs. 76-77; ExtraLiterature, SB, páx. 87; ExtraReading, WB, páx. 48:
comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas presentados nas unidades e
aprendizaxe da estratexia de lectura baseada na identificación da idea principal dun texto
atendendo ás palabras clave; False Friends, SB, páx. 76: identificación de falsefriends no
texto.
- Grammar, SB, páxs. 80-81; Think Back, SB, p. 86; Grammar Rules and Basic Practice,
SB, páx. 122: os pronomes e as oracións de relativo; Writing, SB, páxs. 84-85: os
conectores de contraste.
- Listening, SB, páxs. 75, 79 e 82: comprensión oral de diferentes situacións relacionadas
cos temas presentados na unidade.
- Speaking, SB, páxs. 75 e 83: participación en conversacións e simulacións co
compañeiro/a sobre diferentes temas presentados na unidade.
- Pronunciation, SB, páxs. 78 e 83; Pronunciation Practice, SB, páx. 127: a acentuación
dos nomes compostos e a pronuncia dos sons consonánticos similares aos contidos en
cash, voucher e jeans.
- Writing, SB, páxs. 84-85; Writing; WB, páx. 50: expresión escrita dun texto
argumentativo, utilizando as expresións e o vocabulario adecuados.
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•

Competencia dixital:
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends1interactive: práctica das tarefas
interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral e das actividades web
correspondentes á unidade 6.
- Digital Teacher’s Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona dez exames listos para usar,
adaptados para cada comunidade autónoma, e exames para facer un mesmo/a, baseados
en textos con versión longa e curta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, gravacións do mesmo e
traducións, e ligazóns a páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 6.

•

Aprender a aprender:
- Think Back, SB, p. 86; Check Your Progress, WB, páx. 51; Student Learning Record,
WB, páx. 127; Vocabulary Builder, páxs. 80-81: 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:
- Trends, SB, páxs. 75, 76 e 82: apuntamentos e datos curiosos sobre temas de interese e
importancia actual e práctica da expresión oral, para manifestar a opinión persoal sobre
os devanditos temas.
- Reading, SB, páxs. 76-77: lectura dun texto que trata do auxe do troco de produtos na
sociedade actual e do papel da tecnoloxía como medio de comunicación entre as persoas
que realizan esta actividade.
- Grammar, SB, páx. 80: lectura dun texto sobre unha nova tendencia de reciclaxe de
roupa.
- Communication, SB, páx. 82: interpretación dun gráfico sobre os gastos dos adolescentes
e dunha web sobre os agasallos ideais para os adolescentes, co fin de ser capaz de tomar
decisións.
- Writing, SB, páx. 84: lectura dun texto sobre as vantaxes e desvantaxes de darlles paga
aos nenos.



Sentido de iniciativa e espírito emprendedor:
- Speaking,SB, páxs. 75 e 83; Trends, SB, páxs. 75, 76 e 82: uso da creatividade persoal á
hora de producir textos orais a partir de modelos dados. Fomento do traballo cooperativo
na aula.
- Writing, SB, páxs. 84-85; Writing, WB, páx. 50: uso da creatividade persoal á hora de
producir textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para
presentar un traballo escrito.
- Student Learning Record, WB, páx. 127: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos
obxectivos da unidade.



Conciencia e expresións culturais:
- Getting Started, SB, páx. 74: interese polo significado das viñetas cómicas que se
propoñen.
- Listening, SB, páx. 79: comprensión oral dun paseo por Oxford Street e interese polos
datos que se dan sobre a zona.
- Extra Literature, SB, páx. 87: lectura dun extracto dun texto de O. Henry.

d) Temas interdisciplinares
• Economía:
- Comparación de prezos e de distintas formas de compra.
- A sociedade do consumismo.
- As novas canles de compra: Internet, a telecompra, as redes sociais…
• Ciencias para o mundo contemporáneo:
- Uso das redes sociais e doutros medios de comunicación tecnolóxicos para o intercambio de
obxectos.
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• Filosofía:
- Influencia das modas e tendencias nos nosos hábitos de consumo.
- Os mercados de segunda man: unha alternativa ás canles habituais de compra.
- A reciclaxe como forma de aproveitamento de materias e de contribución ás economías máis
desfavorecidas.
- Vantaxes e desvantaxes para os adolescentes de recibir unha paga.
• Lingua e literatura:
- Collocations con substantivos.
- Técnicas de lectura: buscar palabras clave nun texto para identificar a idea principal do
mesmo.
- Os pronomes relativos.
- As oracións de relativo.
- Os Phrasal Verbs.
- Os conectores de contraste.
- Técnicas de escritura.
- A estrutura dun texto argumentativo. Compoñer un texto.
- Pronuncia correcta de certos sons.
- Expresións útiles.
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Terceira Avaliación
UNIT 7 – In Shape

B) Obxectivos
•
•
•
•
•
•
•
•

Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre os métodos empregados por algúns
deportistas para chegar a triunfar.
Aprender vocabulario novo relacionado co deporte e cun estilo de vida san.
Utilizar o estilo indirecto correctamente.
Comprender a información clave dunha conversación sobre os beneficios dos deportes de
competición, de varios monólogos curtos na radio sobre as experiencias de adolescentes con certos
alimentos e dun diálogo no que unha amiga dá consellos a outra.
Falar sobre os deportes de competición e dar consellos.
Redactar un texto de opinión, prestando especial atención ás conxuncións causais e consecutivas, e
ao uso de because e because of.
Pronunciar correctamente os sons similares aos contidos en goal e sport, e as letras mudas.
Afianzar estratexias para a realización de exames.

b) Contidos didácticos
Getting Started
• Familiarizarse co tema do deporte a través de diversas fotografías, para responder varias
preguntas.
Topic Vocabulary
• Realización de varias actividades para aprender e traballar con palabras e expresións relacionadas
co deporte.
• Pronuncia correcta dos sons similares aos contidos en goal e sport.
Listening
• Comprensión oral dunha conversación sobre os beneficios dos deportes de competición.
Speaking
• Traballo en parellas, para facer preguntas e contestalas, sobre os beneficios dos deportes
de competición.
Trends
• Apartado especial e destacado no que se fala de que moitas competicións de deportes
pouco comúns se inventaron en países anglosaxóns.
Reading
• Introdución do tema sobre o que os deportistas profesionais son capaces de facer para triunfar, co
fin de contestar a varias preguntas.
• Comprensión do contido do texto a partir da inferencia de matices, ou lendo entre liñas, para
comprender cousas que non están escritas.
• Comprensión dun texto sobre os riscos que ás veces están dispostos a correr os deportistas
profesionais para triunfar, co fin de realizar diferentes actividades de comprensión parecidas e
relacionadas coas da PAU.
• False friends destacados no texto.
• Identificación no texto de palabras antónimas ás que se dan.
• Common Words: explicación e práctica sobre os diferentes significados de “tell”.
• Práctica oral do aprendido sobre os deportistas profesionais, contestando a varias preguntas que se
expoñen.
• Trends: aumento da dopaxe sanguínea no deporte nos últimos tempos.
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Topic Vocabulary
• Realización de varias actividades para aprender e traballar con palabras e expresións relacionadas
cun estilo de vida san.
• Trends: moda actual de ir á escola de trapecistas como método para manterse en forma.
• Prefixos con significado negativo.
Listening
• Comprensión oral de varios monólogos curtos na radio sobre as experiencias de
adolescentes con certos alimentos, para realizar diferentes actividades.
Grammar
• Relato do que outra persoa preguntou, respondeu ou suxeriu, utilizando o estilo indirecto. Uso e
formación.
• Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades.
• Os reporting verbs.
• Grammar Challenge: actividade para reescribir frases que se dan, de tal xeito que, aínda que
cambie a estrutura, teñan o mesmo significado.
Communication
• Lectura e análise dos datos que ofrece unha aplicación de móbil para levar unha vida sa, co fin de
contestar a varias preguntas.
• Trends: existencia de todo tipo de aplicacións para axudarlle á xente a conseguir obxectivos a
nivel de saúde.
• Listening: comprensión oral dun diálogo no que unha amiga lle dá consellos a outra sobre hábitos
saudábeis.
• Speaking: traballo en parellas, coa expresión oral de preguntas e respostas, para dar consellos
sobre hábitos saudábeis, co fin de practicar as estruturas aprendidas previamente na sección.
• Speaking Strategy: presenta consellos e frases para razoar e explicar os consellos que se dan.
• Pronuncia correcta das letras mudas.
• Task: traballo en parellas para dar consellos nun foro de adolescentes, co fin de practicar as
estruturas aprendidas previamente na sección.
Writing
•
•
•
•

Análise da estrutura dun texto de opinión a través de distintas explicacións e actividades.
Estudo e práctica das conxuncións causais e consecutivas.
Uso de because e because of.
Produción dun texto de opinión seguindo os pasos facilitados nos apartados Task e Getting
Organised, e con axuda do apartado Useful Expressions.

Think Back
 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en
práctica a gramática, a escritura e o vocabulario vistos ao longo da unidade, ao estilo dos exames
para o FCE.
c) Competencias clave


Comunicación lingüística:
- Topic Vocabulary, SB, páxs. 89 e 92-93; Think Back, SB, páx. 100; Vocabulary Builder,
WB, páxs. 82-83: uso de vocabulario relacionado co deporte e cun estilo de vida
saudábel; os prefixos; os adxectivos seguidos de preposición;Common Words, SB, páxs.
91:diferentes usos e significados do verbo tell.
- Reading, SB, páxs. 90-91; Extra Trends Today, SB, páx. 101; ExtraReading, WB, páx.
56: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas presentados nas unidades
e aprendizaxe da estratexia de lectura baseada na lectura entre liñas, para facer
inferencias sobre os contidos do texto; False Friends, SB, páx. 91: identificación de
falsefriends no texto.
- Grammar, SB, páxs. 94-95; Think Back, SB, p. 100; Grammar Rules and Basic Practice,
SB, páx. 123: o estilo indirecto; Writing, SB, páxs. 98-99: os conectores de causa e
efecto.
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- Listening, SB, páxs. 89, 93 e 96: comprensión oral de diferentes situacións relacionadas
cos temas presentados na unidade.
- Speaking, SB, páxs. 89 e 97: participación en conversacións e simulacións co
compañeiro/a sobre diferentes temas presentados na unidade.
- Pronunciation, SB, páxs. 89 e 97; Pronunciation Practice, SB, páx. 127: a pronuncia das
letras mudas e a pronuncia dos sons vocálicos coma os contidos en goal e sport.
- Writing, SB, páxs. 98-99; Writing; WB, páx. 58: expresión escrita dun texto de opinión,
utilizando as expresións e o vocabulario adecuados.


Competencia dixital:
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends1interactive: práctica das tarefas
interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral e das actividades web
correspondentes á unidade 7.
- Digital Teacher’s Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona dez exames listos para usar,
adaptados para cada comunidade autónoma, e exames para facer un mesmo/a, baseados
en textos con versión longa e curta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, gravacións do mesmo e
traducións, e ligazóns a páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión..
+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 7.



Aprender a aprender:
- Think Back, SB, p. 100; Check Your Progress, WB, páx. 59; Student Learning Record,
WB, páx. 127; Vocabulary Builder, páxs. 82-83: 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:
- Trends, SB, páxs. 89, 91, 92 e 96: apuntamentos e datos curiosos sobre temas de interese
e importancia actual e práctica da expresión oral, para manifestar a opinión persoal sobre
os devanditos temas.
- Reading, SB, páxs. 90-91: lectura dun texto que trata sobre métodos científicos e
químicos que algúns deportistas utilizan para pertencer á elite, pero que poden ser
prexudiciais para a súa saúde.
- Grammar, SB, páx. 95: lectura dun texto sobre Michael Phelps, considerado unha lenda
olímpica por todos os seus éxitos nas competicións de natación.
- Speaking, SB, páx. 97: capacidade para manter unha conversación para facer suxestións.
- Writing, SB, páx. 98: lectura dun texto que convida a pensar na inconveniencia da
obrigación de practicar deportes de equipo nos centros educativos.
- Extra Trends Today, SB, páx. 101: datos sobre os hábitos de moda para manterse san e en
forma.



Sentido de iniciativa e espírito emprendedor:
- Speaking,SB, páxs. 89 e 97; Trends, SB, páxs. 89, 91, 92 e 96: uso da creatividade
persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados. Fomento do traballo
cooperativo na aula.
- Writing, SB, páxs. 98-99; Writing, WB, páx. 58: uso da creatividade persoal á hora de
producir textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para
presentar un traballo escrito.
- Student Learning Record, WB, páx. 127: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos
obxectivos da unidade.



Conciencia e expresións culturais:
- Grammar, SB, páx. 94: lectura de citas ditas por deportistas famosos.

d) Temas interdisciplinares
• Educación física:
- Deportes e novas formas de adestramento.
- Beneficios dos deportes de competición.
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-

A loita dos deportistas por triunfar.
As escolas de trapecistas como nova forma de adestramento para estar en forma.
Frases célebres de deportistas famosos.
Biografía do nadador Michael Phelps.

• Ciencias para o mundo contemporáneo:
- Adestradores persoais online.
- Aplicacións para adestramentos diarios e a consecución de obxectivos.
• Filosofía:
- Resolución de problemas solucionados con hábitos de saúde.
- Rexeitamento da dopaxe como método para gañar competicións.
- Formulación sobre a obrigatoriedade dos deportes de equipo nos centros de ensino.
• Bioloxía e xeoloxía:
- Modificación xenética para gañar competicións deportivas.
• Lingua e literatura:
- Prefixos con significado negativo.
- Técnicas de lectura: comprender o contido do texto a partir da inferencia de matices ou lendo
entre liñas para comprender cousas que non están escritas.
- O estilo indirecto.
- Técnicas de escritura.
- A estrutura dun texto de opinión. Redactar un texto.
- As conxuncións causais e consecutivas.
- O uso de because e because of.
- Pronuncia correcta de certos sons.
- Expresións útiles.

UNIT 8 – Culture Shock

B) Obxectivos
•
•
•
•
•
•
•
•

Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre comidas pouco comúns na cultura
occidental, pero tradicionais noutras.
Aprender vocabulario novo relacionado coa cultura e coas tradicións.
Utilizar correctamente o tres tipos de oracións condicionais.
Comprender a información clave dun diálogo sobre o Nadal en Polonia, dunha conversación sobre
as cerimonias para celebrar a maioría de idade en diferentes culturas e dun diálogo no que se
comparan fotografías.
Falar sobre festividades e comparar fotografías.
Redactar un texto informativo e repasar todas as competencias de expresión escrita adquiridas
durante o curso.
Pronunciar correctamente os sons similares aos contidos enunique, custom, celebration e
colourful.
Afianzar estratexias para a realización de exames.

b) Contidos didácticos
Getting Started
• Familiarizarse co tema das culturas a través de varias fotografías, para responder varias preguntas.
Topic Vocabulary
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•
•

Realización de varias actividades para aprender e traballar con palabras e expresións relacionadas
coa cultura.
Pronuncia correcta dos sons similares aos contidos enunique e custom.

Listening
• Comprensión oral dun diálogo sobre o Nadal en Polonia.
Speaking
• Traballo en parellas, para facer preguntas e contestalas, sobre festividades.
Trends
• Apartado especial e destacado no que se fala da frecuencia con que se usa a expresión
“sorry”.
Reading
• Introdución do tema das diferenzas culturais no ámbito da comida, para contestar a varias
preguntas.
• Lectura da primeira liña de cada parágrafo para identificar a idea principal que contén.
• Comprensión dun texto sobre comidas pouco comúns na cultura occidental, pero tradicionais
noutras, para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da
PAU.
• False friends destacados no texto.
• Identificación no texto de palabras sinónimas ás que se dan.
• Common Words: explicación e práctica sobre os diferentes significados de “bug”.
• Práctica oral do aprendido sobre os insectos como alimento para humanos, contestando a varias
preguntas que se expoñen.
• Trends: creación dunha hamburguesa comestíbel nun laboratorio.
Topic Vocabulary
• Realización de varias actividades para aprender e traballar con palabras e expresións relacionadas
coas tradicións.
• Phrasal Verbs.
Listening
• Comprensión oral dunha conversación sobre as cerimonias para celebrar a maioría de
idade en diferentes culturas, co fin de realizar diferentes actividades.
Grammar
• O tres tipos de oracións condicionais. Uso e formación.
• Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades.
• Os modais nas oracións condicionais.
• Grammar Challenge: actividade para reescribir frases que se dan, de tal xeito que, aínda que
cambie a estrutura, teñan o mesmo significado.
Communication
• Lectura dunha publicación en Facebook sobre unha viaxe e análise das fotografías que contén, co
fin de contestar a varias preguntas.
• Trends: cambio nos costumes á hora de conservar as fotografías: antes era habitual facelo en
álbums e agora adóitanse gardar os arquivos nun dispositivo dixital.
• Listening: comprensión oral dun diálogo no que se comparan dúas fotografías.
• Speaking: traballo en parellas coa expresión oral de preguntas e respostas, para comparar dúas
fotografías, co fin de practicar as estruturas aprendidas previamente na sección.
• Speaking Strategy: presenta consellos e frases para gañar tempo á hora de pensar o que se quere
dicir antes de falar.
• Pronuncia correcta dos sons similares aos contidos en celebration e colourful.
• Task: traballo en parellas para comparar dúas fotografías, co fin de practicar as estruturas
aprendidas previamente na sección.
Writing
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•
•
•

Análise da estrutura dun texto informativo a través de distintas explicaciónse actividades.
Repaso de todas as competencias de expresión escrita adquiridas durante o curso.
Produción dun texto informativo seguindo os pasos facilitados nos apartados Task e Getting
Organised, e con axuda do apartado Useful Expressions.

Think Back
• Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en
práctica a gramática, a escritura e o vocabulario vistos ao longo da unidade, ao estilo dos exames
para o FCE.
c) Competencias clave


•

Comunicación lingüística:
- Topic Vocabulary, SB, páxs. 103 e 106-107; Think Back, SB, páx. 114; Vocabulary
Builder, WB, páxs. 84-85: uso de vocabulario relacionado coa cultura e as tradicións; os
phrasal verbs; be used to / get used to;Common Words, SB, páxs. 105: diferentes usos e
significados da palabra bug.
- Reading, SB, páxs. 104-105; Extra Trends Today, SB, páx. 115; ExtraReading, WB, páx.
64: comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas presentados nas unidades
e aprendizaxe da estratexia de lectura baseada na identificación da idea principal de cada
parágrafo; False Friends, SB, páx. 105: identificación de falsefriends no texto.
- Grammar, SB, páxs. 108-109; Think Back, SB, p. 114; Grammar Rules and Basic
Practice, SB, páx. 124: as oracións condicionais.
- Listening, SB, páxs. 103, 107 e 110: comprensión oral de diferentes situacións
relacionadas cos temas presentados na unidade.
- Speaking, SB, páxs. 103 e 111: participación en conversacións e simulacións co
compañeiro/a sobre diferentes temas presentados na unidade.
- Pronunciation, SB, páxs. 103 e 111; Pronunciation Practice, SB, páx. 128: a pronuncia dos sons
similares aos contidos en unique e custom, e en celebration e colourful.
- Writing, SB, páxs. 112-113; Writing; WB, páx. 66: expresión escrita dun texto
informativo, utilizando as expresións e o vocabulario adecuados.



Competencia dixital:
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends1interactive: práctica das tarefas
interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral e das actividades web
correspondentes á unidade 8.
- Digital Teacher’s Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona dez exames listos para usar,
adaptados para cada comunidade autónoma, e exames para facer un mesmo/a, baseados
en textos con versión longa e curta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, gravacións do mesmo e
traducións, e ligazóns a páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión..
+ Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 8.



Aprender a aprender:
- Think Back, SB, p. 114; Check Your Progress, WB, páx. 67; Student Learning Record,
WB, páx. 127; Vocabulary Builder, páxs. 84-85: 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:
- Trends, SB, páxs. 103, 105 e 110: apuntamentos e datos curiosos sobre temas de interese
e importancia actual, e práctica da expresión oral, para manifestar a opinión persoal sobre
os devanditos temas.
- Extra Trends Today, SB, páx. 115: datos curiosos sobre YouTube e cronoloxía da súa
historia.



Sentido de iniciativa e espírito emprendedor:
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- Speaking,SB, páxs. 103 e 111; Trends, SB, páxs. 103, 105 e 110: uso da creatividade
persoal á hora de producir textos orais a partir de modelos dados. Fomento do traballo
cooperativo na aula.
- Writing, SB, páxs. 112-113; Writing, WB, páx. 66: uso da creatividade persoal á hora de
producir textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para
presentar un traballo escrito.
- Student Learning Record, WB, páx. 127: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos
obxectivos da unidade.



Conciencia e expresións culturais:
- Getting Started, SB, páx. 102: recoñecemento de dous aspectos de diferentes culturas, a
través dunhas fotografías.
- Reading, SB, páxs. 104-105: lectura dun texto que trata sobre os insectos como fonte de
proteínas e o seu emprego gastronómico en diferentes culturas.
- Topic Vocabulary, SB, páx. 106: vocabulario relacionado coas tradicións de diferentes
países.
- Grammar, SB, páx. 109: lectura dun texto que fala sobre as tradicións nupciais en
distintas culturas.
- Comunication, SB, páx. 110: álbum de fotos con diferentes imaxes de Londres e das súas
tradicións.
- Writing, SB, páx. 112: lectura dun texto que fala sobre o Carnaval de Venecia; SB, páx.
113: lectura dun texto que fala sobre o Ano Novo chinés.

d) Temas interdisciplinares
• Historia do mundo contemporáneo:
- Os costumes e os contrastes propios das distintas culturas.
- Festividades e cerimonias en diferentes culturas.
- O Carnaval de Venecia.
- O Ano Novo chinés.
• Filosofía:
- Tolerancia ante as diferentes culturas e os seus costumes.
- Capacidade de adaptación a outros costumes cando viaxamos a países con diferentes
culturas á nosa.
- Intercambio cultural que facilita o turismo.
• Economía:
- Incidencia na economía dos países dos beneficios xerados polo turismo que atraen as
celebracións e festivais típicos de certos lugares.
• Lingua e literatura:
- Os Phrasal Verbs.
- Técnicas de lectura: ler a primeira liña de cada parágrafo para identificar a idea principal
que contén.
- As oracións condicionais.
- Técnicas de escritura.
- A estrutura dun texto informativo. Redactar un texto.
- Repaso de todas as competencias de expresión escrita adquiridas durante o curso.
- Pronuncia correcta de certos sons.
- Expresións útiles.
Contido Cultural, Literario e Intercurricular (CLI)
Trends 1 contén unha sección chamada Extra, ao final de cada unidade, que está especificamente dedicada
a temas culturais, literarios ou intercurriculares. As seccións de cultura e literatura inclúen un texto para
lectura con preguntas de comprensión e as seccións tituladas Trends Today inclúen un apartado con
información para traballar con ela as preguntas de comprensión, uso de linguaxe funcional en situacións
específicas e unha sección Task con tarefa tecnolóxica opcional (Techno Option).
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Estas unidades extra foron deseñadas para seren traballadas ao final de cada unidade, pero pódense realizar
en calquera momento do curso, segundo o criterio do profesor/a. Por outra banda, nelas desenvólvense de
forma sistemática os contidos e obxectivos de aprendizaxe propostos nas oito unidades programadas.
•

Extra Culture
- Lectura do texto The Secret X, que se centra en Google X, lugar onde traballan xuntos os
investigadores, enxeñeiros e técnicos máis brillantes de Google, para crear e poñer en
práctica adiantos que farán mellor o mundo no futuro.
- Marcar como verdadeiras ou falsas varias frases sobre o texto e xustificar as respostas.
- Contestar a varias preguntas sobre o texto.

•

Extra Literature
- Lectura do texto Dusk, adaptado dunha historia de Saki con final sorprendente, sobre dous
homes no banco dun parque.
- Contestar a varias preguntas sobre o texto.
- Explicación do concepto “final sorprendente” e por que o ten este texto.

•

Extra Trends Today – Adventure Reality TV
- Sección extra sobre tendencias actuais. Neste caso, centrada nos programas de aventura de
telerrealidade. Fanse varias preguntas e exercicios para tratar o tema na clase, así como
para utilizar a linguaxe funcional específica que se propón.
- Task: preparar unha aplicación para un programa de televisión de telerrealidade.
- Techno Option: opción de realizar un vídeo curto presentándose como candidato/a para
participar nun programa de telerrealidade.


Extra Trends Today – Communicating
- Sección extra sobre tendencias actuais. Neste caso, centrada nos medios de comunicación
actuais. Fanse varias preguntas e exercicios para tratar o tema na clase, así como para
utilizar a linguaxe funcional específica que se propón.
- Task: facer unha enquisa sobre as formas de comunicación entre os alumnos/as e presentar
os resultados con gráficos.
- Techno Option: opción de crear unha infografía online.

•

Extra Culture
- Lectura do texto Hollywood – City of Dreams, artigo que trata sobre o pasado
cinematográfico de Hollywood e o desenvolvemento histórico da cidade, ao redor do
negocio do cinema.
- Ordenar cronoloxicamente os acontecementos que se especifican.
- Completar varias frases segundo a información do texto.
- Dar a opinión persoal sobre a diferenza entre as películas de Hollywood e as películas
doutros lugares.

•

Extra Literature
- Lectura dun extracto do texto Mammon and the Archer de O. Henry, sobre todo o que
pode comprar o diñeiro.
- Completar varias frases cun máximo de cinco palabras.
- Contestar a varias preguntas sobre o texto.



Extra Trends Today – Keeping Fit
- Sección extra sobre tendencias actuais. Neste caso, centrada en datos sobre a páxina web
para compartir vídeos YouTube. Fanse varias preguntas e exercicios para tratar o tema na
clase, así como para utilizar a linguaxe funcional específica que se propón.
- Task: crear un folleto sobre un ximnasio novo.
- Techno Option: opción de realizar un folleto online.



Extra Trends Today – YouTube
- Sección extra sobre tendencias actuais. Neste caso, centrada nos medios de comunicación
actuais. Fanse varias preguntas e exercicios para tratar o tema na clase, así como para
utilizar a linguaxe funcional específica que se propón.

62

-

Task: preparar unha presentación sobre algunha páxina web ou unha rede social
coñecidas.
Techno Option: opción de preparar unha presentación para proxectala na aula.

6B-2ºBacharelato

Secuenciación das unidades
UNIDADE

Aprox. Nº
Sesións

Aprox. Planificación do tempo
(50 mins por sesión)*
14-15 horas*

2 Global culture

14
10

3 Justice

10

15-16 horas*

4 Fashion

10

15-16 horas*

5 Ethics

10

14-15 horas**

6 Food, glorious food

10

16-17 horas*

7 Society

10

Textos selectividade

10

TOTAL

Unhas 90 horas

1 Making sense of it all

Notas e observacións
1ª Avaliación

15-16 horas*
2ª Avaliación

3ª Avaliación
Variables según grupos

***Tendo en conta que se perderán bastantes clases debido ós exames, e o ritmo dos
grupos que é variable.
En cada trimestre dedicaranse un número aproximado de 3 a 5 horas para
presentacións, dependendo, sobre todo do número de alumnos de cada grupo.
En 1º de bacharelato, o libro de texto ten un peso moi importante, posto que recibimos
alumnos de moitos centros e necesitan reforzar e incluso actualizar a súa base -súas
bases, xa que son moi diversas-. O que non quere dicir que non se fagan proxectos e
presentacións igual que nos outros cursos. utilizaranse outros materiais, como
posiblemente un libro de lectura relacionado co tema das xornadas de cine ou tema da
biblioteca:Publicidade e comunicación; vídeos sobre temas transversais e educación
en valores; e a aplicación Six-minute-English, para practicar unha linguaxe real e actual,
escoitando, lendo e falando sobre os temas propostos.
O libro de texto en 2º será un apoio para organizar a gramática e os temas:vocabulario
e tipos de documentos escritos.
En 2º utilizaremos textos de selectividade como compoñente básico, completando con
gramática- organizada en torno ó libro e temas específicos que saian nos textos- e
proxectos ou traballos sobre temas CLIL, transversais e educación en valores.
Algúns destes proxectos/tarefas tratarán o tema da biblioteca: Publicidade e
comunicación.
Coma nos dous últimos anos, a non ser que a CIUG cambie o exame, utilizaremos os
materiais que fomos creando para explicar a fonética.

7-Metodoloxía
A metodoloxía debe ir encamiñada a:
• Ensinar a lingua estranxeira co fin de que o alumno/a logre comunicarse e desenvolverse
con éxito no plano oral e no escrito, de modo natural.
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• Profundar no desenvolvemento das estratexias de aprendizaxe para que poida
enfrontarse con éxito a situacións reais de comunicación.
• Conseguir que entenda o funcionamento do sistema lingüístico e reflexione sobre o
mesmo, comparándoo coa súa lingua materna-especialmente o español, co que coincide
moito máis, sobre todo nos tempos verbais-, para alcanzar un bo nivel de comunicación.
• Profundar no sistema fonético, as funcións gramaticais e o vocabulario, de modo que
poida recoñecelos e empregalos en situacións reais de comunicación.
• Fomentar a expresión das ideas e puntos de vista persoais do alumno para crear unha
comunicación real.
• Desenvolver e dominar de forma integrada as catro destrezas básicas: listening, speaking,
reading e writing.
• Ofrecerlle todas as facilidades posíbeis para que amplíe os seus coñecementos sobre os
aspectos socioculturais da lingua inglesa e asimile a cultura da que forma parte, evitando
así que exprese os seus logros só en termos morfosintácticos e funcionais.
• Espertar no alumnado a responsabilidade de conseguir a autonomía na súa aprendizaxe,
recoñecendo os métodos de estudo e o tipo de organización que máis lle conveña.
• Motivalo con temas de interese e ofrecerlle unhas metas claras ao longo do curso.
• Fomentar a auto avaliación como ferramenta imprescindíbel para conseguir un progreso
eficaz na aprendizaxe.

Para conseguir isto, o enfoque metodolóxico ten que ser comunicativo, adecuado ós
obxectivos propostos na lei e ás necesidades concretas de cada grupo ou alumno.
O 1º curso de bacharelato estará organizado en torno a tres actividades ou tarefas:
1-Utilización do libro de texto, co que practicaremos gramática, lecturas e vocabulario
temático e o estudio e redacción de distintos tipos de documentos.
2-Tarefas relacionadas co libro de lectura, vídeos ou textos relacionados co tema da
biblioteca– nivel B1-2- que servirá tanto para realizar traballos sobre aspectos
gramaticais ou léxicos, coma elaborar proxectos ou escribir ensaios sobre temas
relacionados con temas transversais.
3-Tamén se utilizarán vídeos, noticias, aplicacións tipo 6-minute-English ou Voa, e
outras como base para os traballos, que inclúen diálogos adaptadas a distintos niveisintermediate, neste caso- sobre temas de actualidade, culturais, ciencia, arte, etc.
En cada avaliación, os alumnos deberán realizar un número previamente acordado de
tarefas e traballos, que deberán entregar ou presentar no tempo e forma establecido.
O 2º curso de bacharelato estará organizado en torno a tres actividades ou tarefas:
1-Utilización de textos de selectividade, vídeos, noticias e artigos sobre temas CLIL,
valores ou transversais - ciencia, tecnoloxía, cultura, sociedade, moda, temas de
actualidade,….- como material básico para explicar gramática e ampliar vocabulario.
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2-Creación de proxectos e presentacións orais- apoiados por material audiovisual ou
non-, e redaccións sobre os mesmos temas ou outros que poidan xurdir : científicos
importantes, inventos, artistas favoritos, tipos de arte, hobbies, etc. /Tarefas en torno ó
tema da biblioteca.
3-Utilización de vídeos, películas, artigos de prensa e aplicación tipo 6-minute-English
ou VOA, e exercicios de listening da editorial, para mellorar as destrezas orais.
O último trimestre, que é habitualmente moi curto, dedicarémolo á preparación intensiva
da proba de selectividade, basicamente facendo textos e adaptando as respostas ós
criterios de corrección- xa se irá facendo durante o curso en resumos e redaccións-. Si
non da tempo para facer dúas presentacións ou redaccións, farase unha.
O problema en 2º é que os criterios de avaliación de selectividade non son claros,
e a maneira de corrixir dos distintos correctores varía moito, como podemos
comprobar nos resultados anuais dos nosos alumnos, que con demasiada
frecuencia non se corresponden co nivel amosado durante o bacharelato. É un
tema realmente inxusto que debería ser solucionado.
Os proxectos e presentacións son sempre interdisciplinares, xa que o tema sempre
abrangue o contido de outras asignaturas e campos do coñecemento. Son
colaborativos, porque normalmente fanse en grupo, traballan a CD, porque se busca
información en Internet e estruturase unha presentación, abranguen temas de ciencia,
cultura, etc..polo que son probablemente o máis completa actividade para
desenvolver todas as competencias á vez.
Tanto os materiais complementarios coma as aplicacións supoñen, obviamente, unha
moi potente contribución á maioría das competencias clave.
As TICs terán un papel fundamental xa que parte importante dos traballos requirirán a
busca de información en internet e a elaboración de traballos para presentar diante da
clase, ou incluso a outras clases ou na biblioteca.

A- Metodoloxía didáctica.
Dependendo da ratio e características de cada grupo, que son fundamentais para poder
poñer en práctica unha metodoloxía activa e participativa, propoñémonos os seguintes
retos:
-Utilización do Inglés coma lingua vehicular na aula.
-Participación continua dos alumnos na clase, de xeito que non teñan tempo de
distraerse e, incrementando o traballo, logren un mellor rendemento e motivación- este
reto estase a converter en inalcanzable debido á subida da ratio e á dificultade engadida
de ter alumnos procedentes de moitos centros distintos, con niveis e métodos de
traballo habituais moi distintos, aparte dos derivados do Covid .
-Aceptación do erro/incorrección coma parte da didáctica, de maneira que os
alumnos non se sintan coartados á hora de expresarse, e se decaten de que aprender é
practicar, ser consciente dos erros, e ilos superando pouco a pouco.
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-Utilización do material multimedia, páxinas web das editoriais, vídeo, pizarra dixital,
recursos dixitais, etc…, para realizar unha gama variada de actividades que resulten
motivadoras e atractivas para os rapaces.
-Fomentar a lectura, coma o mellor método de aprendizaxe de vocabulario e estruturas
gramaticais.
-Uso de aplicacións de móbiles tipo 6-minute English ou VOA, para que lle facilitan ós
alumnos o acceso a materiais especificamente preparados para achegar temas da vida
diaria: novas, saúde, ciencia, curiosidades, tecnoloxía, etc., que lles poden servir para
elaborar escritos ou presentacións nun tempo limitado, de forma áxil e rápida.
Ademais de suplir a carencia de opinión e ideas por falla de información e lectura de
calquera cousa que vaia máis alá do material curricular.
-Mellorar as capacidades de comprensión i expresión oral, mediante a utilización da
maior parte do material de que dispoñemos, as novas tecnoloxías e clases dinámicas.
-Fomentar a autonomía na aprendizaxe, aprender a aprender, mediante a utilización
dos materiais a súa disposición, para resolver os problemas que lles xordan durante a
realización de traballos e tarefas.
-Fomentar o traballo en grupo e o uso das TICs, mediante a realización de proxectos
en grupo. Procurarase que desenvolvan a súa Competencia Dixital tanto mediante a
busca de contidos en Internet, como para a presentación na clase.Os traballos
grupais faranse telemáticamente, compartindo arquivos e mesmo facendo as
presentacións telemáticamente, se resulta ariscado ou contrario ás normas facelo
na clase.
A partir de aquí, cada profesor imprime o seu especial carácter, habilidades, gustos,
empatía, etc., que non significa habitualmente unha diferencia de logro apreciable de un
grupo a outro.
Para rematar, aínda que os nosos alumnos veñen moitas veces de lonxe, polo que
pasan fora da casa moito tempo, unha carga razoable de tarefas para a casa,
parécenos fundamental, porque é o momento para enfrontarse sos ós contidos e
á produción de textos propios, á reflexión e comprensión das estruturas
presentadas na clase, e ser capaces de avaliar se son capaces ou non de aplicar o
aprendido, ou de aplicar o aprendido e ver na seguinte clase cal é o seu grado de
comprensión e a súa capacidade de utilización do mesmo.
Propomos, polo tanto, un enfoque comunicativo que integra unha serie de actividades
de comprensión e produción de textos orais e escritos, e unha contribución ás
competencias clave – que sempre se fixo, aínda que non se nomearan-, adaptados
progresivamente á filosofía da LOMCE. Unha tendencia que xa se viña producindo na
continua innovación educativa na que o ensino do Inglés sempre foi pioneiro.
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8-Procedementos e instrumentos de avaliación.
A-1º de Bacharelato
En cada avaliación, os alumnos deberán realizar alomenos 2 exames, ademáis de un
número previamente acordado de tarefas e traballos, que deberán entregar ou
presentar no tempo e forma establecido (redaccións, presentacións, proxectos ou
lecturas)
A valoración dos distintos procedementos en cada avaliación será:
Cada exame

2

25% (50% en total )

Presentacións orais

2

10% (20% total)

Traballos escritos

2 10% (20% total)

Listening

2

5% (10% total)

Para acadar o aprobado os alumnos deberán acadar un 50% na media de tódolos
estándares avaliados na avaliación.

B-2º de Bacharelato:
Na 1ª e 2ª avaliacións realizaranse dous exames, nas datas establecidas pola xefatura
de estudios, que incluirán gramática, textos e fonética.
Recolleranse varios listenings- normalmente 2-.
Tamén deberán presentar oralmente e por escrito o número de redaccións e
presentacións ou proxectos que se lles asignen ( normalmente dúas por trimestre ).
A valoración das distintas actividades en cada avaliación será:
Exames

2

25% (50% en total )

Presentacións orais

2

10% (20% total)

Traballos escritos

2

10% (20% total)

Listening

2

5% (10% total)
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Na 3ª avaliación, realizarase un exame nas datas establecidas pola dirección, que
consistirá nun exame completo de selectividade, que será corrixido segundo os criterios
de avaliación propostos pola CIUG. Si non da tempo a facer presentacións, porque a
avaliación é moi curta e teñen moitos exames, a nota será a da 2ª avaliación.
Para obter a cualificación correspondente a cada avaliación, teranse en conta,
ademais, tódolos traballos realizados polo alumno na casa e todos os aspectos que
poidan axudar ao profesor a alcanzar unha valoración o máis xusta e obxectiva posible
dos méritos do alumno. Esta valoración será responsabilidade exclusiva do profesor do
grupo.
Nos exercicios realizados polos alumnos valorarase especialmente a capacidade de
comunicación, a riqueza de vocabulario, complicación e corrección das estruturas
gramaticais e estrutura e adaptación ó tipo de documento. Tendo en conta, sobre todo,
o progreso dos estudantes que amose que entenden, practican e son capaces de
solucionar problemas previos e aplicar os novos coñecementos, tanto a nivel lingüístico
como de capacidade de manexar información e elaborar ideas, e unha liña de
pensamento propia.
Adxuntamos rúbricas de corrección.
Para acadar o aprobado os alumnos deberán acadar un 50% na media de tódolos
estándares avaliados na avaliación.
Seguindo o principio da avaliación continua, e tendo en conta que é unha asignatura
práctica onde todo se segue utilizando sempre, non haberá recuperacións parciais. A
maioría dos estándares avalíanse ó longo de todo o curso- repetidamente – polo
tanto, a nota final será a última, que indica a progresión e o nivel acadado en cada
estándar.
A nota final do curso será a suma das notas de tódolos estándares coas súa
ponderación correspondente. De non acadar o 50% (5 puntos), deberá
presentarse á proba extraordinaria.
Tendo en conta os distintos niveis que presentan os alumnos de 1º- por procedencia
sobre todo, como mencionamos anteriormente-, a 1ª avaliación ponderará un 10%, a 2ª
un 20% e a 3ª un 70%, aplicando así o criterio de progresión antes mencionado. Se a
diferencia entre a primeira avaliación e a última é de +3/4 puntos, ou superior, o
que supón unha progresión excelente, eliminarase a primeira avaliación da
ponderación final.
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Aqueles alumnos que teñan que presentarse á convocatoria extraordinaria serán
avaliados polos coñecementos demostrados nese exame exclusivamente e a súa
cualificación será calquera das comprendidas entre 0 e 10.
O exame da convocatoria extraordinaria de 2º de bacharelato consistirá só nun texto
tipo selectividade.

C-Pendentes
Os alumnos que aproben as dúas primeiras avaliacións, aprobarán automaticamente o
primeiro curso. Os que non as aproben, deberán facer o exame extraordinario de
pendentes, na data proposta pola dirección do centro, preto do final do curso.

9-Atención á diversidade
En todas as unidades haberá exercicios de repaso para remediar as carencias dos alumnos que o
necesiten, e haberá exercicios/tarefas para os alumnos máis adiantados.
Na plataforma Moodle haberá exercicios de reforzo para aqueles alumnos que o necesiten, así
como no blog do departamento.
Como as diferencias a estas alturas, tendo en conta ademais que recibimos alumnos de moitos
centros e zonas distintos, son grandes, as actividades fora do texto- presentacións e proxectos;
e as redaccións- permiten que os alumnos máis lentos poidan prantexarse traballos máis
sinxelos, que se adapten ó seu nivel; e os estudantes máis adiantados, poderán realizar
tarefas que impliquen toda a complexidade que estean dispostos a enfrontar, e poderán
acadar o nivel máis alto que se propoñan, nos temas que máis lles interese.

10- Materiais e recursos didácticos (*** versecuenciación 2º)
1ºBacharelato
Trends 1 – editorial Burlington.
Materiais complementarios da mesma editorial e todos os que o profesor
considere oportunos, segundo se explicou na metodoloxía.

2º Bacharelato
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Over to You 2- editorial Oxford University Press.
Materiais complementarios da mesma editorial e todos os que o profesor
considere oportunos, segundo se explicou na metodoloxía.

11-Actividades complementarias (*)
As mesmas que as propostas para a ESO

RÚBRICAS
Reading

Listening

Speaking

Presentacións

9-10

-Pode ler textos con
boa entoación e
irrelevantes erros
de pronunciación, o
que fai que se
entenda
completamente.
-Entende as ideas
principais e a
maioría dos detalles
do texto.

-Pode entender as
ideas principais e a
maioría dos
detalles de textos
orais, adquirindo
una comprensión
completa do
mesmo.

-É quen de utilizar
o inglés coma
lingua vehicular na
clase, e contestar
preguntas do
profesor, asistente
ou compañeiros
con facilidade.
-Pode manter unha
conversación sobre
un tema dos
tratados na clase
ou da vida real con
corrección, aínda
que cometa algúns
erros, e con fluidez.

-Presenta un texto
con boa
pronunciación e
entoación;
adaptado ó nivel do
grupo-que o poidan
entender.
-Trata o tema de
xeito interesante,
coherente e
atractivo.
-O discurso non é
memorizado aínda
que estea
obviamente
preparado.
-Atractiva e clara
presentación de
diapositivas.

7-8

-Pode ler os textos
cunha entoación e
pronunciación
correctas, o que
permite entender
as ideas principais e
o conxunto do
texto facilmente.
-Entende as ideas
principais e o
contido xeral do
texto

-Entende as ideas
principais e o
sentido xeral dun
texto oral,
adquirindo unha
comprensión das
ideas máis
importantes e
detalles relevantes
do mesmo.

-Utiliza o inglés con
frecuencia como
lingua vehicular.
-Pode manter unha
conversación con
un compañeiro,
asistente ou
profesor sobre
temas tratados na
clase ou da vida
real, aínda que
cometa algúns

-Presenta un texto
con boa
pronunciación e
entoación;
adaptado ó nivel do
grupo-que o poidan
entender- e
bsstante atractivo e
coherente;
cometendo algúns
erros.
-Trata o tema de
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correctamente.

erros, que non
afectan á
comprensión.

xeito interesante e
atractivo.
-O discurso é
basicamente
memorizado, pero
ben preparado.
-Atractiva e clara
presentación de
diapositivas.

5-6

-Le os textos con
pouca entoación e
bastantes erros de
pronunciación, que
non impiden a
comprensión básica
do contido do
texto.
-É quen de
comprender o
sentido xeral do
texto.

-Pode captar o
sentido xeral do
texto oral, o que lle
permite adquirir
una idea básica,
aínda que parcial,
do contido.

-Poucas veces
utiliza o inglés
como lingua
vehicular.
-É quen de manter
unha conversación
básica sobre temas
de clase ou da vida
real, utilizando
vocabulario e
estruturas básicos.
-Comete algúns
erros básicos que
só permiten unha
comprensión xeral
e mesmo parcial
das ideas.

-Presenta un texto
con algúns erros
gramaticais e de
pronunciación e
entoación.
-O discurso está
pouco adaptado ó
nivel do grupocopia e pega- o que
o fai pouco
coherente e difícil
de entender.
-O discurso está
memorizado, con
erros que non
impiden entender o
contido xeral.
-As diapositivas
teñen exceso de
información-leen.

1-4

-A súa entoación e
pronunciación non
permiten entender
o texto.
-Pode entender
algunhas frases,
pero non a idea
xeral do texto.

-Non é quen
comprender o
suficiente para
adquirir una idea
básica do contido
do texto.

Non son capaces de
utilizar o inglés de
xeito útil e non son
quen de comunicar
ideas.

-Presentan un texto
non adaptadocopia e pega- cuxas
ideas non
entenden e non
son capaces de
transmitir.
-O texto está
totalmente incluído
na diapositiva.

Writing
Concept

Comunicación e
coherencia(60%)

Organización e
cohesión. (20%)

(léxico/Corrección
20% )

9-10

É capaz de comunicar
ideas complexas de

Cohesión
O texto está

Amosa amplitude de
vocabulario e utiliza
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forma clara e atractiva; e
atense ó tema proposto.
Coherencia:
Amosa capacidade de
propor ideas propias e
elaboradas.

perfectamente
organizado en
parágrafos, utilizando
conectores con fluidez e
flexibilidade, cando son
necesarios.

7-8

É capaz de comunicar
ideas complexas con de
forma clara e correctacon coherencia-, e
atense ó tema proposto.
Propón principalmente
ideas tratadas na clase, e
algunhas propias, de
xeito efectivo.

O texto está
correctamente
organizado en
parágrafos, e utiliza
conectores con fluidezboa cohesión.

5-6

É capaz de comunicar
ideas sinxelas e básicas.
Coherencia:
Trata o tema proposto,
pero tende a utilizar
ideas estándar que, ás
veces, non teñen que ver
exactamente co mesmo.
O texto non resulta
interesante.

Comete algúns erros na
organización de
parágrafos, e utiliza
poucos conectores ou
forza o seu uso creando
un texto pouco
atractivo-pobre
cohesión.

Non é quen de argallar
un texto coherente, con
significado no seu
conxunto.

Non hai parágrafos e os
conectores non existen
ou están mal utilizados
ou escritos.
Non segue as
convencións formais.

1-2

vocabulario aprendido
nas actividades diarias e
pola súa conta, con
fluidez e bo estilo.
Amosa un bo dominio da
gramática, utilizando
estruturas complexas,
Utiliza con corrección as con algún despiste
convencións formais de ocasional.
cada tipo de documento.
Amosa un bo dominio do
vocabularioespecialmente o
aprendido na clase-, e
utiliza construcións
gramaticais adaptadas ó
nivel do curso, con algún
Utiliza con corrección as erro ou despiste nas
convencións formais de construcións máis
cada tipo de documento. complicadas.
Utiliza vocabulario
básico ou repetitivo,
amosando pouca
aprendizaxe e evolución.
Utiliza formas
gramaticais sinxelas con
corrección, pero comete
erros que amosan falla
de práctica.

Cústalle seguir as
convencións formais de
algúns documentos.
Comete erros básicos de
vocabulario e gramática.
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Pontevedra, 23 de Setembro 2021
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