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Curso
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Coordinador/a Bringas López, Ana María
Profesorado
Bringas López, Ana María
Correo-e
abringas@uvigo.gal
Web
Descrición
Materia que amplía os coñecementos de inglés instrumental obtidos nas materias Idioma 2, I: Inglés e Idioma
xeral
2, II: Inglés, ata acadar un nivel avanzado nas competencias lingüística e comunicativa do idioma (C1).
Competencias
Código
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da
educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe
tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan
as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de
problemas dentro da súa área de estudo.
CB3 Que 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 os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma
non especializado.
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores
cun alto grao de autonomía.
CE1 Dominio de linguas estranxeiras
CE2 Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras
CE3 Dominio da lingua propia, escrita e oral
CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
CE5 Dominio de técnicas terminolóxicas e neolóxicas para a tradución especializada
CE8 Destreza para a procura de información/documentación
CE12 Posuír unha ampla cultura
CE17 Capacidade de tomar decisións
CE18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
CE21 Rigor e seriedade no traballo
CE22 Destrezas de tradución
CE24 Capacidade de aprendizaxe autónoma
CE26 Coñecementos temáticos básicos de cada unha das especializacións
CE27 Capacidade de razoamento crítico
CE28 Posuír unha gran competencia sociolingüística
CE32 Saber recoñecer a diversidade e multiculturalidade
CT8 Compromiso ético e deontolóxico
CT9 Razoamento crítico
CT12 Traballo en equipo
CT14 Motivación pola calidade
CT18 Creatividade
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CT22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
- Mellorar a comprensión lectora en rexistros formais e semi-formais, entender a organización do
texto e deducir o signiﬁcado polo contexto.

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
- Incrementar a destreza de expresión escrita nunha variedade de temas e unila á expresión oral. CB1
CB4
CB5

- Fomentar a capacidade de expresión da lingua a través do traballo en equipo.

CB1
CB2
CB3
CB4

- Dominar a dimensión social da lingua e saber como utilizala en función do contexto.

CB4

Contidos
Tema
I. GRAMMAR

II. VOCABULARY

III. LISTENING

IV. READING

V. WRITING

VI. SPEAKING

Competencias
CE4
CT8
CE12
CT9
CE21
CT12
CE28
CT14
CE32
CT18
CE1
CE2
CE4
CE8
CE24
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE17
CE18
CE21
CE22
CE24
CE26
CE27
CE1
CT22
CE4
CE18

1. Inversion
2. Advanced conditional structures
3 'It' clauses: anticipatory and dummy 'it'
4. Advanced reported speech structures
5. Phrasal and prepositional verbs
6. Advanced passive and causative structures
1. Oﬃcial language: Politics and public institutions
2. Daily life: Idioms and everyday expressions
3. Academic language
4. Press language: advertising and the mass media
5. British and American English vocabulary
1. News and interviews
3. Casual conversation
4. Academic lectures
5. TV and Films
1. Newspaper articles: structural analysis; key words and ideas
2. Scientiﬁc articles: paraphrasing; summarising main ideas
3. Literary texts: style; language
1. Writing a summary
2. Writing a report
3. Writing an opinion essay
4. Writing an (in)formal letter/email
1. Debates
2. Academic presentations

Planiﬁcación
Actividades introdutorias
Lección maxistral
Resolución de problemas
Prácticas con apoio das TIC
Presentación
Exame de preguntas obxectivas

Horas na aula
2
12
8
12
12
10

Horas fóra da aula
0
8
8
16
32
30

Horas totais
2
20
16
28
44
40
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*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Actividades introdutoriasActividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia.
Lección maxistral
Exposición por parte da/o docente dos contidos da materia. As explicacións teóricas poderán irse
intercalando coa posta en práctica dos coñecementos adquiridos, mediante exercicios ou proxectos
a desenvolver polos estudantes.
Resolución de
Actividades de complemento ás sesións maxistrais nas que se formularán problemas e/ou
problemas
exercicios relacionados cos contidos previamente explicados. O alumnado deberá producir as
solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación de
procedementos de transformación da información dispoñible e a interpretación dos resultados.
Prácticas con apoio das Repaso de contidos mediante a utilización das novas tecnoloxías.
TIC
Presentación
O alumnado terá que facer presentacións orais na clase (en datas que serán ﬁxadas pola/o docente
con suﬁciente antelación).
Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Resolución de problemas Atención en horario de titorías. - Consultas sobre o contido da materia e a aplicación dos
conceptos teóricos. - Consultas sobre as probas de exposición na aula. - Consultas sobre os
exercicios e o proceso de aprendizaxe. - Revisión de probas e exames.
Presentación

Atención en horario de titorías. - Consultas sobre o contido da materia e a aplicación dos
conceptos teóricos. - Consultas sobre as probas de exposición na aula. - Consultas sobre os
exercicios e o proceso de aprendizaxe. - Revisión de probas e exames.

Probas

Descrición

Exame de preguntas
obxectivas

Atención en horario de titorías. - Consultas sobre o contido da materia e a aplicación dos
conceptos teóricos. - Consultas sobre as probas de exposición na aula. - Consultas sobre os
exercicios e o proceso de aprendizaxe. - Revisión de probas e exames.

Avaliación
Descrición
Presentación

Exame de
preguntas
obxectivas

Nas sesións prácticas das semanas 6 e 12, en datas anunciadas con
antelación pola/o docente, o alumnado terá que facer exposicións orais
na clase, que serán avaliadas como probas de Speaking.
Nas sesións teóricas das semanas 6 e 12, en datas anunciadas con
antelación pola/o docente, o alumnado realizará probas qua avaliarán
os contidos gramaticais e de vocabulario, de lectura, escrita e de
Listening especiﬁcados no programa da materia.
A porcentaxe na nota ﬁnal de cada unha desas partes é como segue:
- Gramática: 15%
- Vocabulario: 15%
- Lectura: 10%
- Escrita: 20%
- Listening: 15%

Cualiﬁcación
25

75

Competencias
Avaliadas
CB4 CE4
CT22
CE18
CB1
CB4
CB5

CE4
CE18

CT22

Outros comentarios sobre a Avaliación
a) Primeira edición de actas:
a.1) Avaliación continua:
O alumnado que realice calquera das probas de avaliación de calquera das destrezas e contidos especiﬁcados no programa
da materia aterase de xeito automático ao sistema de avaliación continua.
Cada unha das destrezas da lingua será avaliada ao longo do cuadrimestre mediante probas especíﬁcas en datas
anunciadas pola/o docente con antelación. O alumnado deberá aprobar todas e cadaunha das partes que compoñen a
materia; o suspenso nunha destas partes implicaun suspenso na materia na primeira edición de actas. De suspender
algunha(s) das partes nesa primeira edición, o alumnado examinarase da(s) parte(s) suspensa(s) na data oﬁcial do mes de
xuño/xullo publicada na páxina web da FFT (véxase apdo. b). De non aprobar nesa segunda oportunidade, oalumnado
deberá examinarse de toda a materia no seguinte curso académico (non se gardarán notas dun curso ao seguinte).
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Ningunha persoa poderá ser avaliada mediante o sistema de avaliación continua e presentarse ao exame de avaliación
única explicado no apartado a.2.
a.2) Avaliación única:
O alumnado que non realice ningún exame parcial, poderápresentarse a un exame único (100%da cualiﬁcación ﬁnal),
que terá lugar na data oﬁcial de decembro/xaneiro publicada na páxina web da FFT. Ese exameterá asignadas as
porcentaxes que seguen: gramática (15%),vocbulario (15%), lectura (10%), escrita (20%), escoita (15%) e produción oral
(25%).
a.3) Avaliación continua/única non presencial:
Se por algunha circunstancia relacionada coa situación derivada da COVID-19 as clases presenciais non puidesen celebrarse
ou fosen suspendidas en calquera momento do cuadrimestre, a proba ou probas de avaliación pendentes de realización
serían realizadas mediante a plataforma de docencia online (Moovi). Neste caso, as persoas que seguisen a avaliación
continua e xa tivesen feito algún exame presencial, completarían as probas co/s exame/s restantes feitos mediante Moovi,
mentres que as persoas que seguisen a avaliación ﬁnal, realizarían esta avaliación cunha única proba para cada parte da
materia. En calquera dos dous casos, as porcentaxes da nota asignadas a cada parte serán as especiﬁcadas nos apartados
a.1 e a.2.
b) Segunda edición de actas:
b.1) Presencial:
O alumnado que suspenda a avaliación continua ou, de ser o caso, o exame aoﬁnal do cuadrimestre, será avaliado mediante
o exame único presencial na data oﬁcial publicada na páxina web da FFT. Este exame computará coma o 100% danota e
constará de diversas partes correspondentes a gramática (15%), vocabulario (15%), lectura (10%), escrita (20%), escoita
(15%) e produción oral(25%).
Tal ecomo se explicou no apdo. a.1, a este exame poderá presentarse oalumnado que teña suspensa algunha das partes da
materia. O alumnado deberá examinarse só da/s parte/s suspensa/s.
b.2) Non presencial:
Se por algunha circunstancia relacionada coa situación derivada da COVID-19 os exames presenciais non puidesen
celebrarse, a proba ou probas de avaliación serían realizadas mediante a plataforma de docencia online (Moovi):
O alumnado que suspenda a avaliación continua ou, de ser o caso, o exame aoﬁnal do cuadrimestre, será avaliado mediante
o exame único non presencial na data oﬁcial publicada na páxina web da FFT. Este exame computará coma o 100% danota
e constará de diversas partes correspondentes a gramática (15%), vocabulario (15%), lectura (10%), escrita (20%), escoita
(15%) e produción oral(25%).
Tal ecomo se explicou no apdo. a.1, a este exame poderá presentarse oalumnado que teña suspensa algunha das partes da
materia. O alumnado deberá examinarse só da/s parte/s suspensa/s.
NOTA: Oplaxio total ou parcial en calquera tipo de proba suporá unsuspenso automático na materia. Alegar descoñecemento
do que supón un plaxionon eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Cowper, Anna et al., Open World C1 [Self-Study Pack], Cambidge University Press, 2020
Bibliografía Complementaria
Brazil, D., Pronunciation for Advanced Learners of English, Cambridge University Press, 1994
Capel, A. and W. Sharp, Objective proﬁciency [Students book], Cambridge University Press, 2002
Greenall, S. and M. Swan, Eﬀective Reading, Cambridge University Press, 1995
Grellet, F., Writing for Advanced Learners of English, Cambridge University Press, 1997
Hall, E., Objective proﬁciency [Workbook], Cambridge University Press, 2002
Hewings, M., Advanced Grammar in Use, Cambridge University Press, 2005
Hewings, M., Cambridge Grammar for CAE and Proﬁciency, Cambridge University Press, 2009
McCarthy, M. and F. O Dell, English Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2002
McCarthy, M. and F. O'Dell, English Idioms in Use, Cambridge University Press, 2004
McCarthy, M. and F. O'Dell, English Phrasal Verbs in Use, Cambridge University Press, 2004

Recomendacións
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Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés/V01G230V01105
Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés/V01G230V01205
Outros comentarios
Nunha materia de idioma inglés a nivel avanzado, a asistencia activa ás sesións presenciais constitúe un elemento chave na
adquisición de competencias por parte do alumnado, polo que se recomenda a asistencia e participación activa na aula. De
igual maneira, para superar esta materia é necesario o traballo constante do alumnado, tanto nas sesións presenciais como
a nivel individual.
Todos os materiais cos que se traballe ao longo do curso poderán ser obxecto de avaliación.
Recoméndase encarecidamente a consulta regular da plataforma Moovi. A/o docente porá material a disposición do
alumnado a través desta plataforma.
Para asegurar o atendemento en tirorías, recoméndase que o alumnado ﬁxe coa/o docente data e hora para dito
atendemento. Isto poderá facerse en persoa na aula, ou por e-mail. En ningún caso se resolverán dúbidas por correo
electrónico.
Durante as clases, o alumnado non poderá facer uso de dispositivos electrónicos (ordenador, teléfono móbil, tablet, etc.), a
non ser que a/o docente así o requira.

Plan de Continxencias
Descrición
I. MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID-19, a Universidade establece una
planiﬁcación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen
atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou
non totalmente presencial. Estas medidas xa planiﬁcadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento
da docencia dun xeito mais áxil e eﬁcaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o
profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.
II. ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS
1. Metodoloxías docentes que se manteñen
Non se mantén inalterada ningunha das metodoloxías docentes explicadas nesta guía. As metodoloxías utilizadas
adaptaranse á docencia non presencial do xeito que se expón debaixo.
2. Metodoloxías docentes que se modiﬁcan
2.1. A lección maxistral, consistente na exposición por parte da/o docente dos contidos da materia, impartirase de xeito
asíncrono mediante presentacións de PowerPoint ou similares ou, de ser o caso, mediante exposición en formato de vídeo,
sempre mediante a plataforma Moovi ou as aulas virtuais da UVigo. As explicacións teóricas irán acompañadas de exercicios
a desenvolver polos estudantes para consolidar os coñecementos adquiridos.
2.2. A resolución de problemas farase como complemento ás leccións maxistrais. Os problemas ou exercicios serán
presentados por medio da plataforma Moovi. A corrección dos exercicios farase de maneira asíncrona mediante follas de
respostas que a docente subirá á plataforma.
2.3. As presentacións orais na clase realizaranse por medio de Moovi ou as aulas virtuais da UVigo de xeito asíncrono, isto é,
mediante a subida de arquivos de vídeo por parte do alumnado en datas que serán ﬁxadas pola/o docente con suﬁciente
antelación.
3. Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
O alumnado concertará unha data e hora de titorías no presenciais coa docente, que atenderá no espazo do despacho
virtual.
Como alternativa, a docente poderá resolver dúbidas concretas respecto aos contidos da materia por medio de correo
electrónico.
4. Modiﬁcacións dos contidos a impartir
Os contidos non se modiﬁcan nin en canto á temática nin en canto á secuenciación da aprendizaxe. Modifícanse, tal e como
se explica no apartado 2, as metodoloxías docentes para impartir eses contidos.
5. Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe
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A bibliografía contida nesta guía docente está concibida para permitir e facilitar a autoaprendizaxe. En caso de precisar
bibliografía a maiores, o alumnado acudirá a titorías virtuais coa docente, que lle facilitará referencias bibliográﬁcas para
complementar as xa referidas.
III. ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN
A avaliación non presencial está recollida no apartado correspondente da presente guía. Este sistema de avaliación só se
implementará en caso de que as autoridades académicas indiquen a necesidade de realizar exames non presenciais por
necesidades sanitarias.
As porcentaxes correspondentes a cada parte da materia non variarán en ningún caso.
Se o alumnado de avaliación continua tivese feito probas parciais antes de adoptarse a modalidade de docencia non
presencial, as notas obtidas gardaranse para o cómputo ﬁnal e farán media coas probas realizadas de xeito non presencial
(cada parte da materia será avaliada mediante dúas probas parciais ao longo do curso, tal e como se explica no apartado
correspondente da presente guía).
Se o alumnado de avaliación ﬁnal tivese que facer o exame ﬁnal mediante modalidade non presencial, as porcentaxes
correspondentes a cada unha das partes dese exame serán as que ﬁguran no apartado de Avaliación da presente guía.
Plan de continxencia sobre a modalidade mixta, na que unha parte do estudantado asistirá ás aulas de forma presencial e
outra parte seguirá as clases dun modo síncrono (preferentemente) ou asíncrono: o profesorado manterá as metodoloxías, a
atención personalizada e os sistemas de avaliación como se indica para a modalidade presencial, adaptando os grupos de
estudantes e as quendas para cumprir coa normativa sanitaria que se estableza no seu momento.
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