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Descrición
Pártese dun nivel avanzado alto/Cambridge Advanced (MCER C1) e preténdese conseguir o nivel superior/
xeral
Cambridge Proﬁciency (MCER C2). O curso ten unha orientación práctica, co foco en tarefas de lectura e
traballos escritos, ﬁction e non-ﬁction.
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.
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma
non especializado.
CE1 Dominio de linguas estranxeiras
CE2 Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras
CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
CE8 Destreza para a procura de información/documentación
CE13 Optimización de toma de notas, elaboración de resumos, síntese e reexpresión
CE18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
CE24 Capacidade de aprendizaxe autónoma
CE25 Coñecementos de cultura xeral e civilización
CE28 Posuír unha gran competencia sociolingüística
CT2 Coñecemento dunha segunda e unha terceira lingua estranxeira
CT4 Resolución de problemas
CT6 Capacidade de xestión da información
CT14 Motivación pola calidade
CT15 Aprendizaxe autónoma
CT22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
capacidade para desenvolver o sentido de conciencia lingüística da lingua inglesa, os seus
mecanismos gramaticais e léxicos e as súas formas de expresión.

CB1
CB2
CB4

Competencias
CE1
CT2
CE2
CE4
CE25
CE28
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Capacidade para desenvolver as destrezas de comprensión e expresión escrita en inglés.

CB1

Fomento da aplicación práctica dos coñecementos gramaticais e léxicos da lingua inglesa á
comprensión e elaboración de textos excritos en inglés.

CB2
CB4

Ampliación do repertorio léxico e textual en inglés.

CB1
CB4

Capacidade de sintetizar e extraer a información principal e secundaria dunha ampla variedade de CB1
textos orais e escritos en inglés.

Contidos
Tema
Use of English

Reading

Writing

CE1
CE2
CE8
CE24
CE25
CE4
CE13
CE18
CE28
CE2
CE4
CE8
CE13
CE1
CE2
CE4
CE8
CE13
CE18
CE28

CT14
CT15
CT22

CT2
CT6
CT22
CT2
CT4

CT6
CT14
CT15

A. Grammar: inversion, wishes, modal verbs, unreal time and subjunctive
clauses, purpose, reason and concession clauses, passive structure.
B. Vocabulary: idioms, phrasal verbs, collocations, register.
C: Word formation: preﬃxes, suﬃxes, compound adjectives, compound
nouns from phrasal verbs.
D. Tasks used in the Cambridge proﬁciency examination: Open cloze
exercises. word transformation task, gapped sentences, Key-word
transformation, etc
A. Comprehension of a ﬁction book and texts from journals, newspapers,
promotional and informational materials.
B. Understanding of written English at word, phrase (phrasal verb and
idiomatic expressions), sentence, paragraph and whole text level.
C. Interpreting textual register, and writer/audience relationship
concerning ideas, opinions, suggestions, and attitudes.
D. Understanding cohesion, structure and organization of the text.
A. Summaries, formal letters, articles, and essays to defend concepts,
opinions, and to express suggestions in an academic environment.

Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Actividades introdutorias
2
2
0
Resolución de problemas
8
8
0
Traballo tutelado
12
12
24
Prácticas con apoio das TIC (Repetida, non usar)
20
20
0
Traballo tutelado
12
12
0
Resolución de problemas de forma autónoma
5
20
25
Resolución de problemas e/ou exercicios
4
15
19
Exame de preguntas de desenvolvemento
1
15
16
Resolución de problemas e/ou exercicios
4
20
24
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Actividades introdutoriasOrientación xeral sobre a materia, qué se espera do alumnado e cómo conseguilo. Descubrir
intereses e motivacións do alumnado.
Resolución de
Formulación, análise e resolución de exercicios prácticos relacionados cos contidos gramaticais e
problemas
léxicos (Use of English) e das destrezas comunicativas ( reading and writing)
Traballo tutelado
Elaboración de traballos escritos tutelados na aula (writing)
Prácticas con apoio das Resolución de test de gramática e vocabulario, práctica de reading-comprehensión con clave de
TIC (Repetida, non usar) respostas
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Traballo tutelado
Resolución de
problemas de forma
autónoma

Práctica das destrezas comunicativas, especialmente de "writing" e da aplicación dos contidos
lingüísticos (use of English).
Análise e resolución de exercicios prácticos relacionados cos contidos gramaticais e léxicos e as
destrezas comunicativas de forma autónoma.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Resolución de
problemas de forma
autónoma

Nas sesións prácticas falicitaranse orientacións para acadar a resposta correcta e na plataforma
faitic o alumnado dispondrá de material práctico

Traballo tutelado

Para resolver dúbidas sobre a materia e/ou as probas e traballos escritos, a profesora atenderá ao
alumnado no seu despacho en horario de titorías. É recomendable que o alumnado informe con
antelación da súa intención de asistir a unha sesión de titorías. Dito aviso será feito ben na aula,
ben por medio do correo electrónico. En ningún caso se desenvolverán sesións de titorías por
correo electrónico. Nas titorías daranse orientacións xerais sobre a materia, e asesoramiento
sobre os traballos escritos requeridos e fomentaranse as estratexias de aprendizaxe autónomo

Avaliación
Descrición

Cualiﬁcación

Traballo tutelado

Elaboración de 3 traballos escritos (writing), entre
summary, formal letter, article, essay

25

Resolución de problemas e/ou
exercicios

2 probas de avaliación da destreza de "reading"

25

Exame de preguntas de
desenvolvemento

Proba de avaliación da destreza de "writing" baseada
na comprensión del libro de lectura obligatoria

10

Resolución de problemas e/ou
exercicios

Proba de avaliación dos contidos lingüísticos (Use of
English: grammar and vocabulary)

40

Competencias
Avaliadas
CB4 CE1
CT6
CE2
CT14
CE4
CT15
CE8
CT22
CE28
CE4
CT2
CE8
CT4
CE28
CB1
CT14
CT15
CT22
CE25 CT2
CE28 CT4
CT6

Outros comentarios sobre a Avaliación
A) PRIMEIRA EDICIÓN DAS ACTAS:
O estudantado poderá acollerse á avaliación continua (A.1) ou á avaliación única (A.2) e ten que comunicarse ao
profesorado da materia antes da ﬁn da segunda semana de clase.
A.1) Avaliación continua
Avaliación continua na primeira edición das actas. Recoméndase a avaliación continua e o traballo diario na materia, xa que
o estudo constante e progresivo é o sistema máis axeitado para a aprendizaxe dun idioma. Para acollerse ao sistema de
avaliación continua, se recomenda ao alumnado asistir e participar con regularidade ás sesións presenciais, tanto teóricas
como prácticas así como realizar as tarefas e exercicios que se lle requiran. Recoméndase acollerse a este sistema e para
superar a avaliación continua será necesario:
1) Aprobar cada unha das destrezas comunicativas (reading: 25% and writing: 35%) e a destreza lingüística (use of English:
40%). Na segunda edición de actas (xullo) o estudantado só terá que presentarse ás destrezas suspensas.
2) Realizar 4 traballos escritos (35%), 1 proba de expresión escrita baseada na comprensión do libro de lectura (10%) e 3
probas de comprensión escrita (25%). As datas da realización das probas anunciaranse na plataforma Faitic.
3) Aprobar unha proba ﬁnal que constará dun test de resposta curta sobre os contidos lingüísticos (use of English: grammar
and vocabulary). Esta parte computará o 40%. A proba ﬁnal realizarase na data establecida no calendario de exames
aprobado en xunta de FFT.
Para superar a materia, o estudantado ten que aprobar todas as partes cunha nota mínima de 5.
A avaliación continua do estudantado require que o alumnado demostre as súas capacidades con regularidade ó longo do
cuadrimestre. Por tanto, as probas e traballos de clase non son recuperables. As probas e os traballos que os alumnos non
realicen ou non entreguen contarán como un 0.
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A.2) Avaliación única
O estudantado que non realice ningunha proba parcial poderá presentarse á avaliación única, que consistirá nunha única
proba global ﬁnal que computará o 100% da cualiﬁcación ﬁnal. A proba única constará das seguintes partes:
- Use of English (40%), writing (35% incluíndo unha tarefa sobre o libro de lectura obligatorio), reading (25%).
Para superar dita proba o estudantado ten que aprobar todas as partes cunha nota mínima de 5. Conservaranse as partes
aprobadas para a segunda edición das actas en xullo. O exame realizarase na data establecida no calendario de exames
aprobado en xunta de FFT, coincidindo coa proba ﬁnal de avaliación continua.
B) SEGUNDA EDICIÓN DAS ACTAS (xullo):
O estudantado que suspenda ou non se presente á primeira edición das actas será availado na segunda edición en xullo
mediante unha proba única que terá as mesmas características que a proba única da primeira edición das actas:
- Use of English (40%), writing (35% incluíndo unha tarefa sobre o libro de lectura obligatorio), reading (25%).
Para superar esta avaliación o alumnado ten que aprobar cada unha das partes. A data desta proba de xullo será ﬁxada pola
facultade e publicada na paxina web.
Todas as probas ou tests da materia teñen como modelo as do certiﬁcado Cambridge Proﬁciency in English e as
indicacións ﬁxadas para o nivel C2 no Marco Europeo de Referencia para o Ensino das Linguas.
Durante a realización dos exames non se permite a utilización de dicionarios, ordenador, tableta ou conexión a internet ou
outros medios electrónicos.
O plaxio total ou parcial nos traballos entregados suporá o suspenso automático na materia.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Libro de texto, Objective Proﬁciency . student's book with answers, (for revised exam from March 2013) second
edition,
Libro de aprendizaje autónomo, Cambridge English Proﬁciency 1 for updated exam with answers, (Authentic
examination papers from Cambridge ESOL),
Libro de lectura obligatoria, Auster, Paul, Brooklyn Follies,
Bibliografía Complementaria
Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés/V01G230V01303
Outros comentarios
Recoméndase unha aplicación constante e seria no estudo da materia. Pártese do nivel do exame Cambridge Advanced
English. O alumnado que non posúa este nivel de partida terá que procurar formación en inglés pola súa conta (EOI, Centro
de Linguas, materiais bibliográﬁcos, recursos online etc.)
Recoméndase o uso dos recursos da biblioteca que para superar esta materia son dunha gran utilidade.
Non é en absoluto recomendable cursar esta materia sen ter superado o Idioma : Inglés 1, I, Inglés 1,II, Inglés 1, III (Nivel
C1).
Durante as clases o alumnado non poderá utilizar dispositivos móviles (teléfono, tableta, PDA ou similares) nin ordenadores,
a non ser que a profesora permita ou requira a utilización destes dispositivos con algunha ﬁnalidade pedagóxica.
Tamén cómpre esixir ao alumnado que deben respectar os dereitos de copyright. Ningunha parte dos libros de texto e de
lectura poden ser reproducidos, alterados, editados ou usados por calquera forma ou medio, electrónico ou mecánico.
É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma Moovi e de estar ao tanto das
datas nas que as probas de avaliación teñen lugar.
Plan de Continxencias
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Descrición
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.
No caso desta materia, mantéñense metodoloxías, contidos, avaliación e tutorías, que se realizarán coas ferramentas
proporcionadas pola Universidade de Vigo (aulas e despachos virtuais, correo electrónico e Moodle).
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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