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Descrición
Materia que amplía os coñecementos de inglés instrumental obtidos no primeiro curso de Grao, ata acadar
xeral
un nIvel avanzado nas competencias lingüística e comunicativa do idioma. A materia prestará especial
atención ás destrezas de carácter produtivo, isto é, á escrita e á produción oral.
Competencias
Código
CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes
de índole social, cientíﬁca ou ética.
CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado.

CB5

CE1

CE5

CE6

CE7

CE8

Tipoloxía
• Saber estar /
ser

• saber
• saber facer
• Saber estar /
ser
Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
• saber
estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
• saber facer
• Saber estar /
ser
Fomentar e mellorar a capacidade de comunicación nas linguas de estudo no grao, en diferentes
• saber
contextos sociais, profesionais e culturais coas/os falantes das devanditas linguas, desenvolvendo as • saber facer
destrezas de comprensión e expresión orais e escritas, e mostrando actitudes de tolerancia cara á
• Saber estar /
diversidade social e cultural, incluíndo a defensa dos dereitos fundamentais, de igualdade social, de ser
xénero, raza e orientación sexual, e os valores propios da democracia e a cultura da paz.
Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
• saber
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios.
• saber facer
• Saber estar /
ser
Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións
• saber
académicas, empregando evidencias suﬁcientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo
• saber facer
uso dos recursos bibliográﬁcos e electrónicos dispoñibles, especialmente os orientados á investigación • Saber estar /
lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao.
ser
Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
• saber
realizando contrastes críticos e respectuosos, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade • saber facer
social e cultural dos países das diversas linguas estranxeiras, de defensa de dereitos fundamentais, de • Saber estar /
principios de igualdade e de valores democráticos.
ser
Formular razoamentos críticos a respecto dos campos de estudo lingüístico e literario que conduzan á • saber
adquisición dun método sólido de análise lingüística e literaria para alén da mera aproximación
• saber facer
subxectiva e intuitiva ás linguas e textos obxecto de estudo.
• Saber estar /
ser
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CE9

Planiﬁcar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais nas diversas linguas
estranxeiras, formulando hipóteses, utilizando unha metodoloxía apropiada para transmitir ideas de
xeito eﬁcaz e válido, seguindo as convencións académicas e empregando evidencias suﬁcientes que
corroboren os razoamentos expostos.
CE12 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación.

CT1

CT2

CT3

CT4

CT5

• saber
• saber facer
• Saber estar /
ser
• saber
• saber facer
• Saber estar /
ser
Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte • saber
da base da educación secundaria xeral, e que se atopa frecuentemente a un nivel que, aínda que se • saber facer
apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos
• Saber estar /
procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
ser
Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma • saber
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa • saber facer
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
• Saber estar /
ser
Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
• saber
dentro da súa área de estudo) para emitiren xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes • saber facer
de índole social, cientíﬁca ou ética.
• Saber estar /
ser
Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto • saber
especializado coma non especializado.
• saber facer
• Saber estar /
ser
Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
• saber
estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
• saber facer
• Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
3. Desenvolvemento das habilidades de comprensión oral e escrita no primeiro idioma estranxeiro.

Competencias
CB5
CE1
CE5
CE7
CE9
CT4
CT5
6. Adquisición dos coñecementos necesarios para expresarse de maneira escrita e oral cun vocabulario e CB3
unha organización axeitada.
CB4
CE6
CE7
CT2
CT3
7. Familiarización cos hábitos de traballo en equipo.
CE1
CE6
CE7
CE9
CE12
CT2
CT3
CT4
CT5
8. Desenvolvemento das habilidades de comprensión e expresión oral no uso do vocabulario e da
CB3
produción do discurso oral baseado nos coñecementos adquiridos a través da lectura e da escrita.
CE1
CE5
CE8
CT1
CT3
CT5
10. Desenvolvemento da aprendizaxe autónoma na aplicación dos coñecementos gramaticáis e léxicos a CB4
contextos orais e escritos.
CE1
CE6
CE9
CT2
CT3
CT4
CT5
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11. expansión dos coñecemento teóricos e prácticos para a súa posterior aplicación ó exercicio
profesional.

Contidos
Tema
1. Use of English & Grammar

CB4
CB5
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Key Aspects:
Mixed Conditionals, Hypothesising, Emphasis, Inversion, Language of
Persuasion, Complex Sentences, Collocations & Idiomatic expressions,
Phrasal verbs (II).

2. Speaking

Use of English and Grammar Task Types:
Multiple-choice gap ﬁll, Open-gap ﬁll, Word formation, gapped text, Key
word transformation.
Key Aspects:
Oral production practice and comprehension on a wide array of topics and
everyday situations (Communication, Family Life, The Senses, Proposals
and Negotiations, The Arts, Human Relations, Climate Change)

3. Reading & Vocabulary

Speaking Task Type:
Three-way Conversation, Three-Way Interaction, Collaborative Discussion,
Long-Turn with Partner Response.
Key Aspects:
Analysis of texts from a wide array of types and topics (Communication,
Family Life, The Senses, Proposals and Negotiations, The Arts, Human
Relations, Climate Change)

4. Writing

Reading and Vocabulary Task Type:
Multiple Choice & Matching, Gapped Text.
Writing Key Aspects:
Techniques for writing essays, articles and reviews (Organization,
Brainstorming, Structure, Writing Tips)

5. Listening

Writing Task Type:
Essay, article snd review writing tasks which specify the type of text you
have to write, your purpose for writing and the person or people you have
to write for.
Key Aspects:
CD, DVD & Web Streaming recordings related to the contents of sections
1-4
Listening Task Type:
Multiple choice & matching, Sentence completion.

Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Actividades introdutorias
3
3
6
Sesión maxistral
20
23
43
Resolución de problemas e/ou exercicios de forma 7
7
0
autónoma
Presentacións/exposicións
5
12
17
Debates
5
7
12
Traballos de aula
4
10
14
Titoría en grupo
2
4
6
Outras
3
21
24
Traballos e proxectos
3
18
21
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
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Actividades introdutorias
Sesión maxistral
Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma
Presentacións/exposición
s
Debates
Traballos de aula
Titoría en grupo

Descrición
Contextualización teórico-práctica do tema a tratar.
Explicacións sobre os contidos do curso.
Realización de exercicios prácticos relacionados cos contidos do curso.

Presentacións individuais e/ou en pequenos grupos sobre diversos aspectos dos contidos do curso.
Discusións organizadas sobre temas especíﬁcos relacionados cos contidos do curso.
Tarefas amplas relacionadas cos contidos e solucionadas individualmente e/ou en pequenos grupos.
Consultas ao docente e/ou ás compañeiras e compañeiros sobre dúbidas teóricas e/ou prácticas
derivadas do estudo dos contidos do curso.

Atención personalizada
Probas

Descrición

Traballos e proxectos O profesor prestará ao alumnado a axuda personalizada necesaria para a consecución exitosa dos
traballos que serán avaliados.
Avaliación
Descrición
Presentacións/exposiciónsAs competencias orais serán avaliadas por medio dunha proba
que terá lugar nas datas sinaladas polo profesor unha vez
rematadas as clases presenciais do segundo cuadrimestre no
período do 19 ó 30 de maio.

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas

25

CB4
CB5
CE1
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Outras

As competencias gramaticais, de vocabulario, de escoita e de
lectura serán avaliadas mediante unha proba ﬁnal nas datas
sinaladas polo profesor unha vez rematadas as clases
presenciais do segundo cuadrimestre no período do 19 ó 30 de
maio. O valor total ﬁnal de cada destreza é como segue:
gramática e uso (15%), lectura e vocabulario (20%), escoita
(15%)

50

CB3
CE1
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CE12
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
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Traballos e proxectos

As competencias escritas serán avaliadas por medio de cinco
composicións escritas asignadas polo profesor ó longo do
curso e que serán entregadas progresivamente ó remate das
unidades principais do temario. A data límite de entrega de
cada composición corresponderase sempre coa petición do
seguinte encargo. A data ﬁnal da derradeira composición do
curso corresponderase coa data sinalada polo profesor para a
proba ﬁnal das competencias descritas no apartado anterior.

25

CB3
CE1
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Outros comentarios sobre a Avaliación
(1) AVALIACIÓN CONTINUA
O proceso de avaliación arriba descrito será válido para todo o alumnado, que terá que asistir con regularidade ás sesións
das que se compón o curso, tanto de tipo teórico como de tipo práctico. Se algunha alumna ou alumno non pode cumprir
con este requisito deberá comunicarllo ó profesor argumentadamente.
Cada unha das destrezas da lingua será avaliada mediante probas especíﬁcas, tal e como se indica arriba, ao longo do
curso. As datas de entrega de traballos escritos ﬁxaranse no calendario con antelación suﬁciente. Terase que acadar unha
porcentaxe mínima de puntuación (4/10) en todas as probas especíﬁcas para calcular as porcentaxes da nota ﬁnal. No caso
de acadar un suspenso na nota ﬁnal, se o alumno aproba algunha das probas especíﬁcas, gardaráselle a nota desa proba
polo que so terá que recupera-las partes suspensas.
O alumnado que non supere a materia mediante a avaliación continua terá que se presentar en xullo [véxase (2)].
O plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo suporá un suspenso automático na materia. Alegar descoñecemento do
que supón un plaxio non eximirá ao alumno ou alumna da súa responsabilidade.
(2) SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (XULLO)
O alumnado que suspenda a avaliación continua será avaliado mediante un único exame ﬁnal no mes de xullo. Este exame
computará coma o 100% da nota e constará de cinco partes, correspondentes a gramática e uso (15%), lectura e
vocabulario (20%), escrita (25%), escoita (15%) e produción oral (25%). Terase que acadar unha porcentaxe mínima de
puntuación (4/10) en todas as probas especíﬁcas para calcular as porcentaxes da nota ﬁnal.

Bibliografía. Fontes de información
Felicity O'Dell & Annie Broadhead, Objective Advanced. Student's Book without answers., 2014, Cambridge University Press
Para o desenvolvemento do día a día das sesións teórico-prácticas se seguirá o seguinte libro de texto: O'Dell, Felicity &
Broadhead, Annie. 2014: Objective Advanced. Student's Book without answers. Cambridge: Cambridge University Press
[Fourth Edition, for revised exam from 2015]
O profesor proporcionará todo o material adicional que sexa preciso nas sesións oportunas.
BIBLIOGRAFIA ADICIONAL RECOMENDADA:
Grammar in use: Carter, M & McCarthy, M. 2006: Cambridge Grammar of English. Cambridge: Cambridge University Press
Use of English:Hewings, M. 2010: Grammar for CAE & Proﬁciency: Self-study grammar reference and practice. Cambridge:
Cambridge University Press.
Vocabulary development: McCarthy, M. & ODell, F. 2003: English Vocabulary in Use: Advanced. Cambridge: Cambridge
University Press.
Reading: Driscoll, L. 2008: Real Reading 4 (C1 Advanced). Cambridge: Cambridge University Press.
Listening & Speaking: Craven, M. 2011: Real Listening & Speaking 4 (C1 Advanced). Cambridge: Cambridge University
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Press.
Writing: Haines, S. 2008: Real Writing 4 (C1 Advanced): Advanced. Cambridge: Cambridge University Press; Zemach, D. &
Rumisek,L. A. 2005. Academic Writing: From Paragraph to Essay. London: Macmillan.

Recomendacións
Materias que continúan o temario
Primeiro idioma estranxeiro VII: Inglés/V01G180V01503

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro I: Inglés/V01G180V01104
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro II: Inglés/V01G180V01105
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro III: Inglés/V01G180V01203
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro IV: Inglés/V01G180V01204
Primeiro idioma estranxeiro V: Inglés/V01G180V01302
Outros comentarios
Nunha materia de inglés instrumental, a asistencia activa ás sesións presenciais constitúe un elemento chave na adquisición
de competencias por parte do alumnado, polo que se recomenda encarecidamente a presencia e participación na aula.
Do mesmo xeito, para superar esta materia é necesario o traballo constante do alumnado, tanto nas sesións presenciais
como a nivel persoal.
Para poder seguir as clases recoméndase posuír un nivel B2 de inglés. O nivel para superar a materia ao ﬁnal do
cuadrimestre deberá ser un nivel próximo o C1 de inglés.
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