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1. INTRODUCIÓN 
 

1.A) XUSTIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN. 
 

O proceso de progresiva globalización no que, desde a segunda metade do século XX, se atopa  inmerso o noso mundo, fai 
que sexa cada vez máis necesario facer fronte aos novos retos que se derivan da paulatina desaparición das fronteiras que 
tradicionalmente se establecían entre países no plano económico, político, cultural e social. Neste sentido, resulta evidente que 
desde as idades máis temperás a educación debe ter entre un dos seus principais obxectivos o de dotar aos cidadáns de 
instrumentos útiles para desenvolver competencias que lles permitan adaptarse adecuadamente a unha nova sociedade cada 
vez máis interdependiente e global. 
 

A aprendizaxe de linguas estranxeiras cobra unha especial relevancia neste plano, xa que a capacidade de comunicación é o 
primeiro requisito que ha de cumprir o individuo para desenvolverse nun contexto crecentemente pluricultural e plurilingüe. Así o 
recoñeceron todos os gobernos da Unión Europea, que ao longo dos últimos anos programaron diversas actuacións comunitarias 
en materia de educación co obxectivo último de facer posible que cada cidadán posúa un coñecemento práctico de polo 
menos dous idiomas ademais da súa lingua materna, e así o reflectiu tamén a normativa española, a cal, en consonancia con isto, 
outorga á capacitación para a comunicación nunha ou máis linguas estranxeiras un lugar destacado entre os fins a cuxa 
consecución está orientado o noso actual sistema educativo. 
 

O currículo básico para a etapa de Educación Primaria estrutúrase ao redor de actividades de lingua tal como estas se describen 
no Marco Común Europeo de referencia para as Linguas: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e 
escritos. Os contidos, criterios e estándares están organizados en catro grandes bloques que se corresponden coas actividades de 
lingua mencionadas, eixo dos ensinos da materia. 
 

Na etapa de Educación Primaria deberá terse moi en conta que se parte dun nivel competencial básico polo que, tanto na 
interacción comunicativa como na comprensión e produción de textos, resultará esencial remitirse sempre a contextos familiares 
para o alumnado desta idade, aproveitando así os coñecementos previamente adquiridos e as capacidades e experiencias que 
posúe. 
 

A serie New Tiger foi elaborada seguindo as pautas mencionadas nos seguintes documentos: 
 

 Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE)  
 Real Decreto 126/2014, do 28 de febreiro, polo que se establece o currículo básico da Educación Primaria. 
 Orde ECD/686/2014, do 23 de abril, pola que se establece o currículo da Educación Primaria para o ámbito de xestión do 
Ministerio de Educación, Cultura e deporte 
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De acordo coa LOMCE, o currículo estará integrado polos obxectivos de cada ensino e etapa educativa; as competencias, ou 
capacidades para activar e aplicar de forma integrada os contidos propios de cada ensino e etapa educativa, para lograr a 
realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos, os contidos, ou conxuntos de coñecementos, 
habilidades, destrezas e actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensino e etapa educativa e á adquisición de 
competencias; a metodoloxía didáctica, que comprende tanto a descrición das prácticas docentes como a organización do 
traballo dos docentes; os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables; e os criterios de avaliación do grao de adquisición 
das competencias e do logro dos obxectivos de cada ensino e etapa educativa. Os contidos ordénanse en materias, que se 
clasifican en materias, ámbitos, áreas e módulos en función dos ensinos, as etapas educativas ou os programas nos que participe o 
alumnado.  
 

a) Currículo: regulación dos elementos que determinan os procesos de ensino e aprendizaxe para cada unha dos ensinos e 
etapas educativas. 

b) Obxectivos: referentes relativos aos logros que o alumno debe alcanzar ao finalizar o proceso educativo, como resultado 
das experiencias de ensino-aprendizaxe intencionalmente planificadas a tal fin. 

c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios de cada ensino e etapa educativa, co 
fin de lograr a realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. 

d) Contidos: conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos de 
cada ensino e etapa educativa e á adquisición de competencias. Os contidos ordénanse en materias, que se clasifican en 
materias, ámbitos, áreas e módulos en función dos ensinos, as etapas educativas ou os programas na que  participe o 
alumnado. 

e) Estándares de aprendizaxe avaliables: especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de 
aprendizaxe, e que concretan o que o alumno debe saber, comprender e saber facer en cada materia; deben ser 
observables, medibles e avaliables e permitir graduar o rendemento ou logro alcanzado. O seu deseño debe contribuír e 
facilitar o deseño de probas estandarizadas e comparables. 

f) Criterios de avaliación: son o referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se quere 
valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos como en competencias; responden ao que se pretende 
conseguir en cada materia. 

g) Metodoloxía didáctica: conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas polo profesorado, 
de maneira consciente e reflexiva, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos 
expostos. 
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Os PRINCIPIOS XERAIS nesta etapa, de acordo co REAL DECRETO 126/2014, do 28 de febreiro, polo que se establece o 
currículo básico da Educación Primaria, son os seguintes: 
 
A finalidade da Educación Primaria é facilitar aos alumnos e alumnas as aprendizaxes da expresión e comprensión oral, a lectura, a 
escritura, o cálculo, a adquisición de nocións básicas da cultura, e o hábito de convivencia así como os de estudo e traballo, o 
sentido artístico, a creatividade e a afectividade, co fin de garantir unha formación integral que contribúa ao pleno 
desenvolvemento da personalidade dos alumnos e alumnas e de preparalos para cursar con aproveitamento a Educación 
Secundaria Obrigatoria. 
 
A acción educativa nesta etapa procurará a integración das distintas experiencias e aprendizaxes do alumnado e adaptarase aos 
seus ritmos de traballo. 
 
A etapa de Educación Primaria comprende seis cursos académicos, que se cursarán ordinariamente entre os seis e os doce anos 
de idade, e organízase en áreas, que terán un carácter global e integrador. 
 
 

1.B) CONTEXTUALIZACIÓN. 
 
(A completar polo profesorado de acordo coa contorna social, histórico e xeográfico no que se realiza o labor docente) 
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2. OBXECTIVOS DA ETAPA 
 

 

A Educación Primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nenas as capacidades que lles permitan:    
 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, prepararse para o exercicio 
activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como actitudes de 
confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito 
emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos, que lles permitan desenvolverse con 
autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos sociais cos que se relacionan.  

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e 
oportunidades de homes e mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade. 

e) Coñecer e utilizar de maneira apropiada a lingua galega e castelá e desenvolver hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, polo menos unha lingua estranxeira, a competencia comunicativa básica que lles permita expresar e comprender 
mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás. 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a realización de 
operacións elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser capaces de aplicalos ás situacións 
da súa vida cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, as Ciencias Sociais, a Xeografía, a Historia e a Cultura. 

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das Tecnoloxías da Información e a Comunicación desenvolvendo un espírito crítico 
ante as mensaxes que reciben e elaboran. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais e audiovisuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o 
deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan o seu 
coidado. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos demais, así como 
unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas. 

n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de tráfico. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE 
 

 
3. A) AS COMPETENCIAS CLAVE NO SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL 
 

As orientacións da Unión Europea insisten na necesidade da adquisición das competencias clave por parte da cidadanía 
como condición indispensable para lograr que os individuos alcancen un pleno desenvolvemento persoal, social e profesional que 
se axuste ás demandas dun mundo globalizado e faga posible o desenvolvemento económico, vinculado ao coñecemento. 

 
A competencia supón unha combinación de habilidades prácticas, coñecementos, motivación, valores éticos, actitudes, 
emocións, e outros compoñentes sociais e de comportamento que se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz. 
Contémplanse, pois, como coñecemento na práctica, un coñecemento adquirido a través da participación activa en prácticas 
sociais que, como tales, pódense desenvolver tanto no contexto educativo formal, a través do currículo, como nos contextos 
educativos non formais e informais.  
 
As competencias conceptualízanse  como un «saber facer» que se aplica a unha diversidade de contextos académicos, sociais e 
profesionais. Para que a transferencia a distintos contextos sexa posible resulta indispensable unha comprensión do coñecemento 
presente nas competencias e a vinculación de leste coas habilidades prácticas ou destrezas que as integran. 
 
O coñecemento competencial integra un coñecemento de base conceptual: conceptos, principios, teorías, datos e feitos 
(coñecemento declarativo-saber dicir); un coñecemento relativo ás destrezas, referidas tanto á acción física observable como á 
acción mental (coñecemento procedimental-saber facer); e un terceiro compoñente que ten unha gran influencia social e 
cultural, e que implica un conxunto de actitudes e valores (saber ser).  
 
Por outra banda, a aprendizaxe por competencias favorece os propios procesos de aprendizaxe e a motivación por aprender, 
debido á forte interrelación entre os seus compoñentes: o coñecemento de base conceptual (“coñecemento”) non se aprende á 
marxe do seu uso, do “saber facer”; tampouco se adquire un coñecemento procedimental (“destrezas”) en ausencia dun 
coñecemento de base conceptual que permite dar sentido á acción que leva a cabo. 
 
Dado que a aprendizaxe baseada en competencias caracterízase pola súa transversalidade, o seu dinamismo e o seu carácter 
integral, o proceso de ensino-aprendizaxe competencial debe abordarse desde todas as áreas de coñecemento e por parte das 
diversas instancias que conforman a comunidade educativa, tanto nos ámbitos formais como nos non formais e informais.  
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O seu dinamismo reflíctese en que  as competencias non se adquiren nun determinado momento e permanecen inalterables, 
senón que implican un proceso de desenvolvemento mediante o cal os individuos van adquirindo maiores niveis de desempeño no 
uso das mesmas.  
 
Ademais, esta aprendizaxe implica unha formación integral das persoas que, ao finalizar a etapa académica, serán capaces de 
transferir aqueles coñecementos adquiridos ás novas instancias que aparezan na opción de vida que elixan. Así,  poderán 
reorganizar o seu pensamento e adquirir novos coñecementos, mellorar as súas actuacións e descubrir novas formas de acción e 
novas habilidades que lles permitan executar eficientemente as tarefas, favorecendo unha aprendizaxe ao longo de toda a vida. 
 
As Competencias Clave do currículo son as seguintes: 
 

1.º Comunicación lingüística. (CCL) 

2.º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. (CMCT) 

3.º Competencia dixital. (CD) 

4.º Aprender a aprender. (CAA) 

5.º Competencias sociais e cívicas. (CSC) 

6.º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. (SIE) 

7.º Conciencia e expresións culturais. (CCEC) 

 
Potenciarase o desenvolvemento das Competencias básicas ou disciplinares (Comunicación lingüística, Competencia 
matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía), aínda que tamén se atenderá ao resto de Competencias Clave de 
tratamento transversal. 
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3. B) DESCRICIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
 
 A COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), é o resultado da acción comunicativa dentro de prácticas sociais 

determinadas, nas cales o individuo actúa con outros interlocutores e a través de textos en múltiples modalidades, formatos 
e soportes. Estas situacións e prácticas poden implicar o uso dunha ou varias linguas, en diversos ámbitos e de maneira 
individual ou colectiva. 
 
Para o axeitado desenvolvemento desta competencia débese atender aos cinco compoñentes que a constitúen e ás 
dimensións nas que se concretan: 
 
- O compoñente lingüístico comprende diversas dimensións: a léxica, a gramatical, a semántica, a fonolóxica, a ortográfica 
e a ortoépica, entendida esta como a articulación correcta do son a partir da representación gráfica da lingua. 

 

- O compoñente pragmático-discursivo contempla tres dimensións: a  sociolingüística (vinculada coa adecuada produción 
e recepción de mensaxes en diferentes contextos sociais); a pragmática (que inclúe as microfuncións comunicativas e os 
esquemas de interacción); e a discursiva (que inclúe as macrofuncións textuais e as cuestións relacionadas cos xéneros 
discursivos). 

 

- O compoñente socio-cultural inclúe dúas dimensións: a que se refire ao coñecemento do mundo e a dimensión 
intercultural. 

 

- O compoñente estratéxico permite ao individuo superar as dificultades e resolver os problemas que xorden no acto 
comunicativo. Inclúe tanto destrezas e estratexias comunicativas para a lectura, a escritura, o fala, a escoita e a 
conversación, como destrezas vinculadas co tratamento da información, a lectura multimodal e a produción de textos 
electrónicos en diferentes formatos; así mesmo, tamén forman parte deste compoñente  as estratexias xerais de carácter 
cognitivo, metacognitivo e socioafectivas que o individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentais na 
aprendizaxe das linguas estranxeiras. 

 

-  Por último, a competencia en comunicación lingüística inclúe un compoñente persoal que intervén na interacción 
comunicativa en tres dimensións: a actitude, a motivación e os trazos de personalidade. 
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 A COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCT), inducen e fortalecen algúns 
aspectos esenciais da formación das persoas que resultan fundamentais para a vida. 
Nunha sociedade onde o impacto das matemáticas, as ciencias e as tecnoloxías é determinante, a consecución e 
sustentabilidade do benestar social esixe condutas e toma de decisións persoais estreitamente vinculadas á capacidade 
crítica e visión razoada e razoable das persoas. A iso contribúen a competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía. 
 
a) A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as súas ferramentas para 
describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto.  
 
Para o axeitado desenvolvemento da competencia matemática resulta necesario abordar catro áreas relativas aos 
números, o álxebra, a xeometría e a estatística, interrelacionadas de formas diversas. 
 
b) As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un achegamento ao mundo físico e á 
interacción responsable con el desde accións, tanto individuais como colectivas, orientadas á conservación e mellora do 
medio natural, decisivas para a protección e mantemento da calidade de vida e o progreso dos pobos. Estas competencias 
contribúen ao desenvolvemento do pensamento científico, pois inclúen a aplicación dos métodos propios da racionalidade 
científica e as destrezas tecnolóxicas, que conducen á adquisición de coñecementos, a contrastación de ideas e a 
aplicación dos descubrimentos ao benestar social. 
 
Para o axeitado desenvolvemento das competencias en ciencia e tecnoloxía resulta necesario abordar os saberes ou 
coñecementos científicos relativos á física, a química, a bioloxía, a xeoloxía, as matemáticas e a tecnoloxía, os cales se 
derivan de conceptos, procesos e situacións interconectadas 
 

 A COMPETENCIA DIXITAL (CD) é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e a 
comunicación para alcanzar os obxectivos relacionados co traballo, a empregabilidade, a aprendizaxe, o uso do tempo 
libre, a inclusión e participación na sociedade. 
 
Esta competencia supón, ademais da adecuación aos cambios que introducen as novas tecnoloxías na alfabetización, a 
lectura e a escritura, un conxunto novo de coñecementos, habilidades e actitudes necesarias hoxe en día para ser 
competente nunha contorna dixital. 
 
Para o axeitado desenvolvemento da competencia dixital resulta necesario abordar: A información, a comunicación, a 
creación de contidos, a seguridade e a resolución de problemas. 
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 A COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER (CAA) é fundamental para a aprendizaxe permanente que se produce ao longo 
da vida e que ten lugar en distintos contextos formais, non formais e informais.  
 
Esta competencia caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir na aprendizaxe. Isto esixe, en primeiro lugar, 
a capacidade para motivarse por aprender, e en segundo lugar, o fomento da organización e a xestión da aprendizaxe. 
 
Para o axeitado desenvolvemento da competencia de aprender a aprender requírese dunha reflexión que favoreza un 
coñecemento dos procesos mentais aos que se entregan as persoas cando aprenden, un coñecemento sobre os propios 
procesos de aprendizaxe, así como o desenvolvemento da destreza de regular e controlar a propia aprendizaxe que leva a 
cabo. 
 
 

 As COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC) implican a habilidade e capacidade para utilizar os coñecementos e actitudes 
sobre a sociedade –entendida desde as diferentes perspectivas, na súa concepción dinámica, cambiante e complexa–, 
para interpretar fenómenos e problemas sociais en contextos cada vez máis diversificados; para elaborar respostas, tomar 
decisións e resolver conflitos, así como para interactuar con outras persoas e grupos conforme a normas baseadas no 
respecto mutuo e en conviccións democráticas. Ademais de incluír accións a un nivel máis próximo e mediato ao individuo 
como parte dunha implicación cívica e social. 

 
a)  A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo. 
b) A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e 
dereitos civís, así como da súa formulación na Constitución española, a Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea 
e en declaracións internacionais, e da súa aplicación por parte de diversas institucións a escala local, rexional, nacional, 
europea e internacional. 
 
Adquirir estas competencias supón ser capaz de poñerse no lugar do outro, aceptar as diferenzas, ser tolerante e respectar 
os valores, as crenzas, as culturas e a historia persoal e colectiva dos outros; é dicir, axuntar o individual e o social, o privado e 
o público en pos de solucións construtivas dos conflitos e problemas da sociedade democrática. 
 
 
 

 A COMPETENCIA EN SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (SIE), implica a capacidade de transformar as ideas en 
actos. Iso significa adquirir conciencia da situación para intervir ou resolver, e saber elixir, planificar e xestionar os 
coñecementos, destrezas ou habilidades e actitudes necesarios con criterio propio, co fin de alcanzar o obxectivo previsto. 
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Para o axeitado desenvolvemento da competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor resulta necesario 
abordar:  
 
- A capacidade creadora e de innovación.  
- A capacidade pro-activa para xestionar proxectos. 
- A capacidade de asunción e xestión de riscos e manexo da incerteza. 
- As calidades de liderado e traballo individual e en equipo. 
- Sentido crítico e da responsabilidade. 
 
 

 A COMPETENCIA EN CONCIENCIA E EXPRESIÓN CULTURAL (CCEC), implica coñecer, comprender, apreciar e valorar con 
espírito crítico, cunha actitude aberta e respectuosa, as diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte 
de enriquecemento e goce persoal e consideralas como parte da riqueza e patrimonio dos pobos.  

 
Para o axeitado desenvolvemento da competencia para a conciencia e expresión cultural resulta necesario abordar: 
 
- O coñecemento, estudo e comprensión dos distintos estilos e xéneros artísticos e das principais obras e producións do 

patrimonio cultural e artístico.  
- A aprendizaxe das técnicas e recursos das diferentes linguaxes artísticas.  
- A capacidade de percibir, comprender e enriquecerse coas producións do mundo da arte e da cultura. 
- A potenciación da iniciativa, a creatividade e a imaxinación propias de cada individuo para a expresión das propias 

ideas e sentimentos. 
- O interese, aprecio, respecto, gozar e valoración crítica das obras artísticas e culturais.  
- A promoción da participación na vida e a actividade cultural da sociedade. 
- O desenvolvemento da capacidade de esforzo, constancia e disciplina como requisitos necesarios para a creación de 

calquera produción artística de calidade, así como habilidades de cooperación que permitan a realización de traballos 
colectivos. 

 
 



 

13 
 

3. C) CONTRIBUCIÓN DO PROXECTO NEW TIGER AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
 A materia de Lingua Estranxeira, nas súas distintas modalidades, contribúe de maneira fundamental, ao desenvolvemento 

da Competencia en Comunicación Lingüística (CCL), non só en segundas linguas senón tamén con respecto ás linguas 
maternas. Por unha banda, a aprendizaxe das segundas linguas debe aproximarse ao proceso de adquisición das linguas 
maternas para producir uns resultados de carácter natural e directamente aplicables ao uso lingüístico no mundo real; 
doutra banda, a reflexión consciente e o desenvolvemento sistemático de competencias variadas que leva a aprendizaxe 
de segundas linguas pode estenderse ás linguas maternas co fin de mellorar as competencias nestas para comprender, 
expresarse, interactuar e articular pensamentos e sentimentos sobre un mesmo, o outro, e a contorna mental e físico no que 
se actúa e constrúense as relacións como axente social. 

 

A través da presentación e a práctica estruturada da linguaxe real en contextos claros, New Tiger 2 aumenta sistemática e 
progresivamente a competencia en comunicación e a confianza dos nenos nas catro destrezas principais do idioma: 
listening, speaking, reading e writing.  
Escoitando cancións, contos, chants, rimas, etc., aprenden a recoñecer modelos de ritmo e entoación en Inglés.  
Tamén aprenden a expresarse con claridade e a tomar parte en conversacións sinxelas a través de xogos , interpretacións e 
actividades personalizadas.  
Mediante unha introdución gradual á escritura, aprenden a asociar o que din e oen coa súa forma escrita.  
Usando o Activity Book ou Essential Activity Book, aprenden a ler, entender e gozar de textos curtos, e a escribir usando o 
vocabulario apropiado de maneira contextualizada.   

 

 O carácter dinámico da lingua, tamén está presente nas Competencias básicas en Ciencia e Tecnoloxía (CMCT) e outras 
áreas de coñecemento, ás que a Lingua Estranxeira pode contribuír facilitando e expandindo o acceso a datos, 
procedementos e técnicas de investigación; facendo posible un intercambio máis directo e frutífero entre comunidades 
científicas, e propiciando a construción conxunta do saber humano. 
 
New Tiger 2 inclúe a práctica constante dos números, tanto de maneira secuencial como non secuencial, ao longo de todo 
o curso. Os nenos tamén realizan actividades divertidas, como identificar semellanzas e diferenzas entre obxectos ou 
debuxos, compoñer un quebracabezas e ordenar secuencias de imaxes, todas as cales lles axudan no recoñecemento das 
propiedades de obxectos cotiáns.  
As dúas leccións CLIL de cada unidade fomentan a súa comprensión de diferentes aspectos do mundo físico e a forma na 
que  interaccionan con el, o cal inclúe entender a contorna natural e social, e a importancia dun estilo de vida saudable. 
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 Neste e en calquera outro ámbito, a actividade lingüística realízase en gran parte hoxe en día a través de medios 
tecnolóxicos. Estes medios están recollidos no currículo como soportes naturais dos textos orais ou escritos que o alumno 
haberá de producir, comprender e procesar, polo que a Competencia dixital (CD) enténdese como parte substancial da 
competencia comunicativa.  
 

O uso das tecnoloxías da información e a comunicación debe ter importantes repercusións na maneira na que  as linguas 
estranxeiras ensínanse e apréndense, e as necesarias innovacións neste campo han de basearse nun novo concepto da 
lingua, que non é algo que meramente se sabe, senón, fundamentalmente, algo que a persoa fai.  
 

A Teacher’s App en Navio inclúe Tap and Teach Lessons con vídeos e audios integrados, e xogos de linguaxe interactivos 
que os nenos e os profesores poden usar en clase. Tamén inclúe mundos virtuais en 3D para que os exploren e xogos de 
linguaxe mediante os cales poden gañar recompensas. Usar estes recursos axúdalles a desenvolver a competencia para 
tratar a información e a competencia dixital. 
 

No proceso mesmo de aprendizaxe desenvólvese outra competencia básica, a de Aprender a aprender (CAA), polo que o 
currículo incide no carácter procedimental de todos os seus elementos constituíntes e das súas relacións. Os contidos 
necesarios para alcanzar os estándares de aprendizaxe, cuxo grao de adquisición valórase aplicando os criterios de 
avaliación descritos así mesmo como accións, son considerados como contidos competenciais, isto é todo aquilo que o 
alumno debe, simultaneamente, saber, saber utilizar e saber incorporar ao seu perfil de competencias. O currículo axuda ao 
alumno para desenvolver a capacidade de aprender a aprender comezando por establecer de maneira transparente e 
coherente os obxectivos ou resultados pretendidos, que teñna que  facer os estudantes como falantes da lingua estranxeira 
mediante o uso da mesma; determinando o que necesitan aprender para alcanzar eses obxectivos, e indicando as 
estratexias que poden aplicar para conseguilo. Marcarse obxectivos de diverso carácter segundo as necesidades de 
construción do perfil persoal de competencias é, así mesmo, o primeiro paso para unha eficaz aprendizaxe autónoma e ao 
longo da vida.  

 

            New Tiger 2 fai moito fincapé en animar aos nenos para converterse en estudantes autoconscientes, autónomos e eficaces. 
O curso céntrase en establecer bos hábitos de aprendizaxe, como prestar atención e planificar as actividades para 
aproveitar o tempo, e inclúe con regularidade varias oportunidades para que avalíen o seu progreso.  
A Pupil’s App dispoñible en Navio tamén lles permite responsabilizarse da súa propia aprendizaxe. 

 

 O uso efectivo de linguas estranxeiras supón necesariamente unha visión aberta e positiva destas relacións cos demais, visión 
que se materializa en actitudes de valoración e respecto cara a todas as linguas e culturas, cara a outras persoas cuxos usos, 
valores e crenzas difiren dos propios, así como na apreciación do carácter relativo de costumes, prácticas e ideas, 
circunstancia que debe entenderse como unha oportunidade única de enriquecemento mutuo e de evitación ou resolución 
de conflitos de maneira satisfactoria para todas as partes. As Competencias Sociais e Cívicas (CSC), e a conciencia e a 
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expresión culturais (CCEC), tanto as circunscritas ás contornas máis inmediatas como as propias de ámbitos cada vez máis 
amplos de actuación, forman, así, parte das habilidades que comprende unha competencia intercultural integrada na 
aprendizaxe de linguas estranxeiras. 
 

            New Tiger 2 anima aos nenos a aprender a percibir e valorar as diferenzas entre eles mesmos e outros. Nas leccións Kids’ 
Culture aprenden a comparar aspectos da súa vida coa dos nenos británicos.  
As destrezas sociais e cívicas trabállanse de maneira explícita nas seccións Tiger Values que hai despois de cada conto. Tiger 
Values inclúe xogar limpo, coidar da súa mascota e respectar as pertenzas doutras persoas. 
 

 A conciencia e a expresión culturais (CCEC) supón ademais coñecer, comprender, apreciar e valorar críticamente 
diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de enriquecemento e gozar e consideralas como parte 
do patrimonio dos pobos. 
 
New Tiger 2 é rico en historias, cancións, cantos, música, teatro, danza e actividades artísticas e artesanais. Estes promoven o 
pracer en coñecer a cultura británica e desenvolver habilidades interculturais. 
Nas leccións de Cultura infantil, os nenos aprenden unha variedade de cancións, rimas e xogos auténticos do mundo de fala 
inglesa. Tamén ven vídeos de nenos británicos tocando ou tocando estas cancións e xogos. 

 
 O enfoque orientado á acción adoptado no currículo concéntrase no alumno, que é quen aprende, constrúe as súas 

competencias e utilízaas, tanto para levar a cabo as tarefas de aprendizaxe na aula como as que demanda a 
comunicación real. Por tanto, a materia de Lingua Estranxeira contribúe decisivamente ao desenvolvemento do sentido da 
iniciativa (SIE), en especial polo que respecta ás actividades de expresión e interacción oral e escrita, nas que, desde a súa 
mesma planificación, o alumno ha de tomar decisións sobre que dicir e como facelo, a través de que canle e con que 
medios, na que  circunstancias e dependendo de que expectativas e reaccións dos interlocutores ou correspondentes, todo 
iso co fin de cumprir o propósito comunicativo que persegue co maior grao posible de éxito. A elección e aplicación 
consciente das estratexias de comunicación, de organización do discurso, de control sobre a súa execución e de 
reparación do mesmo, preparan aos alumnos para asumir as súas responsabilidades, atopar seguridade nas súas propias 
capacidades, reforzar a súa identidade e regular o seu comportamento. 
 
A articulación clara e convincente de pensamentos e ideas e a capacidade de asumir riscos, xunto coa xestión adecuada 
da interacción e o estímulo que supón comunicarse noutras linguas para enfrontar novos retos ou resolver problemas en 
escenarios complexos, son fundamentais no desenvolvemento do espírito emprendedor. As linguas estranxeiras son ademais 
a porta a un mundo de infinitas posibilidades no terreo laboral e profesional, e o currículo pretende fomentar o 
emprendemento como actitude ante a vida incorporando actividades concretas nas que o alumno aprende a ser crítico, 
creativo e comprometido tamén nestes contextos.  
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            En New Tiger 2, o desenvolvemento da autonomía e a iniciativa persoal está estreitamente relacionado co obxectivo de 
aprender a aprender. O curso anima aos nenos para reflexionar para comprenderse a si mesmos, e a avaliar os seus 
progresos.  
As actividades personalizadas anímanos a expresar as súas opinións, ou a ser creativos e usar a imaxinación. 
 

3. D) AS COMPETENCIAS CLAVE E OS OBXECTIVOS DA ETAPA 
 
 As competencias clave deberán estar estreitamente vinculadas aos obxectivos definidos para a Educación Primaria. 

 
 A relación das competencias clave cos obxectivos da etapa fai necesario deseñar estratexias para favorecer a 

incorporación dos alumnos á vida adulta e servir de cimento para a súa aprendizaxe ao longo da súa  vida.  
 
 A adquisición eficaz das competencias clave por parte do alumnado e a súa contribución ao logro dos obxectivos das 

etapas educativas, require do deseño de actividades de aprendizaxe integradas que permitan avanzar cara aos resultados 
de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. 

 
3. E) AS COMPETENCIAS CLAVE NO CURRÍCULO  
 
 As competencias clave deben estar integradas nas áreas ou materias das propostas curriculares, e nelas definirse, 

explicitarse e desenvolverse suficientemente os resultados de aprendizaxe que os alumnos e alumnas deben conseguir. 
 

 As competencias deben cultivarse nos ámbitos da educación formal, non formal e informal ao longo de toda a vida. 
 

 Todas as áreas ou materias do currículo deben participar no desenvolvemento das distintas competencias do alumnado. 
 

 A selección dos contidos e as metodoloxías debe asegurar o desenvolvemento das competencias clave ao longo da vida 
académica.  
 

 Os criterios de avaliación deben servir de referencia para valorar o que o alumnado sabe e sabe facer en cada área ou 
materia. Estes criterios de avaliación desagréganse en estándares de aprendizaxe avaliables.   
 

 O conxunto de estándares de aprendizaxe dunha área ou materia determinada dará lugar ao seu perfil de área ou materia.  
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  Todas as áreas e materias deben contribuír ao desenvolvemento competencial. 
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3. F) ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS PARA TRABALLAR POR COMPETENCIAS NA AULA  
 

Todo proceso de ensino-aprendizaxe debe partir dunha planificación rigorosa do que se pretende conseguir, tendo claro 
cales son os obxectivos ou metas, que recursos son necesarios, que métodos didácticos son os máis axeitados e como se avalía a 
aprendizaxe e retroaliméntase o proceso.  
 

Os métodos didácticos han de elixirse en función do que se sabe que é óptimo para alcanzar as metas propostas e en función dos 
condicionantes nos que ten lugar o ensino.  
 

 Un dos elementos clave no ensino por competencias é espertar e manter a motivación cara á aprendizaxe no alumnado, o 
que implica unha nova formulación do papel do alumno, activo e autónomo, consciente de ser o  responsable da súa 
aprendizaxe.  
 

 Para potenciar a motivación pola aprendizaxe de competencias requírense, ademais, metodoloxías activas e 
contextualizadas. Aquelas que faciliten a participación e implicación do alumnado e a adquisición e uso de coñecementos 
en situacións reais, serán as que xeren aprendizaxes máis transferibles e duradeiros.  
 

 As metodoloxías activas han de apoiarse en estruturas de aprendizaxe cooperativa, de forma que, a través da resolución 
conxunta das tarefas, os membros do grupo coñezan as estratexias utilizadas polos seus compañeiros e  poidan aplicalas a 
situacións  similares. 
 

 Para un proceso de ensino-aprendizaxe competencial as estratexias interactivas son as máis adecuadas, ao permitir 
compartir e construír o coñecemento e dinamizar a sesión de clase mediante o intercambio verbal e colectivo de ideas. 
 

 O traballo por proxectos axuda ao alumnado para organizar o seu pensamento favorecendo neles a reflexión, a crítica,  a 
elaboración de hipótese e a tarefa investigadora a través dun proceso no que cada un asume a responsabilidade da súa 
aprendizaxe, aplicando os seus coñecementos e habilidades a proxectos reais.  
 

 Así mesmo, resulta recomendable o uso do portfolio, que achega información extensa sobre a aprendizaxe do alumnado, 
reforza a avaliación continua e permite compartir resultados de aprendizaxe. O portfolio é unha ferramenta motivadora 
para o alumnado que potencia a súa autonomía e desenvolve o seu pensamento crítico e reflexivo. 
 

 O profesorado debe implicarse na elaboración e deseño de diferentes tipos de materiais, adaptados aos distintos niveis e 
aos diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe dos alumnos e alumnas, co obxecto de atender á diversidade na aula, 
considerando especialmente a integración das Tecnoloxías da Información e a Comunicación no proceso de ensino-
aprendizaxe que permiten o acceso a recursos virtuais. 
 

 Finalmente, é necesaria unha adecuada coordinación entre os docentes sobre as estratexias metodolóxicas e didácticas 
que se utilicen. 
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3. G) A AVALIACIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE  
 
 Tanto na avaliación continua nos diferentes cursos como nas avaliacións finais nas diferentes etapas educativas, para poder 

avaliar as competencias é necesario elixir estratexias e instrumentos para avaliar ao alumnado de acordo cos seus 
desempeños na resolución de problemas que simulen contextos reais, mobilizando os seus coñecementos, destrezas e 
actitudes. 
 

 Han de establecerse as relacións dos estándares de aprendizaxe avaliable coas competencias ás que contribúen, para 
lograr a avaliación dos niveis de desempeño competenciais alcanzados polo alumnado.  
 

 A avaliación do grao de adquisición das competencias debe estar integrada coa avaliación dos contidos, na medida na 
que  ser competente supón mobilizar os coñecementos e actitudes para dar resposta ás situacións expostas, dotar de 
funcionalidade ás aprendizaxes e aplicar o que se aprende desde unha formulación integradora. 
 

  Os niveis de desempeño das competencias poderanse medir a través de indicadores de logro, tales como Rúbricas  ou 
escalas de avaliación. Estes indicadores de logro deben incluír rangos dirixidos á avaliación de desempeños, que teñan en 
conta o principio de atención á diversidade. 
 

 O profesorado debe utilizar procedementos de avaliación variados e incorporar estratexias que permitan a participación do 
alumnado na avaliación dos seus logros, como a autoavaliación, a avaliación entre iguais ou a coavaliación. En todo caso, 
os distintos procedementos de avaliación utilizables, como a observación sistemática do traballo dos alumnos, as probas 
orais e escritas, o portfolio, os protocolos de rexistro, ou os traballos de clase, permitirán a integración de todas as 
competencias nun marco de avaliación coherente. 
 

 As avaliacións externas de fin de etapa terán en conta, tanto no seu deseño como na súa avaliación os estándares de 
aprendizaxe avaliable do currículo. 
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4. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
 

4. A) CONTIDOS, CRITERIOS E ESTÁNDARES ESPECÍFICOS DE 2º DE PRIMARIA2  
 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

 
INDICADORES DE LOGRO E 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
Estratexias de comprensión de 
textos orais:   
- Mobilización de expectativas, 
identificación de claves e 
inferencias, comprobación e 
reformulación de hipótese.  
 
Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: convencións 
sociais, normas de cortesía; 
linguaxe non verbal.  
 
Funcións comunicativas:  
- Saúdos e presentacións.  
- Expresión do acordo ou 
desacordo.  
- Descrición de persoas e 
obxectos.  
- Petición e ofrecemento de 
información, axuda, obxectos, 
permiso.  
- Establecemento e mantemento 

 
CE1.1.. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias básicas máis 
adecuadas para a comprensión 
do sentido xeral, a información 
esencial ou os puntos principais 
do texto.  
 
CE1.2.  Identificar aspectos 
socioculturais e sociolingüísticos 
básicos, concretos e significativos, 
sobre vida cotiá (hábitos, 
actividades) e convencións 
sociais (normas de cortesía), e 
aplicar os coñecementos 
adquiridos sobre os mesmos a 
unha comprensión adecuada do 
texto.  
 
CE1.3. Identificar o sentido xeral e 
un repertorio limitado de 
vocabulario e de expresións en 
textos orais moi breves e sinxelos, 

EA1.1. Entende o que se lle di en 
transaccións habituais sinxelas 
(rutinas diarias, peticións etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.1.1. Identifica un repertorio 
limitado de léxico de alta 
frecuencia relativo ao tema da 
unidade, coa axuda de imaxes e 
ilustracións. CCL 

IL1.1.2. Escoita e comprende 
instrucións verbais complexas, 
indicacións ou outro tipo de 
información proporcionada polo 
profesor. CCL 

IL1.1.3. Escoita e realiza as rutinas 
de apertura e de peche da 
unidade identificando patróns 
discursivos básicos. CCL, SIE 

IL1.1.4. Escoita e practica rutinas 
de saúdos e despedidas, 
discriminando a acentuación das 
palabras usadas habitualmente e 
respectando as convencións 
sociais. CCL, CSC 

IL1.1.5. Participa en xogos 
                                                           

2  Na "Programación Didáctica " deste mesmo título inclúense exemplos específicos de Contidos, Criterios de Avaliación e Estándares de aprendizaxe en 
cada unidade. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

 
INDICADORES DE LOGRO E 
COMPETENCIAS CLAVE 

da comunicación.  
 
 
 
 
 
Estruturas sintáctico-discursivas3 
 
Léxico oral de alta frecuencia 
(recepción) 4 
 
Patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. 
 

con predominio de estruturas 
simples e léxico de uso moi 
frecuente, articulados con 
claridade e moi lentamente e 
transmitidos de viva voz ou por 
medios técnicos, sobre temas 
relacionados coas propias 
experiencias, necesidades e 
intereses en contextos cotiáns moi 
predicibles sempre que se conte 
con apoio visual, posibilidade de 
repetición e cunha importante 
referencia contextual. 
 
CE1.4. Distinguir a función 
comunicativa principal do texto 
(p. e. unha demanda de 
información, unha orde, ou un 
ofrecemento) e un repertorio 
limitado dos seus expoñentes máis 
habituais, así como os patróns 
discursivos básicos (p. e. inicio e 
peche conversacional, ou os 
puntos dunha narración 
esquemática).  
 
CE1.5. Recoñecer un repertorio 
limitado de léxico oral de alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA1.2. Entende a información 
esencial en conversacións breves 
e moi sinxelas nas que participa, 
que traten sobre temas familiares 
como, por exemplo, un mesmo, a 
familia, a escola, as súas 
mascotas, descrición moi básica 
de obxectos.  

 

 

relacionados co tema da 
unidade, respectando as normas 
dos mesmos. CCL, CSC, SIE 

IL1.1.6. Escoita as preguntas do 
profesor sobre temas familiares, 
tanto sobre información explícita 
como implícita e responde con 
corrección ás mesmas. CCL 

IL1.1.7. Comprende e segue 
instrucións para realizar 
manualidades relacionadas co 
tema da unidade, como unha 
forma de expresión cultural. CCL, 
CCEC, SIE 

 

IL1.2.1. Escoita e comprende 
instrucións verbais complexas, 
indicacións ou outro tipo de 
información proporcionada polo 
profesor. CCL 

IL1.2.2. Participa en xogos 
relacionados co tema da 
unidade, respectando as normas 
dos mesmos. CCL, CSC, SIE 

IL1.2.3. Escoita conversacións 

                                                           
3  Ver listaxe de Estruturas sintáctico-discursivas no apartado 4.B). 
4  Ver listaxe de Léxico de alta frecuencia no apartado 4.B). 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

 
INDICADORES DE LOGRO E 
COMPETENCIAS CLAVE 

frecuencia relativo a situacións 
cotiás e temas habituais e 
concretos relacionados coas 
propias experiencias, necesidades 
e intereses.  
 
CE1.6. Discriminar patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación 
básicos e recoñecer os 
significados e intencións 
comunicativas xerais relacionados 
cos mesmos. 

 

 

 

 

 

EA1.3. Recoñece patróns, rítmicos 
e de entoación básicos en 
diferentes contextos 
comunicativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA1.4. Comprende o sentido xeral 
e o esencial de narracións orais 
adecuadas ao seu nivel.  

 

relacionadas cos contos/historias 
da unidade, identificando as 
ideas principais e a información 
específica e analizando os 
valores incluídos neles. CCL 

 

IL1.3.1. Identifica palabras e 
expresións familiares en cancións  
relacionadas co tema da 
unidade, aínda que non as 
comprenda na súa totalidade. 
CCL, CCEC 

IL1.3.2. Escoita e comprende 
chants, rimas, poemas, etc. 
relacionados co tema da 
unidade, identificando os patróns 
rítmicos e de entoación. CCL, 
CCEC 

IL1.3.3. Escoita e aprende a 
pronuncia correcta de certos 
patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. CCL 

 

IL1.4.1. Escoita contos/historias 
relacionadas co tema da 
unidade, discriminando os 
diferentes sons do idioma 
estranxeiro e prestando atención 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

 
INDICADORES DE LOGRO E 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aos valores éticos. CCL, CCEC, 
CSC 

IL1.4.2. Identifica palabras e 
expresións familiares en cancións  
relacionadas co tema da 
unidade, aínda que non as 
comprenda na súa totalidade. 
CCL, CCEC 

IL1.4.3. Escoita e comprende 
chants, rimas, poemas, etc. 
relacionados co tema da 
unidade, identificando os patróns 
rítmicos e de entoación. CCL, 
CCEC 

IL1.4.4. Capta o sentido xeral e 
información máis específica de 
mensaxes orais sobre temas inter-
curriculares, e comprende a súa 
dimensión social. CCL, CMCT, 
CSC 

IL1.4.5. Escoita e comprende a  
información esencial ou os puntos 
principais de textos orais sinxelos, 
tales como demandas de 
información, ordes, 
ofrecementos, opinións, etc. CCL 

IL1.4.6. Utiliza  recursos 
audiovisuais para afianzar os 
coñecementos adquiridos na 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

 
INDICADORES DE LOGRO E 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

EA1.5. Comprende polo contexto 
debuxos animados con narracións 
moi sinxelas. 

unidade. CCL, CCEC 

 

IL1.5.1. Escoita contos/historias 
relacionadas co tema da 
unidade, discriminando os 
diferentes sons do idioma 
estranxeiro e prestando atención 
aos valores éticos. CCL, CCEC, 
CSC, prestando atención aos 
valores éticos. CCL, CCEC, CSC 

IL1.5.2. Utiliza  recursos 
audiovisuais para afianzar os 
coñecementos adquiridos na 
unidade. CCL, CCEC 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 
COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción de textos 
orais:  
 
- Planificación, execución e 
control mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos e 
paratextuais.  
 
  
 
Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: convencións 
sociais, normas de cortesía; 
linguaxe non verbal.  
 
 
Funcións comunicativas:  
- Saúdos e presentacións.  
- Expresión do acordo ou 
desacordo.  
- Descrición de persoas e 
obxectos.  
- Petición e ofrecemento de 
información, axuda, obxectos, 
permiso.  
- Establecemento e mantemento 
da comunicación.  
 

CE2.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias básicas para producir 
textos orais monolóxicos ou 
dialóxicos moi breves e sinxelos, 
utilizando, p. e., fórmulas e 
linguaxe prefabricado ou 
expresións memorizadas, ou 
apoiando con xestos o que se 
quere expresar.  
 
CE2.2. Coñecer aspectos 
socioculturais e sociolingüísticos 
básicos, concretos e significativos, 
e aplicar os coñecementos 
adquiridos sobre os  mesmos a 
unha produción oral adecuada 
ao contexto, respectando as 
convencións comunicativas máis 
elementais.  
 
CE2.3. Interactuar de maneira moi 
básica, utilizando técnicas moi 
simples, lingüísticas ou non verbais 
(p. e. xestos ou contacto físico) 
para iniciar, manter ou concluír 
unha breve conversación, 
cumprindo a función 
comunicativa principal do texto 

EA2.1. Reproduce as expresións 
do docente ou das gravacións 
utilizadas na aula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL1.2.1. Reproduce as expresións e 
responde preguntas do profesor 
sobre información tanto explícita 
como implícita respectando as 
normas básicas dos intercambios 
comunicativos. CCL, CSC, SIE 
IL1.2.2. Canta cancións 
relacionadas co tema da 
unidade, practicando patróns 
sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación e potenciando os seus 
coñecementos artísticos. CCL, 
CCEC 
IL1.2.3. Recita  chants, rimas, 
poemas, etc. relacionados co 
tema da unidade, practicando os 
patróns rítmicos e de entoación e 
fomentando a súa expresión 
artística. CCL, CCEC 
IL1.2.4. Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en situacións 
cotiás de certos patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación. CCL, SIE 
 
 
 
IL2.2.1. Fai descricións e 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
Estruturas sintáctico-discursivas5 
 
 
Léxico oral de alta frecuencia 
(produción) 6 
 
 
Patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. 
 

(p. e. un saúdo, unha felicitación, 
un intercambio de información).  
 
CE2.4. Producir textos orais 
monolóxicos ou dialóxicos moi 
breves e sinxelos, utilizando p. e., 
expresións memorizadas, ou 
apoiando con xestos o que se 
quere expresar.  
 
CE2.5. Participar de forma moi 
básica en conversacións moi 
breves e moi simples que requiran 
un intercambio directo de 
información sobre temas que lle 
son moi familiares, utilizando 
maioritariamente expresións e 
frases illadas moi sinxelas de uso 
moi frecuente, sendo 
indispensable a repetición e 
cooperación do interlocutor para 
manter a conversación.  
 
CE2.6. Manexar estruturas 
sintácticas básicas (p. e. enlazar 
palabras ou grupos de palabras 
con conectores básicos como 
“e”) aínda que se sigan 

EA2.2. Fai presentacións breves e 
sinxelas, previamente preparadas 
e ensaiadas, sobre temas cotiáns 
ou do seu interese (presentarse e 
presentar a outras persoas; dar 
información básica sobre si 
mesmo, a súa familia e a súa 
clase; describir brevemente e de 
maneira sinxela o aspecto exterior 
dun obxecto; dicir o que lle gusta 
e non lle gusta) usando estruturas 
moi básicas.  
 
 
EA2.3. Dramatiza situacións cotiás 
simples utilizando expresións moi 
sinxelas (p. e. xogo simbólico 
representando unha tenda).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

presentacións simples 
relacionadas co tema da unidade 
utilizando con corrección os 
coñecementos adquiridos acerca 
das estruturas sintácticas. CCL, SIE 
IL2.2.2. Escoita e practica rutinas 
de saúdos e despedidas, 
discriminando a acentuación das 
palabras usadas habitualmente e 
respectando as convencións 
sociais. CCL, CSC 
 
IL2.3.1. Realiza representacións e 
dramatizacións dos 
contos/historias da unidade, 
mostrando iniciativa á hora de 
utilizar os expoñentes lingüísticos 
básicos. CCL, CCEC, SIE 
IL2.3.2. Realiza representacións e 
dramatizacións de cuestións 
relacionadas co tema da 
unidade, empregando un léxico 
oral de alta frecuencia adaptado 
á súa competencia lingüística. 
CCL, CCEC, SIE 
IL2.2.3. Participa en 
dramatizacións sinxelas, breves e 
guiadas que requiran un 

                                                           
5  Ver listaxe de Estruturas sintáctico-discursivas no apartado 4.B). 
6  Ver listaxe de Léxico de alta frecuencia no apartado 4.B). 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 
COMPETENCIAS CLAVE 

cometendo erros básicos de 
maneira sistemática 
 
CE2.7. Coñecer e utilizar un 
repertorio limitado de léxico oral 
de alta frecuencia relativo a 
situacións cotiás e temas habituais 
e concretos relacionados cos 
propios intereses, experiencias e 
necesidades. 
 
CE2.8. Imitar un repertorio moi 
limitado de patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación 
básicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EA2.4. Respecta as normas que 
rexen a interacción oral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EA2.5. Responde 
adecuadamente en situacións de 
comunicación (saúdo, preguntas 
moi sinxelas sobre si mesmo, 
petición ou ofrecemento de 

intercambio de información sobre 
temas relacionados coas 
tradicións e costumes. CCL, 
CCEC, CSC, SIE 
IL2.3.4. Participa en role-plays para 
practicar os patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación 
da unidade. CCL, SIE 
IL2.3.5. Utiliza apoios visuais e 
estratexias non verbais (xestos, 
mímica ou onomatopeyas) para 
favorecer a comunicación en 
situacións cotiás. CCL, CAA 
 
IL2.4.1. Participa en xogos 
relacionados co tema da 
unidade, respectando as normas 
dos mesmos. CCL, CSC, SIE 
IL2.4.2. Participa en conversacións 
acerca dos contos/historias da 
unidade e sobre os valores 
incluídos nos mesmos, mostrando 
interese por facerse entender.. 
CCL, CCEC, CSC 
 
IL2.5.1. Reproduce as expresións e 
responde preguntas do profesor 
sobre información tanto explícita 
como implícita respectando as 
normas básicas dos intercambios 
comunicativos. CCL, CSC, SIE 
IL2.5.2. Escoita e practica rutinas 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 
COMPETENCIAS CLAVE 

obxectos, expresión do que lle 
gusta ou non, etc.).  
 
 
 
 
 
 
 
EA2.6. Participa en conversacións 
cara a cara ou por medios 
técnicos que permitan ver a cara 
e xestos do interlocutor, nas que 
se establece contacto social 
(saudar e despedirse, presentarse, 
felicitar a alguén, dar as grazas) e 
intercámbiase información persoal 
(nome, idade, etc.).  
 
 
 
EA2.7.  Coñece e utiliza expresións 
relacionadas coas celebracións 
familiares ou culturais. 

de saúdos e despedidas, 
discriminando a acentuación das 
palabras usadas habitualmente e 
respectando as convencións 
sociais. CCL, CSC 
 
IL2.6.1. Participa en conversacións 
acerca dos contos/historias da 
unidade e sobre os valores 
incluídos nos mesmos, mostrando 
interese por facerse entender.. 
CCL, CCEC, CSC 
IL2.6.2. Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en situacións 
cotiás de certos patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación. CCL, SIE 
  
IL2.7.1. Utiliza  recursos audiovisuais 
para afianzar os coñecementos 
adquiridos na unidade. CCL, 
CCEC 
IL2.7.2. Participa en diálogos 
relacionados con celebracións, 
tradicións e costumes doutras 
culturas, (por exemplo países de 
lingua inglesa),  comparándoas 
coas propias. CCL, CCEC, CSC 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 
COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de comprensión de 
textos escritos:   
- Mobilización de expectativas, 
identificación de claves e 
inferencias, comprobación e 
reformulación de hipótese. 
 
Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: convencións 
sociais, normas de cortesía; 
linguaxe non verbal.  
 
Funcións comunicativas:  
- Saúdos e presentacións.  
- Expresión do acordo ou 
desacordo.  
- Descrición de persoas e 
obxectos.  
- Petición e ofrecemento de 
información, axuda, obxectos, 
permiso.  
- Establecemento e mantemento 
da comunicación.  
 
Estruturas sintáctico-discursivas7 

 
Léxico escrito de alta frecuencia 
(recepción) 8 

CE3.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias básicas máis 
adecuadas para a comprensión 
do sentido xeral, a información 
esencial ou os puntos principais 
do texto.  
 
CE3.2. Identificar aspectos 
socioculturais e sociolingüísticos 
básicos, concretos e significativos, 
sobre vida cotiá (hábitos, 
actividades), e convencións 
sociais (normas de cortesía), e 
aplicar os coñecementos 
adquiridos sobre os mesmos a 
unha comprensión adecuada do 
texto.  
 
CE3.3. Identificar o tema e o 
sentido xeral en textos, tanto 
impresos como dixitais, moi breves 
e sinxelos, con predominio de 
estruturas sinxelas e léxico de moi 
alta frecuencia, sobre temas moi 
coñecidos e cotiáns, sendo 
indispensable a relectura, 
algunhas aclaracións e a 
presenza dun forte apoio visual e 

EA3.1..  Comprende indicacións e 
información básica en letreiros e 
carteis habituais na clase e en 
colexios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EA3.2.. Comprende 
correspondencia (postais e 
cartóns) moi breve e moi sinxela 
que trate sobre temas familiares 
como, por exemplo, un mesmo, a 
familia, etc. 
 
 
 
 
 
 
 

IL3.1.1. Utiliza os recursos dixitais do 
curso para afianzar os 
coñecementos adquiridos na 
unidade, repasando e utilizando 
expresións e vocabulario habituais 
da linguaxe de aula. CCL, CD 
IL3.1.2. Le e capta a información 
esencial en notas, letreiros, carteis, 
anuncios, folletos, catálogos, 
horarios, prezos, etc. distinguindo 
as estruturas sintácticas básicas 
CCL, CCEC 
 
 
IL3.2.1. Utiliza os recursos dixitais do 
curso para afianzar os 
coñecementos adquiridos na 
unidade, repasando e utilizando 
expresións e vocabulario habituais 
da linguaxe de aula. CCL, CD 
IL3.2.2. Le e comprende textos 
escritos máis complexos, tales 
como cartas, e-mails, postais, 
diarios, mensaxes, invitacións, 
felicitacións, etc. identificando 
patróns discursivos básicos CCL 
 
IL3.3.1. Realiza actividades de 

                                                           
7  Ver listaxe de Estruturas sintáctico-discursivas no apartado 4.B). 
8  Ver listaxe de Léxico de alta frecuencia no apartado 4.B). 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
Patróns gráficos e convencións 
ortográficas básicas. 
 

contextual.  
 
CE3.4. Recoñecer os símbolos de 
uso frecuente e identificar os 
significados e intencións 
comunicativas xerais relacionados 
cos mesmos.  
 
CE3.5. Distinguir a función ou 
funcións comunicativas principais 
do texto (p. e. unha felicitación, 
unha demanda de información, 
ou un ofrecemento) e un 
repertorio limitado dos seus 
expoñentes máis habituais, así 
como os patróns discursivos 
básicos (p. e. inicio e peche 
dunha carta, ou os puntos dunha 
descrición esquemática). 
 
CE3.6. Recoñecer os significados 
máis comúns asociados ás 
estruturas sintácticas básicas 
propias da comunicación escrita 
(p. e. estrutura interrogativa para 
demandar información).  
 
CE3.7. Recoñecer un repertorio 
limitado de léxico escrito de alta 
frecuencia relativo a situacións 
cotiás e temas habituais e 
concretos relacionados coas súas 

 
EA3.3.. Le palabras coñecidas no 
material visual utilizado para as 
rutinas (calendario, expresións 
sobre o tempo atmosférico...) ou 
nos libros da clase.  
 
 
 
 
 
 
 
EA3.4. Formula hipótese sobre o 
contido a partir das ilustracións, o 
título e outros elementos gráficos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

relación de imaxes co vocabulario 
clave da unidade. CCL 
IL3.3.2. Utiliza os recursos dixitais do 
curso para afianzar os 
coñecementos adquiridos na 
unidade, repasando e utilizando 
expresións e vocabulario habituais 
da linguaxe de aula. CCL, CD 
 
IL3.4.1. Le contos/historias 
relacionadas co tema da unidade 
comprendendo os expoñentes 
lingüísticos básicos empregados, e 
analizando os valores de tipo 
ético relacionados. CCL, CCEC, 
CSC 
IL3.4.2. Predicir e infere o contido 
dunha lectura a través de imaxes 
e asocia palabras e textos breves 
coas mesmas. CCL, CAA 
IL3.4.3. Utiliza os recursos dixitais do 
curso para afianzar os 
coñecementos adquiridos na 
unidade, repasando e utilizando 
expresións e vocabulario habituais 
da linguaxe de aula. CCL, CD 
 
IL3.5.1. Le contos/historias 
relacionadas co tema da unidade 
comprendendo os expoñentes 
lingüísticos básicos empregados, e 
analizando os valores de tipo 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 
COMPETENCIAS CLAVE 

experiencias, necesidades e 
intereses.  
 
CE3.8. Recoñecer os signos 
ortográficos básicos (p. e. punto, 
coma, interrogación, 
exclamación). 

EA3.5. Comprende textos escritos 
relativos a palabras e expresións 
traballadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EA3.6. Utiliza as Tecnoloxías da 
Información e a Comunicación 
para ler. 
 

ético relacionados. CCL, CCEC, 
CSC 
IL3.5.2. Utiliza os recursos dixitais do 
curso para afianzar os 
coñecementos adquiridos na 
unidade, repasando e utilizando 
expresións e vocabulario habituais 
da linguaxe de aula. CCL, CD 
 
 
IL3.6.1. Utiliza os recursos dixitais do 
curso para afianzar os 
coñecementos adquiridos na 
unidade, repasando e utilizando 
expresións e vocabulario habituais 
da linguaxe de aula. CCL, CD 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 
COMPETENCIAS CLAVE 

Estratexias de produción de textos 
escritos:  
 
- Planificación, execución e 
control mediante procedementos 
lingüísticos, paralingüísticos e 
paratextuais 

  
 

Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: convencións 
sociais, normas de cortesía; 
linguaxe non verbal.  
 
Funcións comunicativas:  
- Saúdos e presentacións.  
- Expresión do acordo ou 
desacordo.  
- Descrición de persoas e 
obxectos.  
- Petición e ofrecemento de 
información, axuda, obxectos, 
permiso.  
- Establecemento e mantemento 
da comunicación.  
 
Estruturas sintáctico-discursivas9 
 

CE4.1. Coñecer e aplicar as 
estratexias básicas para producir 
textos escritos moi breves e 
sinxelos, p. e. copiando palabras e 
frases moi usuais para realizar as 
funcións comunicativas que se 
perseguen.  
 
CE4.2. Coñecer aspectos 
socioculturais e sociolingüísticos 
básicos concretos e significativos 
e aplicalos a unha produción 
escrita adecuada ao contexto, 
respectando as normas de 
cortesía básicas  
 
CE4.3. Construír textos moi curtos e 
sinxelos, compostos de frases 
simples illadas, para falar de si 
mesmo ou da súa contorna máis 
inmediata, utilizando un repertorio 
de códigos principalmente 
icónicos para a súa función 
comunicativa.  
 
CE4.4. Manexar estruturas 
sintácticas básicas (p. e. enlazar 
palabras ou grupos de palabras 

EA4.1. É capaz de construír textos 
sinxelos partindo de modelos moi 
estruturados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.1.1. Completa actividades de 
repaso dos contidos aprendidos 
na unidade, identificando 
estratexias persoais e recursos 
que faciliten a propia 
aprendizaxe. CCL, CAA 

IL4.1.2. Completa actividades de 
auto-avaliación dos contidos 
aprendidos na unidade, 
mostrando unha actitude activa 
e participativa para mellorar a 
súa aprendizaxe. CCL, CAA, SIE 

IL4.1.3. Comprende e segue 
instrucións para realizar 
manualidades relacionadas co 
tema da unidade, como unha 
forma de expresión cultural. CCL, 
CCEC, SIE 

IL4.1.4. Realiza debuxos e 
representacións artísticas 
relacionadas co tema e o 
vocabulario da unidade en 
diferentes soportes para facerse 
comprender. CCL, CCEC, SIE 

IL4.2.1. Traza e escribe palabras 
sobre temas moi familiares 

                                                           
9  Ver listaxe de Estruturas sintáctico-discursivas no apartado 4.B). 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

INDICADORES DE LOGRO E 
COMPETENCIAS CLAVE 

Léxico escrito de alta frecuencia 
(produción) 10 
 
Patróns gráficos e convencións 
ortográficas. 

 

con conectores básicos como 
“e”) aínda que se sigan 
cometendo erros básicos de 
maneira sistemática. 
 
CE4.5. Coñecer e utilizar un 
repertorio limitado de léxico 
escrito de alta frecuencia relativo 
a situacións cotiás e temas 
habituais e concretos 
relacionados cos propios intereses, 
experiencias e necesidades. 
 
CE4.6. Respectar algúns patróns 
gráficos e convencións 
ortográficas básicas. 

EA4.2. Redacta postais e outras 
formas de correspondencia 
sinxela seguindo un modelo e 
utilizando algunhas convencións 
básicas de inicio e peche do 
texto.  

 

 

 

 

 

EA4.3. Completa formularios 
marcando opcións e 
completando datos ou outro tipo 
de información persoal (p. e. 
gustos, título dun conto lido, etc.). 

relacionados coa unidade de 
forma autónoma. CCL, CAA 

IL4.2.2. Escribe cartas, e-mails, 
postais, mensaxes, etc. seguindo 
un modelo e utilizando de forma 
adecuada fórmulas básicas de 
relación social . CCL, CAA, SIE 

 

 

IL4.3.1. Traza e escribe palabras 
sobre temas moi familiares 
relacionados coa unidade de 
forma autónoma. CCL, CAA 

IL4.3.2. Completa información 
persoal a través de fichas, 
formularios, listaxes, resumos, 
opinións, utilizando con 
corrección estruturas sintácticas 
coñecidas utilizadas con 
frecuencia. CCL, SIE 

 

                                                           
10  Ver listaxe de Léxico de alta frecuencia no apartado 4.B). 
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BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

COMPETENCIAS CLAVE 

▪ B5.1. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 

 Interese e curiosidade por 
aprender unha lingua 
estranxeira. 

 Recoñecemento e uso das 
fórmulas básicas da relación 
social e cortesía. 

 Achegamento a algúns 
aspectos culturais 
semellantes á realidades do 
alumnado a través de 
producións multimedia e de 
manifestacións artísticas da 
cultura dos países onde se 
fala a lingua estranxeira. 

 Identificación de similitudes e 
diferenzas entre as linguas 
que coñece para mellorar a 
súa aprendizaxe e lograr 
unha competencia 
comunicativa integrada. 

▪ B5.2. Funcións comunicativas: 

 Establecemento relacións 
sociais: saudar, agradecer, 
despedirse, dirixirse aos 
demais.  

 

▪ B5.1. Identificar aspectos 
socioculturais básicos concretos 
e significativos e aplicar os 
coñecementos adquiridos sobre 
estes a unha comprensión 
adecuada do texto. 

▪ B5.2. Amosar curiosidade pola 
lingua e desexos de participar 
en actividades individuais ou 
colectivas que soliciten o seu 
uso comunicativo. 

▪ B5.3. Iniciar e rematar as 
interaccións adecuadamente. 

▪ B5.4. Obter e dar información 
básica persoal, á súa contorna 
máis inmediata e na situación 
de comunicación propia da 
aula. 

▪ B5.5. Expresar nocións moi 
básicas e elementais relativas a 
tamaño, cantidade, posesión, 
número calidades físicas, forma 
e cor. 

▪ B5.6. Comprender e expresar a 
posesión. 

 

▪ B5.7. Expresar e identificar os 
seus gustos. 

▪ B5.8. Utilizar adecuadamente as 

PLEB5.1. Identifica aspectos 
básicos da vida cotiá dos países 
onde se fala a lingua estranxeira 
(horarios, comidas, festas …) e 
compáraos cos propios, 
amosando unha actitude de 
apertura cara ao diferente. 

PLEB5.2. Recoñece e aplica 
fórmulas básicas de relación 
social. 

PLEB5.3. Recoñece preguntas e 
respostas sinxelas sobre si 
mesmo/a e dos e das demais. 

PLEB5.4. Diferenza saúdos de 
despedidas e o uso de fórmulas 
de cortesía (Please, thank you, 
excuse me…). 

PLEB5.5.Identifica, asocia e 
menciona palabras e frases 
simples moi próximos á súa idade 
con imaxes ilustrativas que 
clarifican o seu significado. 

PLEB5.6. Adquire as rutinas de 
saúdos e despedidas e diríxese 
aos demais utilizando as fórmulas 
de cortesía básicas. 

PLEB5.7. Expresa e identifica a 

 CCL 

 CAA 

 SIE 

 CD 
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BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Realización de preguntas e 
respostas sinxelas sobre 
aspectos persoais dun 
mesmo/a e dos e das demais 
(nome, apelido, idade, 
gustos). 

 Realización de preguntas e 
respostas sinxelas sobre os 
animais máis próximos a súa 
contorna, 
bebida…Realización de 
preguntas e respostas sinxelas 
sobre os días da semana, os 
meses e o tempo atmosférico 
etc. 

 Realización de preguntas e 
respostas sinxelas sobre a 
localización de obxectos etc. 

 Identificación e seguimento 
de instrucións. 

 Expresión da posesión dun 
mesmo/a e dunha terceira 
persoa. 

 Expresión do que lle gusta e 
non lle gusta. 

 Identificación dos materias 
que compoñen os obxectos. 

 Identificación das partes do 
corpo e da cara. 

estruturas morfosintácticas máis 
básicas e frecuentes para 
realizar as funcións 
comunicativas propias do seu 
nivel.  

▪ B5.9. Recoñecer estruturas 
sintácticas básicas e os seus 
significados asociados. 

▪ B5.10. Utilizar estruturas 
sintácticas básicas (p. e. enlazar 
palabras ou grupos de palabras 
con conectores básicos como 
“e, ou”, adecuándoas aos 
propósitos comunicativos. 

▪ B5.11. Mostrar un control 
limitado dun conxunto de 
estruturas gramaticais sinxelas e 
de modelos de oracións e frases 
dentro un repertorio 
memorizado. 

▪ B5.12. Comprender e utilizar o 
léxico propio do nivel en 
contextos comunicativos 
sinxelos. 

▪ B5.13. Recoñecer e utilizar un 
repertorio limitado de léxico de 
alta frecuencia relativo a 
situacións cotiás e temas 
habituais e concretos 
relacionados coas súas 
experiencias, necesidades e 

posesión referida a si mesmo/a e 
a unha terceira persoa. 

PLEB5.8. Expresa e identifica o que 
lle gusta e o que non lle gusta. 

PLEB5.9. Estrutura 
adecuadamente os elementos 
das oracións, mantén a 
concordancia de número e usa 
correctamente os nexos máis 
básicos. 

PLEB5.10. Diferenza preguntas e 
respostas moi simples. 

PLEB5.11. Memoriza rutinas 
lingüísticas básicas e moi sinxelas 
para, por exemplo, desenvolverse 
nas interaccións de aula e 
expresar e preguntar cantidades. 

PLEB5.12. Participa activamente 
en xogos de letras, elaboración 
de glosarios 
ilustrados,dramatizacións etc. 

PLEB5.13. Expresa estados de 
ánimo elementais (happy/sad, 
bored…). 

PLEB5.14. Comprende e usa 
adecuadamente o vocabulario 
básico necesario para participar 
nas interaccións de aula, ler 
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BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

COMPETENCIAS CLAVE 

 Identificación dos membros 
da familia próximos. 

 Identificación dos elementos 
máis próximos á súa 
contorna. 

 Expresión de habilidade e 
capacidade para realizar 
unha acción en negativa e 
afirmativa. 

  

 Realización de preguntas e 
respostas en relación ao 
permiso e axuda. 

 Formulación de preguntas e 
respostas sobre o estado de 
ánimo. 

 Formulación de preguntas e 
respostas en relación á 
cantidade. 

▪ B5.3. Estruturas sintáctico-
discursivas: 

 Preguntas e respostas sobre 
aspectos persoais como 
nome, idade, cor favorita e 
estado (What’s your name?, 
My name is, How old are 
you?, I’m, What’s your 
favourite colour?, My 
favourite colour is/It´s, I´m 
(hungry)). 

intereses.  

▪ B5.14. Valorar as linguas 
estranxeiras como instrumento 
de comunicación. 

▪ B5.15. Comparar aspectos 
básicos das linguas que coñece 
para mellorar na súa 
aprendizaxe e lograr unha 
competencia integrada. 

textos infantís moi sinxelos e 
escribir con léxico traballado 
previamente de forma oral. 

PLEB5.15. Amosa interese por 
comunicarse na lingua 
estranxeira nas interaccións de 
aula. 
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BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

COMPETENCIAS CLAVE 

 Preguntas e respostas sobre 
os días da semana, meses e o 
tempo atmosférico (What 
day is it today?, It´s, What´s 
the weather like today?, It´s, 
What month are you in?, I´m 
in). 

 Preguntas e respostas sobre 
obxectos do seu interese 
(Where´s is it?, It´s 
in/on/under/next to). 

 Identificación e seguimento 
de instrucións (Touch your 
(legs)…). 

 Expresión de posesión en 
primeira e terceira persoa 
(I´ve got, He/She´s got) e 
formulación da pregunta 
correspondente e resposta 
afirmativa e negativa (Have 
you got?, Yes, I have/No, I 
haven´t, Has he/she got?, 
Yes, he/she has, No, he/she 
hasn´t). 

  

  

 Expresión do gusto en 
primeira persoa en afirmativa 
e negativa (I like (salad), I 
don´t like (chips)).  
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BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

COMPETENCIAS CLAVE 

 Expresión de cantidade: 
contar desde 21 a 50. 

 Expresión das cores, das 
partes do corpo e cara, de 
elementos próximos 
(What´s this?, It´s…), 
membros da familia (Who´s 
this ?, This is my (brother), 
alimentos (What´s this?, This 
is). 

 Identificación das pezas de 
roupa (I´m wearing). 

 Expresión de habilidade en 
afirmativa e negativa (I 
can, I can´t). 

 Preguntas e respostas sobre 
permiso e axuda (Can 
I…?). 

 Preguntas e respostas sobre 
o estado de ánimo (Are 
you (hungry?, Yes, I am/No 
I´m not). 

 Expresión da cantidade de 
obxectos o persoas (How 
many… are there?. 
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4. B) ESTRUTURAS SINTÁCTICAS E LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 
 

 
ESTRUTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 
- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and).  
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)) 
- Exclamación: e. g . I love salade!).  
- Negación (negative sentences with not), No (+ negative tag)).  
- Interrogación (What, how many…).  
- Expresión do tempo: presente (simple present); futuro (going to).  
- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses).  
- Expresión da modalidade: capacidade (can); obrigación (have (got) to; imperative); permiso (can).  
- Expresión da existencia (there is/are); a entidade (nouns and pronouns, articles, demonstratives); a calidade ((very +) Adj.).  
- Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal numerals up to two digits; ordinal numerals up to one digit. Quantity: many, some, 

more. Degree: very).  
- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position) Here, there, on, in, under. 
- Expresión do tempo divisions (e. g., summer). 
- Expresión do modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well). 
 

 
LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

 
- Identificación persoal, xénero, partes do corpo  
- Pezas de vestir  
- Familia e amigos  
- O colexio e a clase  
- Mascotas e outros animais  
- Actividades da vida diaria  
- A casa, dependencias e obxectos  
- Xogo  
- Clima  
- Tecnoloxías da Información e a Comunicación 
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5. METODOLOXÍA. 
 
En xeral, pódese dicir que o enfoque que ha de primar no tratamento da materia de Lingua Estranxeira ha de ser o comunicativo, 
polo que os elementos do currículo definiranse sempre en base aos procesos de comunicación aos que van encamiñados, 
adecuándose no caso concreto da etapa de Primaria ás características e as necesidades do alumnado.  
 
Integrando todos estes aspectos e partindo desta idea, o currículo estrutúrase ao redor de actividades de lingua tal como estas se 
describen no Marco: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos. 
 
A lingua demanda unha metodoloxía que se centre no alumno, nas súas necesidades de aprendizaxe e na responsabilidade que 
este debe asumir no proceso; A metodoloxía máis idónea será, por tanto, aquel conxunto de prácticas de aprendizaxe, ensino e 
avaliación que mellor contribúa a que o alumno, por unha banda, adquira as diversas competencias implicadas na comunicación, 
e, por outro, desenvolva a capacidade de poñer todas estas competencias en práctica de maneira conxunta para producir e 
procesar textos orais ou escritos axeitados aos contextos de actuación correspondentes. 
 
Para a adquisición da competencia lingüística en lingua estranxeira resulta fundamental o desenvolvemento da capacidade 
lectora e o dominio da escritura. 
 
Incidirase ademais de maneira especial no aproveitamento didáctico de recursos dixitais, entendidos como unha ferramenta 
esencial para iniciar ao alumnado na adquisición gradual de mecanismos autónomos de aprendizaxe, adaptados sempre á súa 
idade e ás súas peculiaridades. 
 
5.A) METODOLOXÍA XERAL E ESPECÍFICA DA ÁREA DE LINGUA ESTRANXEIRA. NEW TIGER 2 
 
A metodoloxía paso a paso para comunicarse con seguridade 
Unha nova edición da galardoada serie, que inclúe unha combinación única e de gran axuda no ensino. O novo e motivador 
material, moi centrado nas destrezas, con contos animados e un enfoque progresivo da comunicación, fomenta a confianza dos 
nenos desde o primeiro día, mentres que as súas novas ferramentas dixitais axudan a dirixir a clase para que o profesor céntrese no 
ensino 

 
 Con New Tiger 2, os nenos: 

… comunícanse con seguridade e eficacia. 
… están moi motivados e gozan das clases. 
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… melloran as destrezas de listening , speaking, reading e writing de forma integral e equilibrada. 
… aprenden a través de contos e actividades tan amenas como cancións, chants, rimas e xogos. 
… desenvolven destrezas sociais e aprenden a colaborar e cooperar. 
… aprenden destrezas cognitivas transferibles a todas as materias do currículo. 
… grazas ás leccións sobre outras materias descobren cousas do mundo. 
… aprenden cousas da cultura británica e desenvolven destrezas interculturais e cidadás. 
… utilizan as novas tecnoloxías para estudar e aprender. 
… pronuncian o inglés de forma natural e inteligible. 
… desenvolven as competencias clave sistematicamente. 
… aprenden a aprender e a ser alumnos autónomos e responsables. 

 
 Coñece aos personaxes de New Tiger 2 

Tiger é un peluche adorable que cobra vida (sempre que non haxa adultos diante!). Como en New Tiger 1, Tiger únese aos seus 
amigos Mouse e Monkey para vivir emocionantes aventuras. 
Sue e Jay son uns irmáns que viven emocionantes e divertidas aventuras con Tiger, o seu xoguete favorito. 
Ping e Pong son un gato listo e un can bobo que axudan aos alumnos para coñecer cousas do mundo nas leccións doutras 
materias dunha forma interesante e entretida. 

 
 Que novidades hai en New Tiger 2? 

Ademais dos cativadores contos e personaxes, a gran pedagoxía e a fácil metodoloxía que tanto gustaba a profesores e alumnos 
do curso orixinal Tiger Tales 2, New Tiger 2 ten tamén algúns elementos novos que o fan aínda máis atractivo para ambos por igual. 

 
 Contos animados: Nas seccións Tiger Review hai tres contos completamente novos nos que aparecen Monkey e Mouse. Tanto 

estes contos como os da unidade están tamén dispoñibles como animacións na Teacher’s App en Navio . Aos nenos 
encantaralles descubrir máis sobre o mundo de Tiger e seguir as súas aventuras e as dos seus amigos. Para os profesores, supón 
un atractivo e flexible recurso narrativo adicional. 

 Marioneta Tiger: Aos nenos encantaralles a nova marioneta Tiger! Aos profesores pareceralles dun valor incalculable á hora de 
dar vida aos diálogos e animar aos nenos para comunicarse en inglés na aula. 

 Dous novos personaxes: Como en New Tiger 1, os novos amigos de Tiger, Monkey e Mouse, únense a el para achegar unha 
chea de diversión e travesuras. Aos nenos encantaralles que estes novos xoguetes cobren vida con Tiger e compartan as súas 
aventuras.. 

 Oito páxinas adicionais de material novo baseado nas destrezas e en CLIL:  Tiger Tasks 1 e 2 son módulos novos enfocados nas 
destrezas e en CLIL que se poden usar en calquera momento do curso. Cada un trata un tema doutra materia e inclúe catro 
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leccións: reading, listening, writing e project, que se poden usar todas xuntas ou individualmente para reforzar as destrezas. O 
Teacher’s Book proporciona notas didácticas completas.  
Cada lección contén un recadro Language Help que facilita aos nenos o vocabulario clave e sérvelles de axuda nas 
actividades.  
Os proxectos integran todas as destrezas e ofrécenlles a oportunidade de traballar xuntos e usar a linguaxe aprendida, aínda 
que tamén se poden facer individualmente segundo o tempo e as necesidades dos alumnos e os profesores. 

 Teacher’s e Pupil’s Apps en Navio : New Tiger 2 cobra vida nesta contorna dixital tan ben deseñada. Navio axúdavos a ti e aos 
teus alumnos para aproveitar todo o potencial do curso e os recursos adicionais, incluídas as Tap and Teach Lessons 
instantáneas, as ferramentas de presentación, o seguimento do progreso do alumno, as prácticas baseadas en xogos e un 
sistema de recompensas da aula.  
Os nenos gozarán usando a Pupil’s App para explorar mundos virtuais en 3D, gañar puntos e medallas facendo actividades e 
deseñar e personalizar avatares. 
 

5.B) ACTIVIDADES E ESTRATEXIAS DE ENSINO E APRENDIZAXE. PROXECTO NEW TIGER 2. 
 

COMPOÑENTES DE NEW TIGER 2 
 

 Pupil’s Book 
Libro de 104 páxinas a toda cor, cunha unidade de apertura; seis unidades didácticas baseadas en contos, cada unha co seu 
recortable; tres unidades de repaso; tres festividades; un Picture Dictionary, e dúas páxinas con adhesivos de debuxos e de 
palabras. Cada unidade central inclúe práctica de vocabulario, un conto a dobre páxina, actividades sobre o conto, de 
fonética e speaking, dúas leccións de CLIL con personalización e unha lección de repaso. Ao final de cada unidade hai unha 
unidade chamada Kids’ Culture cunha canción, rima ou xogo tradicional e unha actividade para que os nenos comparen un 
aspecto da cultura británica co mesmo aspecto na súa. 
 

 Tiger Tasks: Material baseado nas destrezas e en CLIL 
Dous módulos novos baseados nas destrezas e enfocados a CLIL que se poden usar en calquera momento do curso. Cada 
módulo trata un tema doutra materia e inclúe catro leccións: reading, listening, writing e project, que se poden usar todas 
xuntas ou individualmente para reforzar as destrezas. Cada páxina contén un recadro Language Help que facilita aos nenos o 
vocabulario clave e sérvelles de axuda nas actividades. Os proxectos integran todas as destrezas e danlles a oportunidade de 
traballar xuntos e usar a linguaxe aprendida. 
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 Activity Book e Essential Activity Book 
O Activity Book e o Essential Activity Book son dous libros de 64 páxinas con actividades que reforzan o Pupil’s Book tanto no 
desenvolvemento da escritura como na consolidación e ampliación do vocabulario e a gramática que os nenos aprenderon 
en clase. Ambos os dous  libros teñen unha estrutura idéntica, e ambos reproducen a secuencia de leccións do Pupil’s Book, 
incluíndo as seccións Kids’ Culture e as leccións de repaso e as festividades. Tamén conteñen un Picture Dictionary co 
vocabulario clave das leccións de CLIL. 
 

 Activity Book 
É un compoñente axeitado para os nenos que están preparados para desenvolver e avanzar na lectoescritura, e axúdalles a 
ler e escribir en inglés con total confianza. Ao facer as actividades, progresan da comprensión receptiva do vocabulario e a 
gramática novos á produción escrita completa. 
 

 Essential Activity Book 
É un compoñente para aqueles nenos que precisan máis axuda co inglés. Inclúe exactamente o mesmo vocabulario, 
gramática e contido que o Activity Book, pero as actividades enfócanse máis a reforzar a comprensión receptiva do 
vocabulario e as estruturas que a desenvolver a escritura.. 

 
 Pupil’s App en Navio.  

É un compoñente que ofrece unha práctica adicional en clase ou en casa. Os nenos poden crear avatares e explorar os 
mundos virtuais de Navio . Tamén realizan actividades baseadas en xogos nas que practican e repasan o vocabulario e as 
estruturas aprendidas en clase e, ao facelo, gañan recompensas, puntos e medallas. A aplicación fai un seguimento do 
alumno no que o profesor pode ver como lles vai para prestarlles máis axuda onde o necesiten. Tamén inclúe todas as 
cancións, contos e animacións do curso para que poidan repasalos en casa e compartilos coas súas familias. O código de 
acceso da Pupil’s App está no interior da tapa do Pupil’s Book. 
 

 Teacher’s Book 
Inclúe fotos das páxinas do Pupil’s Book en tamaño reducido para poder usalo durante a clase. Contén a Programación, unha 
Introdución ao curso, un Banco de actividades, unha Vista Rápida e un Plan Detallado de cada lección con notas didácticas 
moi breves, e actividades fotocopiables. As notas mostran os obxectivos de aprendizaxe de cada lección, os materiais 
necesarios, as rutinas de clase, actividades de repaso, a transcrición das gravacións e as respostas. 
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 Flashcards 
64 flashcards a todo cor con imaxes do vocabulario clave que supoñen un recurso ideal para presentar e practicar o 
vocabulario. Nas notas didácticas e no Banco de actividades da páxina 23 hai suxestións sobre como usalas en cada lección. 
 

 Class CDs 
Catro CD de clase con todas as gravacións incluídas no Pupil’s Book e o Activity Book/Essential Activity Book, é dicir, co material 
completo de rutinas, contos, textos de lectura, chants, cancións, rimas, actividades de listening , repasos das unidades, Kids’ 
Culture e festividades. Tamén inclúe versións karaoke de todas as cancións dos contos. 
 

 Word cards 
64 word cards moi útiles para presentar a forma escrita das palabras e dar variedade ás actividades de recoñecemento e 
práctica. Nas notas didácticas e no Banco de actividades da páxina 23 hai suxestións detalladas sobre o seu uso en cada 
lección. 
 

 Marioneta 
A adorable marioneta de Tiger dá vida ás actividades. Pódese usar de moitas formas distintas para animar aos nenos para falar 
inglés en clase. 
 

 Story cards 
66 story cards a todo cor, que reproducen as viñetas de todos os contos do Pupil’s Book. No dorso mostran o texto 
correspondente a cada debuxo, así como unhas preguntas de comprensión que tamén aparecen no Teacher’s Book. 
 

 Teacher’s App en Navio.  
Esta aplicación permíteche acceder aos moitos recursos que acompañan ao curso. As Tap and Teach Lessons, con gravacións 
e vídeos integrados, garantna que  teñas nun único sitio todo o necesario para dar a lección. Podes premiar con puntos o bo 
comportamento e os bos resultados en clase coa ferramenta Classroom Management, e facer un seguimento das notas e o 
progreso dos nenos co Progress Tracker. Así mesmo, dispós de recursos fotocopiables adicionais no Resource Bank e o Test 
Generator, incluídas worksheets de reforzo e ampliación, un Progress Journal e un Skills Trainer para os nenos, así como tests, 
rúbricas para a avaliación, cartas aos pais e unha Guía para os pais. 
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ORGANIZACIÓN DA UNIDADE 
 

Vista xeral do Pupil’s Book, o Activity Book e o Essential Activity Book 
 

 Lesson 1 Vocabulary 
New Tiger ten en conta os diferentes estilos de aprendizaxe dos nenos e proporciónalles a oportunidade de desenvolver o seu 
potencial de acordo cos seus puntos fortes, aptitudes e preferencias individuais. O equilibrio e a variedade de actividades de cada 
lección e unidade atenden as intelixencias múltiples (lingüística, lóxico-matemática, cinestético-corporal, espacial, musical, 
interpersoal, intrapersonal, naturalista) e a énfase en aprender a aprender e nas destrezas de pensamento habilita aos nenos para 
reflexionar e converterse en mellores estudantes. 

 

PB 
- As animadas rutinas de apertura de cada unidade fan que os nenos participen desde o principio. 
- Todo o material de listening está nos CD de clase. As transcricións de cada lección están no Teacher’s Book. 
- Unha característica recorrente en cada unidade é o Tiger’s word chant. O seu ritmo animado motiva aos nenos para 

interactuar con Tiger e dicir as palabras novas en contexto. 
- O vocabulario preséntase a través de atractivas flashcards de fotos. Os alumnos terán un modelo claro de pronuncia no que 

fixarse. 
- Establecer os obxectivos da lección dá aos nenos unha idea clara do que atoparán nela. 
- Todas as actividades de speaking están resaltadas. 
- Cada unidade ten adhesivos de fotos do vocabulario clave a todo cor. Os nenos recoñecen a forma escrita do vocabulario 

novo e xogan a un divertido xogo interactivo. 
- O tema principal da lección e a linguaxe clave aparecen na parte inferior da páxina. 

 

AB / EAB 
- A variedade de actividades de recoñecemento de vocabulario reforza o aprendido no Pupil’s Book. 
- Todas as actividades teñen instrucións claras e sinxelas para que os nenos síganas sen dificultade. 

 

 Lesson 2 Story 
Os contos presentados na lección 2 de cada unidade desenvolven as destrezas de comprensión oral e a concentración, e os 
nenos expóñense á linguaxe nun contexto que os motiva e entretén. 
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PB 
- Os contos das unidades proporciónanse tamén como debuxos animados nos materiais dixitais 
- Tras a actividade de listening os nenos identifican a linguaxe clave do conto. No Teacher’s Book e nas story cards de cada 

unidade proporciónanse preguntas de comprensión. 
- Na parte inferior da páxina están o vocabulario e as estruturas principais do conto. 
- Unha ferramenta que resalta os valores e actitudes que aparecen no conto é Tiger Values. 
- As fotos animan aos nenos para relacionar os valores do conto coa súa propia vida e a dar unha resposta persoal. 
- Cada unidade contén un conto ilustrado con atractivos debuxos de tema simpático e humorístico, baseado nas aventuras 

de Tiger. A claridade dos debuxos e a gravación de audio axudan aos nenos para comprender a historia. 
- As actividades da Teacher’s App en Navio ofrecen moitas formas divertidas de dicir e practicar a linguaxe do conto. 

 

AB /EAB 
- As actividades de lectura de cada unidade relacionan o vocabulario clave co conto. 
- As actividades desenvolven diversas destrezas de pensamento, tales como relacionar, ordenar e facer deducións lóxicas. 

 

 Lessons 3 e 4 Story activities and Speaking 
Divertidas actividades, incluída unha canción, animan aos nenos para lembrar e usar o vocabulario e as estruturas clave do conto. 
As actividades de speaking desenvolven nos nenos a confianza e o uso fluído da linguaxe do conto e trasládano ao seu mundo. 
 

PB 
- Os nenos lembran o conto e identifican as palabras clave. 
- As actividades de escritura están resaltadas. 
- Hai dúas cancións en cada unidade, todas resaltadas. Na lección 3, constitúen unha maneira divertida e motivadora de 

practicar o vocabulario do conto. Tamén as representan, para o que se dan pautas no Teacher’s Book. 
- Con actividades que desenvolven as destrezas de pensamento, como a observación visual e a dedución lóxica, 

compróbase a comprensión da canción e practícase a linguaxe do conto. 
- Over to You é un espazo de cada unidade no que os nenos utilizan a linguaxe clave nunha actividade ou xogo 

personalizados. 
- No Tiger Phonics de cada unidade, os nenos aprenden a recoñecer e pronunciar sons clave do inglés dunha maneira natural 

e divertida. 
- As actividades nas que se usan os recortables están marcadas. 
- Hai multitude de actividades plásticas atractivas e fáciles de facer, que motivan aos nenos para representar os contos con 

confianza e de maneira divertida. O uso de recortables tamén desenvolve habilidades para cooperar e respectar as 
quendas. 
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AB /EAB 
- Actividade de comprensión lectora sobre a canción do Pupil’s Book. Os nenos cantan lendo a letra, o que fomenta o 

desenvolvemento da lectura e o pracer nos textos escritos. 
- Nas actividades de writing usan a linguaxe clave nun contexto comunicativo. 
- Foméntase a creatividade e a personalización para que os nenos fagan súa a lingua e a utilicen . 

 
 Lessons 5 and 6 Cros-curricular 

En cada unidade de New Tiger 2 hai dúas leccións de CLIL para que os nenos aprendan conceptos doutras áreas do currículo: a 
lección 5, onde se lles presentan os contidos e a linguaxe clave, e a lección 6, onde personalizan o contido e aplícano ao seu 
mundo. 
 

PB 
- O vocabulario clave de CLIL preséntase a través de fotos . 
- As actividades con atractivas fotos fan que os nenos relacionen o contido de CLIL coa súa propia vida. 
- Over to You é un espazo de cada unidade no que os nenos utilizan a linguaxe e os conceptos de CLIL nunha actividade ou 

xogo personalizados. 
- Os nenos divertiranse repetindo os contos de Ping e Pong. No Teacher’s Book proporciónanse preguntas de comprensión. 
- Os contidos proporciónanselles en clave de humor a través das aventuras de Ping , un gato listo e sabiondo, e Pong, un can 

encantador e cómico que ten moito que aprender. Xuntos fan que a aprendizaxe de contidos por medio do inglés sexa 
divertido e se lembre facilmente. 

- As alegres cancións activas permiten aos nenos participar nas leccións CLIL e fan que o contido sexa fácil de lembrar e 
significativo para eles. 

 

AB /EAB 
- Os nenos exploran o vocabulario CLIL máis detidamente, o que reforza a comprensión dos conceptos clave e desenvolve as 

destrezas de lectura e escritura. 
- Unha actividade de reading ou writing anima aos nenos para usar o vocabulario clave de CLIL e a relacionar o contido con 

eles e co seu mundo. 
 

 Lesson 7 Unit Review 
Dúas páxinas ao final de cada unidade axudan aos nenos para repasar o que aprenderon e reforzan a linguaxe clave e o contido 
da unidade. 
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PB 
- Escribir a linguaxe clave en contexto consolida a comprensión de cada unidade. 
- Asegurar a comprensión da linguaxe e o contido de CLIL forma parte integral da unidade de repaso. 
- Class Chat é un espazo de cada unidade que ensina aos nenos para comunicarse en inglés en situacións auténticas da 

aula. 
- O espazo Aprender a aprender anima aos nenos para ser responsables e autónomos. Ao final de cada unidade, comproban 

o que aprenderon de forma independente co Picture Dictionary. 
 

AB /EAB 
- As diversas actividades de repaso animan aos nenos para ler e escribir a linguaxe clave que aprenderon na unidade. 
- As actividades están deseñadas para desenvolver as destrezas cognitivas dos nenos, así como para repasar o que leron na 

unidade. 
- Unha actividade de autoavaliación usando debuxos reflicte o seu progreso na unidade. Na parte inferior da páxina hai unha 

clave explicativa para o profesor. 
 

 Kids’ Culture 
Tras cada unidade hai unha sección Kids’ Culture que presenta ás nenos cancións, rimas e xogos auténticos do Reino Unido. Tamén 
desenvolve o interese e a curiosidade dos nenos por unha cultura distinta da súa propia. 

 

PB 
- Aos nenos encantaralles participar nas cancións, rimas e xogos aos que xogan os nenos do Reino Unido. Ao presentarlles a cultura 

anglosaxoa mediante cancións, rimas e xogos, os nenos empezan a gozar co inglés e a desenvolver afinidade coas persoas e culturas de 
lingua inglesa. 

- A sección Comparing Cultures convida os nenos a pensar nas similitudes e diferenzas entre aspectos culturais dos nenos británicos e os da 
súa propia cultura. Así aprenden a respectar e valorar as diferenzas entre eles e os demais. Este espazo tamén reforza o seu sentido de 
identidade e anima á reflexión e o pensamento independentes. 

- Todas as cancións, rimas e xogos preséntanos nenos británicos nos vídeos da Pupil’s App en Navio . 
 

AB /EAB 
- Variadas e divertidas actividades consolidan a comprensión das cancións, rimas ou xogos infantís auténticos presentados na 

sección Kids’ Culture do Pupil’s Book. 
- Os nenos realizan diversas actividades de reading e writing baseadas no aspecto cultural que compararon no Pupil’s Book. 
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 Tiger Review 
PB 

- Conto animado de repaso de Tiger e os seus amigos, Mouse e Monkey, que ofrece un contexto para repasar o vocabulario e 
as estruturas das unidades anteriores de forma amena e entretida. 

- Os nenos dan a súa opinión sobre as cancións e, entre todos, deciden cal queren volver cantar. 
- Os nenos repasan o vocabulario e as estruturas das dúas unidades anteriores. 
- Os nenos avalían a súa aprendizaxe coloreando estrelas. 

 

AB /EAB 
- A sección Tiger Review do Activity Book e o Essential Activity Book axuda a reforzar o traballo realizado no Pupil’s Book 

repasando o vocabulario e as estruturas das dúas unidades anteriores. 
- A segunda páxina inclúe actividades deseñadas para desenvolver o pensamento e as destrezas cognitivas dos nenos á vez 

que repasan o que aprenderon. 
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6. AVALIACIÓN 
 

 A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será continua e global e terá en conta o seu progreso no conxunto das 
áreas. 
  

6.A) CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

 Os Criterios de avaliación son o referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se quere 
valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos como en competencias; responden ao que se pretende conseguir 
en cada materia. 
 

Estes criterios aparecen detallados no apartado 4 deste documento. 
Estes criterios de avaliación concrétanse a través dos Estándares de aprendizaxe, que permiten definir os resultados de aprendizaxe, 
e que especifican os coñecementos que o alumno debe alcanzar en cada caso. 
 

6.B) INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

Avaliación formativa (informal) 
- Observación da clase para comprobar tanto o progreso individual como global. 
- Exercicios do Activity Book. 
- Destrezas: Exercicios de reading, writing, speaking e listening. 

 

Avaliación sumativa (formal) 
- Os estudantes poden revisar os contidos aprendidos na unidade utilizando as seccións Unit Review da unidade ao final 

de cada unidade no Pupil's Book e as seccións Tiger Review despois de cada dúas unidades. 
 

Ademais, New Tiger 1 ofrece amplos recursos para avaliar o progreso do alumnado: 
-  Tests: Diagnostic Test, Unit Tests, Test Trimestrals, Test de Fin de Curso. 
-  Test Generator:  O Test Generator axuda ao profesorado coas probas e tamén proporciona flexibilidade. 

 

Autoavaliación 
- O Picture Dictionary axuda aos estudantes para revisar o conxunto léxico principal de cada unidade. 
- Unha actividade de autoavaliación utilizando debuxos no Activity Books convida o alumnado a reflexionar sobre o 

progreso na unidade. 
 

Rúbricas 
- Rúbricas de New Tiger 2 para a avaliación. 
-  Macmillan Rubrics Generator 
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6.C) TIPOS DE AVALIACIÓN 
 
 Avaliación inicial (diagnóstica): Ao comezo de cada un dos cursos da etapa da Educación Primaria, os equipos docentes 
levarán a cabo unha avaliación inicial do alumnado, que lles permitirá adoptar as decisións e tomar as medidas pertinentes de 
reforzo e de recuperación. 
 Avaliación continua (formativa): A avaliación continua terá un carácter formativo. Terá a finalidade de orientar ao 
profesorado e axudar ao alumnado nos procesos de ensino e aprendizaxe, e adoptar as decisións que axuden a superar as 
posibles dificultades atopadas. 
 Avaliación final (sumativa): Ao final de cada curso o equipo docente levará a cabo a avaliación final dos resultados 
alcanzados polos alumnos e alumnas do grupo. A valoración dos resultados consignarase nos documentos de avaliación coas 
cualificacións, tanto positivas como negativas. 
 Avaliación individualizada de Terceiro curso de Educación Primaria: Os centros docentes realizarán unha avaliación 
individualizada a todos os alumnos e alumnas ao finalizar o terceiro curso de Educación Primaria, na que se comprobará o grao 
de dominio das destrezas, capacidades e habilidades en expresión e comprensión oral e escrita, cálculo e resolución de 
problemas en relación co grao de adquisición da competencia en comunicación lingüística e da competencia matemática.  

 Avaliación Final de Educación Primaria: Ao finalizar o sexto curso de Educación Primaria, o Ministerio de Educación, Cultura e 
Deporte realizará unha avaliación individualizada a todos os alumnos e alumnas, na que se comprobará o grao de adquisición 
da competencia en comunicación lingüística, da competencia matemática e das competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía, así como o logro dos obxectivos da etapa. 
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6.D) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 
 
O departamento/profesor valorará o grao de consecución dos obxectivos previstos aplicando a metodoloxía, tendo en conta a 
adquisición das competencias,  os criterios de avaliación e utilizando os distintos instrumentos de avaliación.  
A cualificación establecerase a partir da análise da aprendizaxe e do progreso nas actividades e tarefas realizadas por parte do 
alumnado. Para iso, o departamento/profesor terá en conta  e cualificará os seguintes aspectos do seguinte modo: 
 
 

Instrumentos de avaliación % Observacións 

   
   

   
   
   
   

 
De acordo co artigo 11 do Real Decreto 126/2014, do 28 de febreiro, o alumno ou alumna accederá ao curso ou etapa seguinte 
sempre que se considere que logrou os obxectivos da etapa ou os que correspondan ao curso realizado, e que alcanzou o grao de 
adquisición das competencias correspondentes. De non ser así, poderá repetir unha soa vez durante a etapa, cun plan específico 
de reforzo ou recuperación. 
Para iso, o departamento/profesor terá en conta  os seguintes Criterios de Promoción: 
 

Criterios de Promoción Observacións 
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6.E) PROGRAMAS DE REFORZO E AMPLIACIÓN  (ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDAD) 
 

 Nesta etapa poñerase especial énfase na atención á diversidade do alumnado, na atención individualizada, na prevención 
das dificultades de aprendizaxe e na posta en práctica de mecanismos de reforzo tan pronto como se detecten estas 
dificultades. 
 A fin de fomentar o hábito da lectura dedicarase un tempo diario á mesma. 
 Prestarase especial atención durante a etapa á atención personalizada dos alumnos e alumnas, á realización de 
diagnósticos precoces e ao establecemento de mecanismos de reforzo para lograr o éxito escolar. 
 A acción tutorial orientará o proceso educativo individual e colectivo do alumnado. O profesor titor coordinará a 
intervención educativa do conxunto do profesorado do alumnado ao que tutoriza de acordo co que estableza a Administración 
educativa correspondente, e manterá unha relación permanente coa familia, a fin de facilitar o exercicio dos dereitos 
recoñecidos no artigo 4.1.d) e g) da Lei Orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do Dereito á Educación. 
 A intervención educativa debe contemplar como principio a diversidade do alumnado, entendendo que deste xeito se 
garante o desenvolvemento de todos eles á vez que unha atención personalizada en función das necesidades de cada un. 
 Os mecanismos de reforzo que deberán poñerse en práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe 
poderán ser tanto organizativos como curriculares. Entre estas medidas poderán considerarse o apoio no grupo ordinario, os 
agrupamientos flexibles ou as adaptacións do currículo. 

 

 

Actividades específicas de reforzo e ampliación do Proxecto New Tiger 
 

New Tiger ten en conta que os alumnos mostran distintos estilos de aprendizaxe e ofrece a oportunidade de que cada un 
desenvolver e alcance o seu potencial de acordo cos seus puntos fortes, aptitudes e preferencias, mediante os seguintes 
elementos: 
 

-  Activity Book, para nenos que están listos para unha introdución á alfabetización. 
-  Essential Activity Book, para nenos que requiren máis apoio en inglés. 
- Actividades Starting the Lesson e Ending the Lesson do Teacher's Book. 
- Actividades Bank do Teacher's Book. 
- A Pupil’s App proporciona práctica adicional en clase ou en casa. 
- Teacher’s App en Navio: Fichas de reforzo e ampliación, Progress Journal e Skills Trainer 

 

Acordos para a mellora dos resultados académicos 
(A completar polo profesorado) 
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6.F) AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E APRENDIZAXE 
 

(O departamento/profesor describirá e detallará aquí os criterios acordados para avaliar e modificar en caso necesario o proceso 
de ensino-aprendizaxe) 
 
 
 

Criterios Descrición 
  
  
  
 
 
6.G) AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

(O departamento/profesor describirá e detallará aquí os criterios acordados para avaliar e modificar en caso necesario a presente 
programación.) 
 
 

Criterios Descrición 
  
  
  
 
Aconséllase aos docentes utilizar a casa “Notas do profesor” da sección “Temporalización e secuencia de actividades” para 
indicar como se avalía e modifica a programación das distintas unidades.  
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN AO ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO 
 
Será de aplicación o indicado no capítulo I do título II da Lei 2/2006, do 3 de maio, nos artigos 71 a 79 bis, ao alumnado que requira 
unha atención educativa diferente á ordinaria. Estableceranse as medidas máis adecuadas para que as condicións de realización 
das avaliacións adáptense ás necesidades do alumnado con necesidades educativas especiais. 
 
(O departamento/profesor detallará aquí os criterios e procedementos específicos para atender a este tipo de alumnado.) 
 

Alumnado que presenta necesidades educativas especiais 
- Atencións educativas específicas derivadas de discapacidade (motriz, sensorial, psicolóxica...) 
Criterios Procedemento 
  
  
  
 
- Atencións educativas específicas derivadas de trastornos graves de conduta. 
Criterios Procedemento 
  
  
  
 
Alumnado con altas capacidades intelectuais 
Criterios Procedemento 
  
  
  
 
Alumnado con integración tardía no Sistema educativo 
Criterios Procedemento 
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Alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe 
Criterios Procedemento 
  
  
  
 
 
 
 

8. FOMENTO DA LECTURA. 
 

A lectura é unha ferramenta fundamental do desenvolvemento da personalidade, pero tamén o é de socialización como 
elemento esencial para convivir en democracia e desenvolverse na sociedade da información. Para iso é preciso que os alumnos 
adquiran habilidades que lles permitan o seguinte: 
 

 Comprensión de textos literarios sinxelos, adaptados á idade e aos intereses dos alumnos (textos narrativos e poéticos). 
 Introdución ao uso da biblioteca escolar 
 Participación en representacións, memorización e recitación de poemas, cantar cancións, contar contos, etc. 

 

Macmillan ofrece unha gran variedade de lecturas en inglés adecuadas á idade do neno. Para máis información acceder ao sitio 
web de Macmillan Children's Readers: http://www.Macmillanenglish.com/courses/Macmillan-childrens-readers/ 
 
In New Tiger 2 podemos atopar textos de lectura sobre os seguintes temas tanto nas unidades do Pupil's Book e na sección New 
Tiger Reading Club: 

 

 

Unit 
 

Lectura en NEW  TIGER 2 

1 A Surprise 

2 A new pet 

3 Where’s my coat? 

4 Break Time 

5 What’s the matter? 

6 On Holiday  



 

57 
 

 
9. CONTIDOS INTER-CURRICULARES (CLIL) 
 
 

CLIL significa Content and Language Integrated Learning. Un dos obxectivos de Tiger  é interrelacionar a aprendizaxe do 
inglés co doutras materias de Primaria.  
 
Pero se se traballa en inglés sobre un tema doutra área de ensino é importante ofrecer o contexto para axudar a entendelo e 
aprendelo.  
 
En New Tiger 2 podemos atopar os seguintes temas inter-curriculares: 
 

 

 

Unit CLIL en NEW TIGER 2 
 

1 Ciencias sociais: Cousas de casa 

2 Ciencias naturais: Que comen as mascotas? 

3 Ciencias naturais: As estacións e a natureza 

4 Ciencias sociais: Regras do colexio 

5 Ciencias sociais: Manterse saudable 

6 Ciencias sociais: Seguridade viaria 

Tiger Tasks Matemáticas: Ler e contar aos membros da familia usando gráficos de barras / escoitar e entender un calendario 
Música: Escoitar e identificar diferentes instrumentos musicais 
Ciencias sociais: escribir unha carta sobre como axudar en casa / ler e pensar sobre actividades que podemos facer 
ao aire libre / escribir unha ficha con datos e aprender sobre dous lugares 

Festivals Ciencias sociais: Celebracións de Halloween, Nadal e Entroido no Reino Unido 
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10. CONTIDOS DE TRATAMENTO TRANSVERSAL 
 

De acordo co  Real Decreto 126/2014, do 28 de febreiro, establécese que: 
 
 A educación cívica e constitucional traballarase en todas as materias. 
 Fomentarase a igualdade de oportunidades e non discriminación por razón de discapacidade. 
 Fomentarase o desenvolvemento dos valores que fomenten a igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención da 

violencia de xénero. 
 Fomentarase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e 

social, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 
 Fomentarase a prevención da violencia de xénero, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou 

xenofobia. 
 Evitaranse os comportamentos e contidos sexistas e estereotipos que supoñan discriminación. 
 Fomentarase o desenvolvemento sustentable e a protección do medio ambiente, alertarase dos riscos de explotación e 

abuso sexual, previrase aos alumnos sobre as situacións de risco derivadas da utilización das Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación, así como promoverase a protección ante emerxencias e catástrofes. 

 Fomentarase o desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor.  
 Adoptaranse medidas para que a actividade física e a dieta equilibrada formen parte do comportamento infantil.  
 Fomentarase a educación e a seguridade viaria. 

 
VALORES E ACTITUDES 
 
 

 Educación e respecto na lingua estranxeira.  
 Esforzo co vocabulario e estruturas novas. 
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa lingua materna, acento, orixe, etc.  
 Superar o bloqueo mental cando se coñece a novos falantes da lingua estranxeira 
 Escoita atenta e mostrando seguridade 
 Uso da lingua estranxeira na clase 
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ELEMENTOS TRANSVERSAIS EN NEW TIGER 2. 
 
 

Os elementos transversais abundan ao longo do currículo e non son só importantes á hora de ‘aprender contidos’ senón tamén 
para ‘aprender a comportarse en sociedade’.  
 
New Tiger 2 integra todos os elementos transversais no proceso de aprendizaxe, xa que, dunha ou outra forma, xa sexa no tema da 
unidade ou nas tarefas específicas, en todas as unidades trátanse temas relacionados coa educación moral e cívica, a educación 
ambiental, a educación para a tolerancia, a educación para a para a igualdade de ambos os dous  sexos, a educación para a 
saúde e a educación para o lecer, tal e como se detalla a continuación. 
 
 

 
 
 
 

Unidade Elementos transversais en NEW TIGER 2 
 

1 Educación para a Paz : A importancia de permitir que os seus amigos participen nos xogos 

2 Educación ambiental : A importancia de coidar ás mascotas como parte do medio ambiente 

3 Educación Moral e Cívica: A importancia de preguntar antes de usar as cousas doutras persoas 

4 Educación Moral e Cívica: A importancia de xogar xogos de maneira xusta 
Educación para a igualdade de ambos os dous  sexos: Comprender que tanto os nenos como as nenas 
poden xogar aos mesmos xogos 

5 Educación para a Saúde :  A importancia de ir ao médico cando están enfermos . 

6 Educación para o lecer: A importancia de gozar con actividades de tempo libre 
Educación para a Paz: A importancia de ser xusto ao tomar decisións, pensando noutras persoas 
Educación Moral e Cívica :  A importancia da seguridade viaria 

Tiger Tasks Educación para a Paz: Respecto cara a todo tipo de familias 
Educación Moral e Cívica : A importancia de axudar en casa 
Educación para a igualdade de ambos os dous  sexos: Entender que tanto homes como mulleres deben 
facer as tarefas de casa 
Educación para o lecer: A importancia de gozar das vacacións 

Festivals Educación Moral e Cívica : A importancia de respectar as celebracións doutros países 
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11. UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN 
 

A incorporación xeneralizada ao sistema educativo das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC), que terán en 
conta os principios de deseño para todas as persoas e accesibilidade universal, permitirá personalizar a educación e adaptala ás 
necesidades e ao ritmo de cada alumno ou alumna. 
 

As Tecnoloxías da Información e a Comunicación serán unha peza fundamental para producir o cambio metodolóxico que leve a 
conseguir o obxectivo de mellora da calidade educativa. Así mesmo, o uso responsable e ordenado destas novas tecnoloxías por 
parte dos alumnos e alumnas debe estar presente en todo o sistema educativo 
 

Os alumnos e alumnas son persoas do século XXI e non poden estar afastados do coñecemento das tecnoloxías propias deste 
século; así pois, tamén vai aprender a utilizar, de forma responsable, as posibilidades que as Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación ofrécenlles para a adquisición de destrezas na área de Lingua Estranxeira. 
 
USO DAS TIC EN NEW TIGER 2 
 
A aplicación Navio ofrece un punto de acceso único á enorme variedade de recursos de New Tiger 2. Coas Tap and Teach Lessons 
podes moverte perfectamente entre o libro e os compoñentes dixitais, podes facer un seguimento das notas e o progreso dos 
nenos co Progress Tracker, e atopar recursos adicionais no Resource Bank e o Test Generator.. 

 

 Entrar na aplicación 
Para entrar en Navio :  

1. Ir a www.macmillannavio.com/newtiger  
2. Seguir as instrucións da pantalla  

Se non se ten unha conta Macmillan Education, crear un perfil. Despois pódese introducir o seu código de acceso e descargar a 
aplicación ao seu dispositivo (consultar os requisitos do sistema: www.macmillannavio.com/systemrequirements) 
 

 Configurar unha clase 
Ti, ou o administrador do teu colexio, teredes que configurar unha clase e rexistrar os nomes dos nenos e a dirección de correo 
electrónico dos seus pais ou titores. Unha vez configurada, poderás darlles os detalles de inicio de sesión aos pais, que xa poderán 
acceder á Pupil’s App introducindo o código de acceso do interior da tapa do Pupil’s Book para entrar nos mundos 3D e practicar 
o contido. 
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 Xestionar as túas descargas 
Con Navio é fácil xestionar o espazo de almacenamento do teu dispositivo, xa que podes controlar a cantidade de material que 
descargas dunha vez. Navio indica o espazo que ocupará o contido elixido, así que podes descargar as Teacher’s e Pupil’s Apps 
completas ou, se non tes espazo suficiente, descargar só unha ou dúas unidades. Tamén poderás borrar de forma segura o contido 
dunha unidade en canto termines de dala, e non perderás os datos dos teus alumnos porque se gardan en liña. 
 

 Usar o Progress Tracker 
Cando os teus alumnos usan a aplicación, o seu traballo se garda no Progress Tracker, onde podes vixiar o progreso de toda a 
clase ou de calquera neno en particular. Cada actividade da aplicación compárase cos Estándares de aprendizaxe and Skills do 
curso, polo que podes identificar facilmente na que  puntos necesitan máis axuda. 
 

 Dar unha lección 
Con Navio é fácil planificar e dar as clases porque inclúe Tap and Teach Lessons completamente interactivas para cada lección do 
curso. Ve ao Menú Clase e elixe Teach Lessons. Abre a lección que queres ensinar. Fai clic na Barra de Ferramentas que hai ao pé 
da pantalla para expandila e ver as miniaturas. Aí están as ferramentas Tap and Teach que necesitas para ensinar os puntos 
importantes e as actividades, incluídos un cronómetro, a ferramenta Lapis e a ferramenta Ocultar.  
As leccións correspóndense coas do Teacher’s Book e proporciónanche, nun único lugar, todo o necesario para que as impartas 
desde o teu dispositivo, incluídas as versións dixitais de todas as actividades do Pupil’s Book, o Activity Book e o Essential Activity 
Book, coas súas respostas. Tamén inclúen todas as gravacións de audio e vídeo, ferramentas adicionais como as Flashcards dixitais, 
e todas as páxinas importantes dos tres libros para que poidas proxectalas en clase e así axudar aos nenos e animalos a participar.  
Mentres ensinas, deslízate polas páxinas coas frechas ou salta directamente a unha actividade en particular picando dúas veces 
na súa miniatura. Se o prefires, podes Filtrar as actividades para personalizar a lección e que inclúa só o contido que desexas dar. 

 Usar a ferramenta Rewards 
A nova ferramenta Rewards de Navio é unha forma xenial de manter atentos aos nenos, xa que é moito máis que un rexistro de 
asistencia e podes usala para conceder puntos por bo comportamento ou por resolver actividades. Mesmo podes facer equipos e 
conceder puntos a un neno, a un grupo ou a toda a clase en calquera momento. Os puntos gañados aparecerán na Pupil’s App a 
próxima vez que entren, así que os pais poden ver o seu rendemento. 
 

 Pupil’s App 
Como profesor, tamén podes entrar nunha versión da Pupil’s App desde o Menú Clase. O contido é o mesmo que o que teñen os 
nenos en casa, pero a túa versión está en Teacher Mode, así que todas as actividades e mundos están desbloqueados e a 
aplicación non garda ningunha nota no Progress Tracker.  
Recomendamos usar o Teacher Mode cando os nenos comparten equipos para evitar que se mesturen as súas notas e progresos, 
pero se non cambian de equipo ou usan a aplicación en casa, sempre deben rexistrarse co seu nome de usuario e contrasinal. Así 
poden gañar puntos e medallas, crear e personalizar o seu avatar e levar un rexistro do seu progreso no Progress Tracker. 
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12. RECURSOS DIDÁCTICOS E ORGANIZATIVOS 
 
 
Centro   
 
Dirección 
 
Cidade/Poboación     Provincia     Código postal 

 
 
DEPARTAMENTO DE LINGUA ESTRANXEIRA 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

 
 
DISTRIBUCIÓN DO ALUMNADO 

 
Ano Nº de alumnos Nº de grupos 
2º curso de Primaria   
 

 

NECESIDADES DOS DISTINTOS GRUPOS 

Grupo A 

Grupo B 

Grupo C  
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NECESIDADES ESPECÍFICAS INDIVIDUAIS 

Grupo A  

Alumno/a  

Alumno/a  

Alumno/a  

 
Grupo B 
Alumno/a  

Alumno/a  

Alumno/a  

 

Grupo C 
Alumno/a  

Alumno/a  

Alumno/a  

 
 
ORGANIZACIÓN DE RECURSOS 

Recursos materiais dispoñibles no centro (eliminar o que non proceda) 

TV e DVD 
Reprodutor CD  
Cámara de vídeo  
Computadores  
TDI (Taboleiro Dixital Interactivo) 
 
Observacións: 
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Espazos dispoñibles no centro (eliminar o que non proceda) 

Aula de idiomas  
Laboratorio de idiomas  
Aula de computadores  
Patio  
Ximnasio  
Teatro  
Biblioteca 
 
 
Observacións: 
 
 
 
Distribución do espazo dentro da aula (eliminar o que non proceda) 

Distribución de pupitres en filas 
Distribución de pupitres en grupos 
Distribución de pupitres en “U”  
Áreas de traballo concretas: biblioteca de aula, lectura, xogos, manualidades, computador, etc. 
 
 
Outros 
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HORARIO DE CLASES 

 
Profesor/a:  

 Luns Martes Mércores Xoves Venres 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
Profesor/a:  

 Luns Martes Mércores Xoves Venres 
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 
 

Considéranse actividades complementarias as organizadas durante o horario escolar polos centros, de acordo co seu 
proxecto curricular e que teñen un carácter diferenciado das propiamente lectivas, polo momento, espazo ou recursos que utiliza.  
 
(O departamento/profesor describirá e detallará aquí as actividades complementarias organizadas polo propio departamento) 
 

Curso Actividade Data Profesores 
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PROGRAMACIÓN DE  

UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Estrutura de programación para cada unidade didáctica 
 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
Criterios de Avaliación - Estándares de Aprendizaxe - Obxectivos e Contidos e Competencias clave 

 

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Criterios de Avaliación - Estándares de Aprendizaxe - Obxectivos e Contidos e Competencias clave 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Criterios de Avaliación - Estándares de Aprendizaxe - Obxectivos e Contidos e Competencias clave 

 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Criterios de Avaliación - Estándares de Aprendizaxe - Obxectivos e Contidos e Competencias clave 
 
BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
Criterios de Avaliación - Estándares de Aprendizaxe - Obxectivos e Contidos e Competencias clave 

 

PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 
Lección - Obxectivos - Tarefas - Actividades - Deberes - Competencias - Notas do profesor /  
Recursos de Avaliación - Recursos - Recursos complementarios e Atención á Diversidade 
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    STARTER UNIT: How are you, Tiger?  
 

STARTER UNIT. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 

Criterios de 
avaliación11 

Estándares de 
aprendizaxe12 

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave13 
 

CE1.1. 
CE1.2. 
CE1.3. 
CE1.4. 
CE1.5. 
CE1.6. 

 

 
 

EA1.2. 
 

 
Estratexias de comprensión:  
• Escoitar a persoas dicindo goodbye 
• Escoitar a persoas preguntando e dicindo a súa idade 
• Escoitar un chant 
• Escoitar cancións 
 
Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Interese en aprender inglés  
• Pracer en coñecer aos personaxes do curso  
• Boa disposición para seguir rutinas  
• Pracer en saudar e despedirse  
• Actitude positiva cara á propia capacidade para participar nas actividades de clase  
• Satisfacción ao lembrar palabras e estruturas gramaticales coñecidas  

 
Funcións comunicativas: 
Saúdos e presentacións 
Establecer e manter a comunicación 
 
Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• Hello! Hi! Goodbye! 
• How are you? I’m fine, thank you. 
• Let’s be friends. 
Estruturas recicladas 
• What’s your name? 
• How old are you? 
• I’m ... 
• Can I have a (pen), please? 
• Here you are. 

 
CCL 
CSC 

CCEC 
 

                                                           
11  O texto correspondente ás abreviaturas dos Criterios de Avaliación está especificado no apartado 4.A deste mesmo documento.   
12  O texto correspondente ás abreviaturas dos Estándares de Aprendizaxe está especificado no apartado 4.A deste mesmo documento. 
13  Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía e Competencias Clave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido 
de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais. 
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Criterios de 
avaliación11 

Estándares de 
aprendizaxe12 

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave13 
 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relacionado con :. 
Vocabulario esencial 
• count, listen, play, read, sing, speak, write 
• climb a tree, eat ice cream, play on a swing, ride a bike 
• days of the week 
Vocabulario receptivo 
• Who’s this? 
• Where’s the ...? 
• What colour is ...? 
• How many ...? 
Vocabulario reciclado 
• numbers 1–20 
• climb, eat, play 
• apple, bike, children, 
• crayon, frog 
• classroom objects 
 
Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 
Escoitar as cancións e chants da unidade 
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STARTER UNIT. BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 

CE2.1.  
CE2.2.  
CE2.3.  
CE2.4.  
CE2.5.  
CE2.6.  
CE2.7.  
CE2.8.  

  
  

 
EA2.1.   

 

 

Estratexias de produción: 
• Saudar a persoas e dicir goodbye 
• Preguntar e dicir nome e idade 
• Xogar a un xogo 
• Dicir un chant 
• Facer un xogo de rol 
• Cantar e  representar as cancións 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Interese en aprender inglés  
• Pracer en coñecer aos personaxes do curso  
• Boa disposición para seguir rutinas  
• Pracer en saudar e despedirse  
• Actitude positiva cara á propia capacidade para participar nas actividades de clase  
• Satisfacción ao lembrar palabras e estruturas gramaticales coñecidas  

 
Funcións comunicativas: 
Saúdos e presentacións 
Establecer e manter a comunicación 
 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• Hello! Hi! Goodbye! 
• How are you? I’m fine, thank you. 
• Let’s be friends. 
Estruturas recicladas 
• What’s your name? 
• How old are you? 
• I’m ... 
• Can I have a (pen), please? 
• Here you are. 

 

Léxico oral de uso común (produción) relacionado con :.  
Vocabulario esencial 
• count, listen, play, read, sing, speak, write 
• climb a tree, eat ice cream, play on a swing, ride a bike 
• days of the week 
Vocabulario receptivo 
• Who’s this? 
• Where’s the ...? 
• What colour is ...? 
• How many ...? 

 
CCL 
CSC 

CCEC 
SIE 
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Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
Vocabulario reciclado 
• numbers 1–20 
• climb, eat, play 
• apple, bike, children, 
• crayon, frog 
• classroom objects 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 
Cantar as cancións e chants da unidade 
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STARTER UNIT. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 

CE3.1.  
CE3.2.  
CE3.3.  
CE3.4.  
CE3.5.  
CE3.6.  
CE3.7.  
CE3.8.  

 

 
EA3.4.   

 

Estratexias de comprensión:  
• Identificar personaxes novos e antigos do curso 
• Identificar números 1-20 
• Recoñecer e utilizar linguaxe de clase 
• Lembrar o que se sabe 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Interese en aprender inglés  
• Pracer en coñecer aos personaxes do curso  
• Boa disposición para seguir rutinas  
• Pracer en saudar e despedirse  
• Actitude positiva cara á propia capacidade para participar nas actividades de clase  
• Satisfacción ao lembrar palabras e estruturas gramaticales coñecidas  

 
Funcións comunicativas: 
Saúdos e presentacións 
Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• Hello! Hi! Goodbye! 
• How are you? I’m fine, thank you. 
• Let’s be friends. 
Estruturas recicladas 
• What’s your name? 
• How old are you? 
• I’m ... 
• Can I have a (pen), please? 
• Here you are. 
 

Léxico escrito de uso común (recepción) relacionado con :. 
Vocabulario esencial 
• count, listen, play, read, sing, speak, write 
• climb a tree, eat ice cream, play on a swing, ride a bike 
• days of the week 
Vocabulario receptivo 
• Who’s this? 
• Where’s the ...? 
• What colour is ...? 
• How many ...? 
Vocabulario reciclado 
• numbers 1–20 

 
CCL 

CMCT 
CAA 
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Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
• climb, eat, play 
• apple, bike, children, 
• crayon, frog 
• classroom objects 
 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con números, días da semana, etc. 
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STARTER UNIT. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 

CE4.1.  
CE4.2.  
CE4.3.  
CE4.4.  
CE4.5.  
CE4.6.  

 
  
  
  

 
EA4.3.   

 

Estratexias de produción: 
• Asociar debuxos con significado 
• Facer a marioneta dun personaxe 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Interese en aprender inglés  
• Pracer en coñecer aos personaxes do curso  
• Boa disposición para seguir rutinas  
• Pracer en saudar e despedirse  
• Actitude positiva cara á propia capacidade para participar nas actividades de clase  
• Satisfacción ao lembrar palabras e estruturas gramaticales coñecidas  

 
Funcións comunicativas: 
Saúdos e presentacións 
Establecer e manter a comunicación 
 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• Hello! Hi! Goodbye! 
• How are you? I’m fine, thank you. 
• Let’s be friends. 
Estruturas recicladas 
• What’s your name? 
• How old are you? 
• I’m ... 
• Can I have a (pen), please? 
• Here you are. 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :.  
Vocabulario esencial 
• count, listen, play, read, sing, speak, write 
• climb a tree, eat ice cream, play on a swing, ride a bike 
• days of the week 
Vocabulario receptivo 
• Who’s this? 
• Where’s the ...? 
• What colour is ...? 
• How many ...? 
Vocabulario reciclado 
• numbers 1–20 
• climb, eat, play 
• apple, bike, children, 

 
CCL 

CCEC 
CSC 
SIE 

CAA 
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Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
• crayon, frog 
• classroom objects 
 
Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con números, días da semana, etc. 
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STARTER UNIT. BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 

CE5.1.  
CE5.2.  
CE5.3.  
CE5.4.  
CE5.5.  
CE5.6.  

 
  
  
  

 
EA5.3.   

 

Estratexias de produción: 
• Asociar debuxos con significado 
• Facer a marioneta dun personaxe 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Interese en aprender inglés  
• Pracer en coñecer aos personaxes do curso  
• Boa disposición para seguir rutinas  
• Pracer en saudar e despedirse  
• Actitude positiva cara á propia capacidade para participar nas actividades de clase  
• Satisfacción ao lembrar palabras e estruturas gramaticales coñecidas  

 
Funcións comunicativas: 
Saúdos e presentacións 
Establecer e manter a comunicación 
 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• Hello! Hi! Goodbye! 
• How are you? I’m fine, thank you. 
• Let’s be friends. 
Estruturas recicladas 
• What’s your name? 
• How old are you? 
• I’m ... 
• Can I have a (pen), please? 
• Here you are. 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :.  
Vocabulario esencial 
• count, listen, play, read, sing, speak, write 
• climb a tree, eat ice cream, play on a swing, ride a bike 
• days of the week 
Vocabulario receptivo 
• Who’s this? 
• Where’s the ...? 
• What colour is ...? 
• How many ...? 
Vocabulario reciclado 
• numbers 1–20 
• climb, eat, play 
• apple, bike, children, 

 
CCL 

CCEC 
CSC 
SIE 

CAA 
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Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
• crayon, frog 
• classroom objects 
 
Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con números, días da semana, etc. 
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STARTER UNIT. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 
 

Lesson  Obxectivos Tarefas Actividades  
Extra work/ 
Homework 

CCC14 
Notas do 

profesor/a 
15.15 

Le
c

c
ió

n
 1

. p
3

 

Repasar saúdos; 
escoitar, cantar e 
representar unha 
canción 

 Estudar a linguaxe: Hello. Hi. 
How are you? I’m fine, 
thank you. play, speak, sing, 
count, listen, read, write 

 
Starting the lesson. Greet each other. Explain the aims of the lesson. 
1 Find and colour the names. 
2 Listen, repeat and mime. 
3 Listen, point and sing Let’s have fun in English. 
Play Tiger says 
Ending the lesson. Review the lesson. Say Goodbye. 
  

Activity Book. p3 
1 Read, 
complete and 
act out. Colour 
Tiger. 

CCL 
CCEC 

 

Le
c

c
ió

n
 2

. p
4

 

Representar un 
diálogo; escoitar 
e cantar unha 
canción 

 Practicar a linguaxe: What’s 
your name? How old are 
you? I’m (eight). Let’s be 
friends, climb a tree, eat ice 
cream, play on a swing, 
ride a bike, numbers 1–9 

 
Starting the lesson. Greet each other. Explain the aims of lesson. 
4 Play flashcard games: Who’s this? and Pairs! Listen and write. CD1 
Track 4 p28. 
5 Make the puppets. (TB, p175). Stop and say the next word. Act out 
the dialogue. 
6 Listen, point and mime. Sing Come to the park. CD1 Track 5 p28 
Ending the lesson. Review the lesson. Say Goodbye. 
 

2 Write about the 
characters. Write 
about you. 

CCL 
SIE 

CCEC 
 

Le
c

c
ió

n
 3

. p
5

 
Identificar e dicir 
números 10–20 

 Practicar a linguaxe: How 
many (bikes)? Where’s 
(number 16)? It’s on the 
(skateboard). 

 apple, ball, bike, children, 
ice cream, colours, numbers 
10–20 

 
Starting the lesson. Greet each other. Sing Let’s have fun in English. 
CD1 Track 3 p26. Explain the aims of the lesson. 
7 Listen and say The number chant. CD1 Track 6 p30. Find and trace 
the numbers. 
8 Find and count. Write the number. Listen and check. CD1 Track 7 
p30. Play a game: Bingo! 
Ending the lesson. Review the lesson. Say Goodbye. 
 

Activity Book. p4. 
3 Count and 
write. Read and 
colour the 
crayons. 

CCL 
CMCT  

 

                                                           
14  Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía e Competencias Clave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido 
de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais. 
15  A completar polo profesorado, incluíndo o número de horas de cada lección, de acordo coa súa situación específica. 
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Lesson  Obxectivos Tarefas Actividades  
Extra work/ 
Homework 

CCC14 
Notas do 

profesor/a 
15.15 

Le
c

c
ió

n
 4

.  
p

6

 

Identificar e dicir 
os días da 
semana; utilizar 
linguaxe de clase 

 Practicar a linguaxe: Today 
is (Monday). Can I have a 
(pencil), please? Here you 
are. Thank you. 

 Days of the week, 
classroom objects 

 
Starting the lesson. Greet each other. Sing Let’s have fun in English. 
CD1 Track 3 p26. Explain the aims of the lesson. 
9 Listen, point and say The days of the week chant. 
Find and circle the classroom objects. 
10 Listen, number and repeat. Ask and answer. 
Ending the lesson. Review the lesson. Progress Journal Starter Unit 
Download the Progress Journal for the Starter Unit. The children 
complete the activities and reflect on their progress. Say Goodbye. 
 

4 Complete. 
Colour your 
favourite day. 

CCL 
CCEC 

 

 
 
Recursos de Avaliación 

 
 Avaliación informal 

 Observación na aula para verificar o progreso individual e global 
 

 Avaliación formal 
 Diagnostic Test 

 
 Rúbricas 

 Rúbricas de New Tiger 2 para avaliación 
 Macmillan Rubrics Generator 

 
Recursos 
 
Materiais para imprimir: Pupil’s Book páx. 3-6, Activity Book pp3-4. (lista doutros materiais para 
cada lección no TB) 
  
Materiais dixitais:  
Para o profesor: Non esquecer que se pode ensinar esta unidade usando o Teacher’s App en 
Navio . 
Para o alumnado: Animar aos alumnos para usar a aplicación do alumno en Navio para 
practicar e revisar o que aprenderon nesta unidade. 

Recursos complementarios e Atención á Diversidade 
 Actividades ao comezar e finalizar a lección do Teacher's Book 
 Actividades do Activity Book e do Essential Activity Book  
 Banco de actividades. TB páxinas 23-24 
 Teacher’s App en Navio : Fichas de traballo de reforzo e ampliación, Progress Journal e Skills 

Trainer 
 Pupil’s App en Navio.  
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   UNIT 1: A Surprise 
 

UNIT 1. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 

Criterios de 
avaliación16 

Estándares de 
aprendizaxe17 

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave18 
 

CE1.1. 
CE1.2. 
CE1.3. 
CE1.4. 
CE1.5. 
CE1.6. 

 

 
EA1.1.   
EA1.2.   
EA1.3.  
EA1.4. 
EA1.5. 

 
Estratexias de comprensión:  
• Escoitar vocabulario sobre habitacións da casa 
• Escoitar o Tiger’s word chant 
• Facer e responder preguntas sobre obxectos en casa 
• Escoitar o conto de Ping e Pong 
• Escoitar a canción 

• Escoitar a pronuncia: /ʎ / 
• Escoitar e entender o conto 
 
Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Interese en nomear as habitacións dunha casa  
• Pracer en ler un conto que ten lugar nas habitacións dunha casa  
• Conciencia da importancia de deixar a todos participar nos xogos  
• Pracer en practicar a pronuncia  
• Boa disposición para respectar as quendas  
• Confianza ao usar o linguaxe da aula  
• Pracer no humor do conto de Ping e Pong  
• Pracer ao falar sobre a súa casa  
• Conciencia de onde van as cousas en casa  
• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido  
• Pracer en aprender unha rima tradicional  
• Interese en aprender cousas sobre distintas casas  

 
Funcións comunicativas: 
Descrición de persoas e obxectos 
Establecer e manter a comunicación 

 
 

 
CCL 
CSC 

CMCT 
CCEC 

                                                           
16  O texto correspondente ás abreviaturas dos Criterios de Avaliación está especificado no apartado 4.A deste mesmo documento. 
17  O texto correspondente ás abreviaturas dos Estándares de Aprendizaxe está especificado no apartado 4.A deste mesmo documento. 
18  Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía e Competencias Clave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido 
de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais. 
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Criterios de 
avaliación16 

Estándares de 
aprendizaxe17 

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave18 
 
 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• Where’s (she)? 
• Let’s look in the (kitchen). 
• Is he/she (next to) … ? 
• Yes, he/she is. No, he/she isn’t. 
• Can I have a …, please? Yes, of course. 
• The (bed) is in the (bedroom). 
Linguaxe da aula 
• Where’s the teacher? 
• She’s (next to) ... 
Estruturas recicladas 
• This is … 
• in, on, under 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relacionado con :. 
Vocabulario esencial 
• bathroom, bedroom, dining room, garage, hall, kitchen, living room, toilet 
Story vocabulary 
• behind, in, next to, under 
Vocabulario CLIL: cousas de casa 
• bed, clock, cooker, fridge, shower, sofa 
Vocabulario receptivo 
• water 
Vocabulario reciclado 
• numbers 11–20 
• chair, cupboard, door, table, window 
 
Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Escoitar o son /ʎ / (rubber, cupboard) 
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UNIT 1. BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 

CE2.1.  
CE2.2.  
CE2.3.  
CE2.4.  
CE2.5.  
CE2.6.  
CE2.7.  
CE2.8.  

  
  

 
EA2.1.   
EA2.3.  
EA2.4.  
EA2.5.  
EA2.6.   

 

Estratexias de produción: 
 Identificar e nomear as habitacións da casa 
 Dicir o Tiger’s word chant 
 Utilizar e responder a linguaxe de clase 
 Responder a preguntas sobre obxectos de casa 
 Entender e repetir o conto de Ping e Pong 
 Lembrar e repetir o conto 

 Practicar a pronuncia: /ʎ/ 
 Dicir as palabras clave en frases 
 Xogar a un xogo utilizando os recortables 
 Cantar unha canción sobre o conto 
 Cantar unha canción sobre obxectos da casa 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Interese en nomear as habitacións dunha casa  
• Pracer en ler un conto que ten lugar nas habitacións dunha casa  
• Conciencia da importancia de deixar a todos participar nos xogos  
• Pracer en practicar a pronuncia  
• Boa disposición para respectar as quendas  
• Confianza ao usar o linguaxe da aula  
• Pracer no humor do conto de Ping e Pong  
• Pracer ao falar sobre a súa casa  
• Conciencia de onde van as cousas en casa  
• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido  
• Pracer en aprender unha rima tradicional  
• Interese en aprender cousas sobre distintas casas  

 
Funcións comunicativas: 
Descrición de persoas e obxectos 
Establecer e manter a comunicación 
 
Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• Where’s (she)? 
• Let’s look in the (kitchen). 
• Is he/she (next to) … ? 
• Yes, he/she is. No, he/she isn’t. 
• Can I have a …, please? Yes, of course. 
• The (bed) is in the (bedroom). 
Linguaxe da aula 
• Where’s the teacher? 

 
CCL 

CMCT 
CSC 

CCEC 
SIE 
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Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
• She’s (next to) ... 
Estruturas recicladas 
• This is … 
• in, on, under 

 

Léxico oral de uso común (produción) relacionado con :.  
Vocabulario esencial 
• bathroom, bedroom, dining room, garage, hall, kitchen, living room, toilet 
Story vocabulary 
• behind, in, next to, under 
Vocabulario CLIL: cousas da casa 
• bed, clock, cooker, fridge, shower, sofa 
Vocabulario receptivo 
• water 
Vocabulario reciclado 
• numbers 11–20 
• chair, cupboard, door, table, window 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Practicar o son /ʎ / (rubber, cupboard) 
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UNIT 1. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 

CE3.1.  
CE3.2.  
CE3.3.  
CE3.4.  
CE3.5.  
CE3.6.  
CE3.7.  
CE3.8.  

 

 
EA3.4.  
EA3.5.  
EA3.6. 

 

Estratexias de comprensión:  
 Ler vocabulario sobre habitacións da casa 
 Identificar as habitacións da casa 
 Identificar obxectos típicos da casa 
 Ler o conto 
 Ler sobre valores 
 Ler e practicar gramática 
 Recoñecer e ler palabras clave 
 Revisar e avaliar a aprendizaxe propia 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Interese en nomear as habitacións dunha casa  
• Pracer en ler un conto que ten lugar nas habitacións dunha casa  
• Conciencia da importancia de deixar a todos participar nos xogos  
• Pracer en practicar a pronuncia  
• Boa disposición para respectar as quendas  
• Confianza ao usar o linguaxe da aula  
• Pracer no humor do conto de Ping e Pong  
• Pracer ao falar sobre a súa casa  
• Conciencia de onde van as cousas en casa  
• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido  
• Pracer en aprender unha rima tradicional  
• Interese en aprender cousas sobre distintas casas  

 
Funcións comunicativas: 
Descrición de persoas e obxectos 
Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• Where’s (she)? 
• Let’s look in the (kitchen). 
• Is he/she (next to) … ? 
• Yes, he/she is. No, he/she isn’t. 
• Can I have a …, please? Yes, of course. 
• The (bed) is in the (bedroom). 
Linguaxe da aula 
• Where’s the teacher? 
• She’s (next to) ... 
Estruturas recicladas 
• This is … 

 
CCL 
CSC 

CMCT 
SIE 
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Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
• in, on, under 
 

Léxico escrito de uso común (recepción) relacionado con :. 
Vocabulario esencial 
• bathroom, bedroom, dining room, garage, hall, kitchen, living room, toilet 
Story vocabulary 
• behind, in, next to, under 
Vocabulario CLIL: cousas de casa 
• bed, clock, cooker, fridge, shower, sofa 
Vocabulario receptivo 
• water 
Vocabulario reciclado 
• numbers 11–20 
• chair, cupboard, door, table, window 
 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con habitacións da casa 
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UNIT 1. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 

CE4.1.  
CE4.2.  
CE4.3.  
CE4.4.  
CE4.5.  
CE4.6.  

 
  
  
  

 
EA4.1.  

 

 

Estratexias de produción: 
 Completar actividades con vocabulario sobre habitacións da casa 
 Entender e practicar a gramática 
 Utilizar a Pupil’s App en Navio.  
 Copiar e escribir palabras clave 
 Facer un recortable 
 Facer debuxos 
 
Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Interese en nomear as habitacións dunha casa  
• Pracer en ler un conto que ten lugar nas habitacións dunha casa  
• Conciencia da importancia de deixar a todos participar nos xogos  
• Pracer en practicar a pronuncia  
• Boa disposición para respectar as quendas  
• Confianza ao usar o linguaxe da aula  
• Pracer no humor do conto de Ping e Pong  
• Pracer ao falar sobre a súa casa  
• Conciencia de onde van as cousas en casa  
• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido  
• Pracer en aprender unha rima tradicional  
• Interese en aprender cousas sobre distintas casas  

 
Funcións comunicativas: 
Descrición de persoas e obxectos 
Establecer e manter a comunicación 
 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• Where’s (she)? 
• Let’s look in the (kitchen). 
• Is he/she (next to) … ? 
• Yes, he/she is. No, he/she isn’t. 
• Can I have a …, please? Yes, of course. 
• The (bed) is in the (bedroom). 
Linguaxe da aula 
• Where’s the teacher? 
• She’s (next to) ... 
Estruturas recicladas 
• This is … 
• in, on, under 
 

 

 
CCL 

CMCT 
CD 

CCEC 
CAA 
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Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :.  
Vocabulario esencial 
• bathroom, bedroom, dining room, garage, hall, kitchen, living room, toilet 
Story vocabulary 
• behind, in, next to, under 
Vocabulario CLIL: cousas de casa 
• bed, clock, cooker, fridge, shower, sofa 
Vocabulario receptivo 
• water 
Vocabulario reciclado 
• numbers 11–20 
• chair, cupboard, door, table, window 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con habitacións da casa 
 



 

88 
 

UNIT 1. BLOQUE BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 

CE5.1.  
CE5.2.  
CE5.3.  
CE5.4.  
CE5.5.  
CE5.6.  

 
  
  
  

 
EA5.1.  

 

 

Estratexias de produción: 
 Completar actividades con vocabulario sobre habitacións da casa 
 Entender e practicar a gramática 
 Utilizar a Pupil’s App en Navio.  
 Copiar e escribir palabras clave 
 Facer un recortable 
 Facer debuxos 
 
Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Interese en nomear as habitacións dunha casa  
• Pracer en ler un conto que ten lugar nas habitacións dunha casa  
• Conciencia da importancia de deixar a todos participar nos xogos  
• Pracer en practicar a pronuncia  
• Boa disposición para respectar as quendas  
• Confianza ao usar o linguaxe da aula  
• Pracer no humor do conto de Ping e Pong  
• Pracer ao falar sobre a súa casa  
• Conciencia de onde van as cousas en casa  
• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido  
• Pracer en aprender unha rima tradicional  
• Interese en aprender cousas sobre distintas casas  

 
Funcións comunicativas: 
Descrición de persoas e obxectos 
Establecer e manter a comunicación 
 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• Where’s (she)? 
• Let’s look in the (kitchen). 
• Is he/she (next to) … ? 
• Yes, he/she is. No, he/she isn’t. 
• Can I have a …, please? Yes, of course. 
• The (bed) is in the (bedroom). 
Linguaxe da aula 
• Where’s the teacher? 
• She’s (next to) ... 
Estruturas recicladas 
• This is … 
• in, on, under 
 

 

 
CCL 

CMCT 
CD 

CCEC 
CAA 
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Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :.  
Vocabulario esencial 
• bathroom, bedroom, dining room, garage, hall, kitchen, living room, toilet 
Story vocabulary 
• behind, in, next to, under 
Vocabulario CLIL: cousas de casa 
• bed, clock, cooker, fridge, shower, sofa 
Vocabulario receptivo 
• water 
Vocabulario reciclado 
• numbers 11–20 
• chair, cupboard, door, table, window 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con habitacións da casa 
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UNIT 1. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 
 

Lesson  Obxectivos Tarefas Actividades  
Extra work/ 
Homework 

CCC19 
Notas do 

profesor/a 
20.20 

Le
c

c
ió

n
 1

. 
V

o
c

a
b

ul
a

ry
. p

7

 

Dicir e entender 
vocabulario de 
habitacións 

 Practicar vocabulario 
obxectivo: toilet, bedroom, 
bathroom, hall, living room, 
dining room, kitchen, 
garage 

 
Starting the lesson. Sing Let’s have fun in English. CD1 Track 3 p26 
Do the opening routine. CD1 Track 11 p22. Explain the aims of the 
lesson. 
1 Listen, look and repeat. CD1 Track 13 p36. Play flashcard games. 
2 Listen, point and say the Tiger’s word chant. CD1 Track 14 p36 
3 Stick and say. Play Can you remember? 
Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. CD1 Track 
12 p22. Sing See you soon! CD1 Track 10 p22  

Activity Book. p5.  
Vocabulary 
1 Read, look and 
number. Say. 
2 Count the 
tigers in the 
picture. Write the 
number. 

CCL 
CD 

 

Le
c

c
ió

n
 2

. 
St

o
ry

. p
8-

9

 

Escoitar e 
entender o conto 
 
Aprender sobre a 
resposta persoal 
e os valores 

 
 Aprender linguaxe do 

conto: Where’s (Jay)? Is 
(he) (in) the (hall)? Yes, (he) 
is./No, (he) isn’t. behind, in, 
next to, under. 

 
Starting the lesson. Sing Let’s have fun in English. CD1 Track 3 p26. Do 
the opening routine. CD1 Track 11 p22. Say the Tiger’s word chant. 
CD1 Track 14 p36. Explain the aims of the lesson. 
Pre-story activities. Predict what happens in the story (books open). 
Listen (books closed). CD1 Track 15 p38. Listen with the story cards. 
4 Listen to the story. CD1 Track 15 p38. Listen again. Answer the 
questions. Play Who says…?. 
Tiger Values: Talk about the importance of letting friends join in games 
Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 
CD1 Track 12 p22. Sing See you soon! CD1 Track 10 p22 
 

Activity Book p.6 
Vocabulary and 
story 
3 Look and write. 
4 Find and circle 
Li, Jay and Tiger. 
Write the room. 
What do you 
think? Colour. 

CCL 
CD 

CSC 
CCEC 

 

Le
c

c
ió

n
 3

. 
St

o
ry

 a
c

tiv
iti

e
s.

 p
10  

Usar vocabulario 
de habitacións e 
linguaxe do 
conto 

 Aprender e practicar a 
linguaxe da unidade: 
Where’s (Jay)? Is (he) (in) 
the (hall)? Yes, (he) is./No, 
(he) isn’t. behind, in, next to, 
under 

 
Starting the lesson. Sing Let’s have fun in English. CD1 Track 3 p26. Do 
the opening routine. CD1 Track 11 p22. Do flashcard activities. Explain 
the aims of the lesson. 
5 Listen and say the missing words. CD1 Track 16 p40 
6 Listen and tick (✔) the rooms Sue looks in. 
Sing Where’s Li? Look and write. 
7 Listen, look and say who. Complete the sentences. 
Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 
CD1 Track 12 p22. Sing See you soon! CD1 Track 10 p22 
 

Activity Book p.7 
Song 
5 Ook and write. 
Listen and 
check. Sing 
Where’s Li? 

CCL 
CAA 

CCEC 
 

 

                                                           
19  Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía e Competencias Clave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido 
de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais. 
20  A completar polo profesorado, incluíndo o número de horas de cada lección, de acordo coa súa situación específica. 
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Lesson  Obxectivos Tarefas Actividades  
Extra work/ 
Homework 

CCC19 
Notas do 

profesor/a 
20.20 

Le
c

c
ió

n
 4

. 
Sp

e
a

ki
ng

. p
11  

Practicar a 
pronuncia e 
xogar a un xogo 
de rol  
 

 Practicar a linguaxe: Is (Li) 
(in) the (kitchen)? Yes, (she) 
is./No, (she) isn’t. behind, in, 
next to, under 

 Practicar a fonética: The 
cup and the rubber run 
under the cupboard 

 
 
 
Starting the lesson. Sing Let’s have fun in English. CD1 Track 3 p26 
Do the opening routine. CD1 Track 11 p22. Sing Where’s Li? 
CD1 Track 17 p40. Explain the aims of the lesson. 
8 Listen, look and say. 
9 Make the cut-out on page 91. Do a role play. 
10 Play Find Tiger. 
Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. CD1 Track 
12 p22. Sing See you soon! CD1 Track 10 p22 

Activity Book p.8 
Language and 
communication 
6 Read, write 
and colour the 
answer. 
7 Look, read and 
number. Draw 
and write. 

CCL 
SIE 

CAA 
 

Le
c

c
ió

n
 5

. 
C

ro
s-

c
ur

ric
ul

a
r.

 p
12  

Identificar e falar 
sobre obxectos 
domésticos 

 Practicar o vocabulario: 
bed, fridge, clock, cooker, 
shower, sofa 

 
 
Starting the lesson. Sing Let’s have fun in English. CD1 Track 3 p26 
Do the opening routine. CD1 Track 11 p22. Do flashcard activities.  
Explain the aims of the lesson. 
11 Listen, point and say. Read and stick. 
12 Listen and repeat. Play Observation. 
Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. CD1 Track 
12 p22. Sing See you soon! CD1 Track 10 p22 
 

Activity Book p.9 
Things in our 
home 
8 Look and find. 
Write. 
9 Read and 
colour the 
objects in 
Activity 8.  

CCL 
CMCT 

 
 

Le
c

c
ió

n
 6

. 
C

ro
s-

c
ur

ric
ul

a
r

. p
13  

Dicir os obxectos 
que hai en casa 

 Aprender e practicar a 
linguaxe: The (fridge) is in 
the (kitchen). Have you got 
a (clock) in your 
(bedroom)? Yes, I 
have./No, I haven’t 

 
Starting the lesson. Sing Let’s have fun in English. CD1 Track 3 p26 
Do the opening routine. CD1 Track 11 p22. Listen to the Ping and Pong 
story. CD1 Track 22 p44. Explain the aims of the lesson. 
13 Listen, match and repeat. CD1 Track 23 p46. Play Caseta up if it’s 
true. 
14 Listen and point. Sing The shower is in the bathroom. 
Consentir and say. 
15 Play Draw and ask. 
Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. CD1 Track 
12 p22. Sing See you soon! CD1 Track 10 p22 
 

 
Activity Book 
p.10 
10 Find, circle 
and write. 
Sing The shower 
is in the 
bathroom. 

CCL 
CMCT 
CCEC 
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Lesson  Obxectivos Tarefas Actividades  
Extra work/ 
Homework 

CCC19 
Notas do 

profesor/a 
20.20 

Le
c

c
ió

n
 7

. 
U

ni
t R

e
vi

e
w

. 
p

14
-1

5

 

Repasar os 
contidos da 
unidade 

 Revisar todo o vocabulario 
e a linguaxe da unidade. 

 
Starting the lesson. Sing Let’s have fun in English. CD1 Track 3 p26 
Do the opening routine. CD1 Track 11 p22. Sing The shower is in the 
bathroom. CD1 Track 24 p46. Explain the aims of the lesson. Do a 
language Review quiz. 
16 Listen, number and repeat. Complete the sentences. 
17 Look and write. Complete the sentences. 
18 Class Chat: Listen, point and repeat. CD1 Track 26 p48. Ask and 
answer. Go to the Picture Dictionary on page 88. 
Ending the lesson. Review the lesson. Progress Journal Unit 1. 
Download the Progress Journal for Unit 1. The children complete the 
activities and reflect on their progress. Do the closing routine. 
CD1 Track 12 p22. Sing See you soon! CD1 Track 10 p22 
 

Activity Book 
p.11 
Unit Review 
11 Label the 
pictures. 
Complete the 
sentences. 
12 Tick (✔) what 
you can do. 

CCL 
CAA 

 
 

Le
c

c
ió

n
 8

. 
K

id
s'

 C
u

ltu
re  

P
16  

Escoitar, dicir e 
representar unha 
rima tradicional 

 Practicar linguaxe cultural: I 
live in a (flat). house, flat, 
houseboat. 

 
Starting the lesson. Sing Let’s have fun in English. 
CD1 Track 3 p26. Do the opening routine. CD1 Track 11 p22 
Explain the Kids’ Culture lesson. Explain the aims of the lesson. 
1 Listen and say a traditional rhyme: In a dark, dark house. 
Act it out. Play a game 
2 Listen and number. Draw and write. 
Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 
CD1 Track 12 p22. Sing See you soon! CD1 Track 10 p22 

Activity Book 
p.12 
1 Read and 
write. Listen and 
say the rhyme. 
2 Read and 
match. 

CCL 
CCEC 

CD 
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Lesson  Obxectivos Tarefas Actividades  
Extra work/ 
Homework 

CCC19 
Notas do 

profesor/a 
20.20 

 
Recursos de Avaliación 

 
 Avaliación informal 

 Observación na aula para verificar o progreso individual e global 
 Exercicios do Activity Book. 
 Habilidades: exercicios de reading, writing, listening e speaking 

 
 Avaliación formal 

 Actividades do Progress Journal. Unidade 1 
 Lección 7. Unit Review 
 Tiger Review 1: Repaso de unidades 1-2 
 Test da unidade 
 Test Trimestral 
 Test de Fin de Curso 

 
 Auto-avaliación 

 Picture Dictionary. Unidade 1. 
 Actividade de autoavaliación da Unit Review. 
 Os alumnos tamén avalían o aprendido nas unidades 1-2 en Tiger Review 1. 

 
 Rúbricas 

 Rúbricas de New Tiger 2 para avaliación 
 Macmillan Rubrics Generator 

 

 
Recursos 
 
Materiais para imprimir: Pupil’s Book páx.7-16, Activity Book pp5-12. (lista doutros materiais para 
cada lección no TB) 
 
Materiais dixitais:  
Para o profesor: Non esquecer que se pode ensinar esta unidade usando o Teacher’s App en 
Navio . 
Para o alumnado: Animar aos alumnos para usar a aplicación do alumno en Navio para 
practicar e revisar o que aprenderon nesta unidade. 
 

Recursos complementarios e Atención á Diversidade 
 
 Actividades ao comezar e finalizar a lección do Teacher's Book 
 Actividades do Activity Book e do Essential Activity Book  
 Banco de actividades. TB páxinas 23-24 
 Teacher’s App en Navio : Fichas de traballo de reforzo e ampliación, Progress Journal e Skills 

Trainer 
 Pupil’s App en Navio.  
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   UNIT 2: A New Pet 
 

UNIT 2. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 

Criterios de 
avaliación21 

Estándares de 
aprendizaxe22 

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave23 
 

CE1.1. 
CE1.2. 
CE1.3. 
CE1.4. 
CE1.5. 
CE1.6. 

 

 
EA1.1.   
EA1.2.   
EA1.3.  
EA1.4. 
EA1.5. 

 
Estratexias de comprensión:  
 Escoitar vocabulario sobre mascotas 
 Escoitar o Tiger’s word chant 
 Escoitar unha canción sobre o que come unha mascota 
 Facer e responder preguntas sobre mascotas na familia 
 Escoitar o conto de Ping e Pong 
• Escoitar a pronuncia: /r/ 
• Escoitar e entender o conto 
 
Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Interese en nomear mascotas  
• Pracer en ler un conto sobre unha mascota nova  
• Pracer en representar o conto  
• Conciencia de como coidar ás mascotas  
• Pracer en practicar a pronuncia  
• Boa disposición para respectar as quendas  
• Confianza ao usar o linguaxe da aula  
• Pracer no humor do conto de Ping e Pong  
• Pracer ao falar sobre as súas mascotas  
• Conciencia do que comen distintas mascotas  
• Conciencia da necesidade de coidar ás mascotas  
• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido  
• Pracer ao cantar e representar unha canción tradicional  
• Interese en aprender cousas sobre distintas mascotas  

 
Funcións comunicativas: 
Descrición de persoas e obxectos 
Establecer e manter a comunicación 

 
CCL 
CSC 

CMCT 
CCEC 

                                                           
21  O texto correspondente ás abreviaturas dos Criterios de Avaliación está especificado no apartado 4.A deste mesmo documento. 
22  O texto correspondente ás abreviaturas dos Estándares de Aprendizaxe está especificado no apartado 4.A deste mesmo documento. 
23  Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía e Competencias Clave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido 
de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais. 
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Criterios de 
avaliación21 

Estándares de 
aprendizaxe22 

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave23 
 
 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• What has she/he got? 
• Has she/he got a (kitten)? 
• Yes, he/she has. No, he/she hasn’t. 
• What do (rabbits) eat? 
• (Rabbits) eat (grass). 
Linguaxe da aula 
• Has everyone got a book, a ruler and a pencil? 
• He/She’s got a … but he/she hasn’t got a … 
Estruturas recicladas 
• I’ve got a … 
• I haven’t got a … 
• Have you got a …? 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relacionado con :. 
Vocabulario esencial 
• bird, fish, hamster, kitten, lizard, puppy, rabbit, turtle 
Story vocabulary 
• friend, pet, rock 
Vocabulario CLIL: O que comen as mascotas 
• fish, grass, insects, leaves, meat, seeds 
Linguaxe receptiva 
• It’s important to ... 
Vocabulario reciclado 
• cat, dog, parrot 
• numbers 11–20  
 
Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 
Escoitar o son /r/ (rabbit, room) 
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UNIT 2. BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 

CE2.1.  
CE2.2.  
CE2.3.  
CE2.4.  
CE2.5.  
CE2.6.  
CE2.7.  
CE2.8.  

  
  

 
EA2.1.   
EA2.3.  
EA2.4.  
EA2.5.  
EA2.6.   

 

Estratexias de produción: 
 Identificar e nomear mascotas 
 Dicir o Tiger’s word chant 
 Utilizar e responder a linguaxe de clase 
 Responder a preguntas sobre mascotas na familia 
 Entender e repetir o conto de Ping e Pong 
 Lembrar e repetir o conto 
 Practicar a pronuncia: /r/ 
 Dicir as palabras clave en frases 
 Xogar a un xogo utilizando os recortables 
 Cantar unha canción sobre o conto 
 Cantar unha canción sobre o que comen as mascotas 
 Xogar a un xogo de rol utilizando os recortables 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Interese en nomear mascotas  
• Pracer en ler un conto sobre unha mascota nova  
• Pracer en representar o conto  
• Conciencia de como coidar ás mascotas  
• Pracer en practicar a pronuncia  
• Boa disposición para respectar as quendas  
• Confianza ao usar o linguaxe da aula  
• Pracer no humor do conto de Ping e Pong  
• Pracer ao falar sobre as súas mascotas  
• Conciencia do que comen distintas mascotas  
• Conciencia da necesidade de coidar ás mascotas  
• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido  
• Pracer ao cantar e representar unha canción tradicional  
• Interese en aprender cousas sobre distintas mascotas 
 

Funcións comunicativas: 
Descrición de persoas e obxectos 
Establecer e manter a comunicación 
 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• What has she/he got? 
• Has she/he got a (kitten)? 
• Yes, he/she has. No, he/she hasn’t. 
• What do (rabbits) eat? 
• (Rabbits) eat (grass). 
 

 
CCL 

CCEC 
CMCT 
CSC  
SIE 
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Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 
Linguaxe da aula 
• Has everyone got a book, a ruler and a pencil? 
• He/She’s got a … but he/she hasn’t got a … 
Estruturas recicladas 
• I’ve got a … 
• I haven’t got a … 
• Have you got a …? 

 

Léxico oral de uso común (produción) relacionado con :.  
Vocabulario esencial 
• bird, fish, hamster, kitten, lizard, puppy, rabbit, turtle 
Vocabulario do conto 
• friend, pet, rock 
Vocabulario CLIL: O que comen as mascotas 
• fish, grass, insects, leaves, meat, seeds 
Linguaxe receptiva 
• It’s important to ... 
Vocabulario reciclado 
• cat, dog, parrot 
• numbers 11–20  

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 
Practicar o son /r/ (rabbit, room) 
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UNIT 2.  BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 

CE3.1.  
CE3.2.  
CE3.3.  
CE3.4.  
CE3.5.  
CE3.6.  
CE3.7.  
CE3.8.  

 

 
EA3.4.  
EA3.5.  
EA3.6. 

 

Estratexias de comprensión:  
 Ler vocabulario sobre mascotas 
 Identificar mascotas 
 Identificar o que comen as mascotas 
 Ler o conto 
 Ler sobre valores 
 Ler e practicar gramática 
 Recoñecer e ler palabras clave 
 Revisar e avaliar a aprendizaxe propia 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Interese en nomear mascotas  
• Pracer en ler un conto sobre unha mascota nova  
• Pracer en representar o conto  
• Conciencia de como coidar ás mascotas  
• Pracer en practicar a pronuncia  
• Boa disposición para respectar as quendas  
• Confianza ao usar o linguaxe da aula  
• Pracer no humor do conto de Ping e Pong  
• Pracer ao falar sobre as súas mascotas  
• Conciencia do que comen distintas mascotas  
• Conciencia da necesidade de coidar ás mascotas  
• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido  
• Pracer ao cantar e representar unha canción tradicional  
• Interese en aprender cousas sobre distintas mascotas 

 
Funcións comunicativas: 
Descrición de persoas e obxectos 
Establecer e manter a comunicación 
 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• What has she/he got? 
• Has she/he got a (kitten)? 
• Yes, he/she has. No, he/she hasn’t. 
• What do (rabbits) eat? 
• (Rabbits) eat (grass). 
Linguaxe da aula 
• Has everyone got a book, a ruler and a pencil? 
• He/She’s got a … but he/she hasn’t got a … 
 

 
CCL 

CMCT 
CCEC 
CSC 
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Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 
Estruturas recicladas 
• I’ve got a … 
• I haven’t got a … 
• Have you got a …? 
 

Léxico escrito de uso común (recepción) relacionado con :. 
Vocabulario esencial 
• bird, fish, hamster, kitten, lizard, puppy, rabbit, turtle 
Vocabulario do conto 
• friend, pet, rock 
Vocabulario CLIL: What pets eat 
• fish, grass, insects, leaves, meat, seeds 
Linguaxe receptiva 
• It’s important to ... 
Vocabulario reciclado 
• cat, dog, parrot 
• numbers 11–20  
 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con mascotas.  
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UNIT 2. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 

CE4.1.  
CE4.2.  
CE4.3.  
CE4.4.  
CE4.5.  
CE4.6.  

 
  
  
  

 
EA4.1.  

 

 

Estratexias de produción: 
 Completar actividades con vocabulario sobre mascotas 
 Entender e practicar a gramática 
 Utilizar a Pupil’s App en Navio.  
 Copiar e escribir palabras clave 
 Facer un recortable 
 Facer debuxos 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Interese en nomear mascotas  
• Pracer en ler un conto sobre unha mascota nova  
• Pracer en representar o conto  
• Conciencia de como coidar ás mascotas  
• Pracer en practicar a pronuncia  
• Boa disposición para respectar as quendas  
• Confianza ao usar o linguaxe da aula  
• Pracer no humor do conto de Ping e Pong  
• Pracer ao falar sobre as súas mascotas  
• Conciencia do que comen distintas mascotas  
• Conciencia da necesidade de coidar ás mascotas  
• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido  
• Pracer ao cantar e representar unha canción tradicional  
• Interese en aprender cousas sobre distintas mascotas 

 

Funcións comunicativas: 
Descrición de persoas e obxectos 
Establecer e manter a comunicación 
 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• What has she/he got? 
• Has she/he got a (kitten)? 
• Yes, he/she has. No, he/she hasn’t. 
• What do (rabbits) eat? 
• (Rabbits) eat (grass). 
Linguaxe da aula 
• Has everyone got a book, a ruler and a pencil? 
• He/She’s got a … but he/she hasn’t got a … 
Estruturas recicladas 
• I’ve got a … 
• I haven’t got a … 
• Have you got a …? 

 

 
CCL 

CMCT 
CCEC 

CD 
CAA 
SIE 
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Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :.  
Vocabulario esencial 
• bird, fish, hamster, kitten, lizard, puppy, rabbit, turtle 
Vocabulario do conto 
• friend, pet, rock 
Vocabulario CLIL: What pets eat 
• fish, grass, insects, leaves, meat, seeds 
Linguaxe receptiva 
• It’s important to ... 
Vocabulario reciclado 
• cat, dog, parrot 
• numbers 11–20  

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con mascotas.  
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UNIT 2. BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 

CE5.1.  
CE5.2.  
CE5.3.  
CE5.4.  
CE5.5.  
CE5.6.  

 
  
  
  

 
EA5.1.  

 

 

Estratexias de produción: 
 Completar actividades con vocabulario sobre mascotas 
 Entender e practicar a gramática 
 Utilizar a Pupil’s App en Navio.  
 Copiar e escribir palabras clave 
 Facer un recortable 
 Facer debuxos 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Interese en nomear mascotas  
• Pracer en ler un conto sobre unha mascota nova  
• Pracer en representar o conto  
• Conciencia de como coidar ás mascotas  
• Pracer en practicar a pronuncia  
• Boa disposición para respectar as quendas  
• Confianza ao usar o linguaxe da aula  
• Pracer no humor do conto de Ping e Pong  
• Pracer ao falar sobre as súas mascotas  
• Conciencia do que comen distintas mascotas  
• Conciencia da necesidade de coidar ás mascotas  
• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido  
• Pracer ao cantar e representar unha canción tradicional  
• Interese en aprender cousas sobre distintas mascotas 

 

Funcións comunicativas: 
Descrición de persoas e obxectos 
Establecer e manter a comunicación 
 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• What has she/he got? 
• Has she/he got a (kitten)? 
• Yes, he/she has. No, he/she hasn’t. 
• What do (rabbits) eat? 
• (Rabbits) eat (grass). 
Linguaxe da aula 
• Has everyone got a book, a ruler and a pencil? 
• He/She’s got a … but he/she hasn’t got a … 
Estruturas recicladas 
• I’ve got a … 
• I haven’t got a … 
• Have you got a …? 

 

 
CCL 

CMCT 
CCEC 

CD 
CAA 
SIE 
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Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :.  
Vocabulario esencial 
• bird, fish, hamster, kitten, lizard, puppy, rabbit, turtle 
Vocabulario do conto 
• friend, pet, rock 
Vocabulario CLIL: What pets eat 
• fish, grass, insects, leaves, meat, seeds 
Linguaxe receptiva 
• It’s important to ... 
Vocabulario reciclado 
• cat, dog, parrot 
• numbers 11–20  

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con mascotas.  
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UNIT 2. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 
 

Lesson  Obxectivos Tarefas Actividades  
Extra work/ 
Homework 

CCC24 
Notas do 

profesor/a 
25.25 

Le
c

c
ió

n
 1

. 
V

o
c

a
b

ul
a

ry
. p

17  

Dicir e entender 
vocabulario de 
mascotas 

 Practicar vocabulario 
obxectivo: bird, hamster, 
turtle, kitten, rabbit, lizard, 
fish, puppy 

 
Starting the lesson. Sing Let’s have fun in English. CD1 Track 3 p26 
Do the opening routine. CD1 Track 29 p22. Explain the aims of the 
lesson. 
1 Listen, look and repeat. CD1 Track 31 p54. Play flashcard games. 
2 Listen, point and say the Tiger’s word chant. CD1 Track 32 p54 
3 Stick and say. Play Can you remember? 
Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 
CD1 Track 30 p22. Sing See you soon! CD1 Track 10 p22 
 

Activity Book. 
p13 
Vocabulary 
1 Read, look and 
number. Say. 
2 Count the 
tigers. Write the 
number. 

CCL 
CD 

 

Le
c

c
ió

n
 2

. 
St

o
ry

. p
18

-1
9

 

Escoitar e 
entender o conto 
 
Aprender sobre a 
resposta persoal 
e os valores 

 
 Aprender linguaxe do 

conto: What has (she) got? 
Has (she) got a (lizard)? Yes, 
(she) has./No, (she) hasn’t. 
(She) hasn’t got a (rabbit). 

Starting the lesson. Sing Let’s have fun in English. CD1 Track 3 p26 
Do the opening routine. CD1 Track 29 p22. Say the Tiger’s word chant. 
CD1 Track 32 p54. Explain the aims of the lesson. 
Pre-story activities. Predict what happens in the story (books open). 
Listen (books closed). CD1 Track 33 p56. Listen with the story cards. 
4 Listen to the story. Answer the questions. 
Play Who says …? 
Tiger Values: Talk about the importance of looking after your pets 
Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. CD1 Track 
30 p22. Sing See you soon! CD1 Track 10 p22 
 

Activity Book 
p.14 
Vocabulary and 
story 
3 Tick (✔) the 
animals in the 
story. 
4 Colour Li’s new 
pet. Complete 
the sentence. 
What do you 
think? Colour. 

CCL 
CD 

CSC 
CCEC 

 

Le
c

c
ió

n
 3

. 
St

o
ry

 a
c

tiv
iti

e
s.

 p
20  

Utilizar 
vocabulario de 
mascotas e 
linguaxe do 
conto 

 Aprender e practicar a 
linguaxe da unidade: What 
has (she) got? Has (she) got 
a (lizard)? Yes, (she) 
has./No, (she) hasn’t. (She) 
hasn’t got a (rabbit). 

 
Starting the lesson. Sing Let’s have fun in English. CD1 Track 3 p26 
Do the opening routine. CD1 Track 29 p22. Do flashcard activities. 
Explain the aims of the lesson. 
5 Listen and say the missing words. 
6 Listen and circle Li’s pet. Sing She’s got a new pet. 
Look and write. 
7 Listen, look and say who. Complete the sentences. 
Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 
CD1 Track 30 p22. Sing See you soon! CD1 Track 10 p22 
 

Activity Book 
p.15 
Song 
5 Look and write. 
Listen and 
check. 
Sing She’s got a 
new pet. 

CCL 
CCEC 
CAA 

 

 

                                                           
24  Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía e Competencias Clave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido 
de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais. 
25  A completar polo profesorado, incluíndo o número de horas de cada lección, de acordo coa súa situación específica. 
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Lesson  Obxectivos Tarefas Actividades  
Extra work/ 
Homework 

CCC24 
Notas do 

profesor/a 
25.25 

Le
c

c
ió

n
 4

. 
Sp

e
a

ki
ng

. p
21  

Practicar a 
pronuncia e 
xogar a un xogo 
de rol 
 

 Practicar a linguaxe: Has (Li) 
got a (rabbit)? Yes, (she) 
has./No, (she) hasn’t. 

 Practicar a fonética: Ricky 
rabbit runs round and round 
the room 

 
 
Starting the lesson. Sing Let’s have fun in English. CD1 Track 3 p26 
Do the opening routine. CD1 Track 29 p22. Sing She’s got a new pet. 
CD1 Track 35 p58. Explain the aims of the lesson. 
8 Tiger Phonics: Listen, look and say. CD1 Track 38 p60 
9 Make the cut-out on page 93. Do a role play. 
10 Play Sentence bingo. 
Ending the lesson. Review the lesson.  Do the closing routine. CD1 
Track 30 p22. Sing See you soon! CD1 Track 10 p22 

Activity Book 
p.16 
Language and 
communication 
6 Look, read and 
write. Colour the 
answer. 
7. Look and write 
the names. 

CCL 
SIE 

CAA 
 

Le
c

c
ió

n
 5

. 
C

ro
s-

c
ur

ric
ul

a
r.

 p
22  

Identificar e falar 
sobre o que 
comen as 
mascotas 

 Practicar o vocabulario: 
leaves, seeds, meat, fish, 
grass, insects 

 
Starting the lesson. Sing Let’s have fun in English. CD1 Track 3 p26 
Do the opening routine. CD1 Track 29 p22. Do flashcard activities.  
Explain the aims of the lesson. 
11 Listen, point and say. Read and stick. 
12 Listen and repeat. Play Observation. 
Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 
CD1 Track 30 p22. Sing See you soon! CD1 Track 10 p22 
 

Activity Book 
p.17 
8 Look, find and 
circle. 
9 Look and 
count. Write the 
number. 

CCL 
CMCT 

 
 

Le
c

c
ió

n
 6

. 
C

ro
s-

c
ur

ric
ul

a
r

. p
23  

Falar sobre 
mascotas 
coñecidas e o 
que comen 

 Aprender e practicar a 
linguaxe: My (brother) has 
got a (rabbit). (Rabbits) eat 
(grass). 

 
Starting the lesson. Sing Let’s have fun in English. CD1 Track 3 p26 
Do the opening routine. CD1 Track 29 p22. Listen to the Ping and Pong 
story. CD1 Track 40 p62. Explain the aims of the lesson. 
13 Listen, colour and repeat. CD1 Track 41 p64. Play Caseta up if it’s 
true. 
14 Listen and point. Sing Different pets, different food. 
15 Talk about pets you know. 
Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 
CD1 Track 30 p22. Sing See you soon! CD1 Track 10 p22 
 

 
Activity Book 
p.18 
10 Write the 
animal and the 
food. Colour the 
paths. 
11 Look at 
Activity 10 and 
write. 

CCL 
CMCT 
CCEC 
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Lesson  Obxectivos Tarefas Actividades  
Extra work/ 
Homework 

CCC24 
Notas do 

profesor/a 
25.25 

Le
c

c
ió

n
 7

. 
U

ni
t R

e
vi

e
w

. 
p

24
-2

5

 

Repasar os 
contidos da 
unidade 

 Revisar todo o vocabulario 
e a linguaxe da unidade. 

 
Starting the lesson. Sing Let’s have fun in English. 
CD1 Track 3 p26. Do the opening routine. 
CD1 Track 29 p22. Sing Different pets, different food. 
CD1 Track 42 p64. Explain the aims of the lesson. Do a language 
Review quiz. 
16 Listen, number and repeat. Complete the sentences. 
17 Look and write. Complete the sentences. 
18 Listen, point and repeat. Ask and answer. Go to the Picture 
Dictionary on page 88. 
Ending the lesson. Review the lesson and the unit. Progress Journal Unit 
2. Download the Progress Journal for Unit 2. The children complete the 
activities and reflect on their progress. Do the closing routine. 
CD1 Track 30 p22. Sing See you soon! CD1 Track 10 p22 
 

Activity Book 
p.19 
Unit Review 
12 Label the 
pictures. 
Complete the 
sentences. 
13 Tick (4) what 
you can do. 

CCL 
CAA 

 
 

Le
c

c
ió

n
 8

. 
K

id
s'

 C
ul

tu
re

 

P
26  

Escoitar, dicir e 
representar unha 
rima tradicional 

 Practicar linguaxe cultural: 
My (friend) has got a (dog). 
guinea pig 

 
 
 
Starting the lesson. Sing Let’s have fun in English. CD1 Track 3 p26 
Do the opening routine. CD1 Track 29 p22. Explain the Kids’ Culture 
lesson. Explain the aims of the lesson. 
1 Listen and say a traditional rhyme: Two little dicky birds. 
Act it out. Play a game 
2 Listen and number. Draw and write. 
Ending the lesson. Review the lesson and the unit. Do the closing 
routine. CD1 Track 30 p22. Sing See you soon! CD1 Track 10 p22 
 

Activity Book 
p.20 
1 Listen and 
number in order. 
Say the rhyme. 
2 Read and 
colour. 

CCL 
CCEC 

CD 
 

Ti
g

e
r R

e
vi

e
w  1  

P
27

-2
8

 

Repasar as 
unidades 1 e 2 

 Repasar os contidos das 
últimas dúas unidades. 

 
1 Have you got any pets? 
2 Listen to the story. Who is on the fridge? 
3 What pets have Sue and Jay got? 
4 Look, listen and match. 
5 Look, ask and answer. 
6 Listen and choose. 
Sing your favourite song. 
7 Think and colour. 

Activity Book 
p.21-22 
1 Read. Look 
and remember. 
Match. 
2 Look and write. 

CCL 
CCEC 
CAA 
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Lesson  Obxectivos Tarefas Actividades  
Extra work/ 
Homework 

CCC24 
Notas do 

profesor/a 
25.25 

 
Recursos de Avaliación 

 
 Avaliación informal 

 Observación na aula para verificar o progreso individual e global 
 Exercicios do Activity Book. 
 Habilidades: exercicios de reading, writing, listening e speaking 

 
 Avaliación formal 

 Actividades do Progress Journal. Unidade 2 
 Lección 7. Unit Review 
 Tiger Review 1: Repaso de unidades 1-2 
 Test da unidade 
 Test Trimestral 
 Test de Fin de Curso 

 
 Auto-avaliación 

 Picture Dictionary. Unidade 2. 
 Actividade de autoavaliación da Unit Review. 
 Os alumnos tamén avalían o aprendido nas unidades 1-2 en Tiger Review 1. 

 
 Rúbricas 

 Rúbricas de New Tiger 2 para avaliación 
 Macmillan Rubrics Generator 

 

 
Recursos 
 
Materiais para imprimir: Pupil’s Book páx.17-28, Activity Book pp13-22. (lista doutros materiais 
para cada lección no TB) 
 
Materiais dixitais:  
Para o profesor: Non esquecer que se pode ensinar esta unidade usando o Teacher’s App en 
Navio . 
Para o alumnado: Animar aos alumnos para usar a aplicación do alumno en Navio para 
practicar e revisar o que aprenderon nesta unidade. 
 

Recursos complementarios e Atención á Diversidade 
 
 Actividades ao comezar e finalizar a lección do Teacher's Book 
 Actividades do Activity Book e do Essential Activity Book  
 Banco de actividades. TB páxinas 23-24 
 Teacher’s App en Navio : Fichas de traballo de reforzo e ampliación, Progress Journal e Skills 

Trainer 
 Pupil’s App en Navio.  
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   UNIT 3: Where’s my coat? 
 

UNIT 3. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 

Criterios de 
avaliación26 

Estándares de 
aprendizaxe27 

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave28 
 

CE1.1. 
CE1.2. 
CE1.3. 
CE1.4. 
CE1.5. 
CE1.6. 

 

 
EA1.1.   
EA1.2.   
EA1.3.  
EA1.4. 
EA1.5. 

 
Estratexias de comprensión:  
 Escoitar vocabulario sobre roupa 
 Escoitar o Tiger’s word chant 
 Escoitar a canción sobre as estacións 
 Facer e responder preguntas sobre a estación preferida 
 Escoitar o conto de Ping e Pong 
• Escoitar a pronuncia: /S/ 
• Escoitar e entender o conto 
 
Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Interese en nomear pezas de vestir 
• Pracer en ler un conto sobre pezas perdidas 
• Conciencia de como preguntar de quen son as cousas 
• Conciencia da necesidade de preguntar antes de usar as cousas de alguén 
• Pracer en practicar a pronuncia 
• Boa disposición para respectar as quendas 
• Confianza ao usar o linguaxe da aula 
• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 
• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 
• Conciencia de como cambian as estacións 
• Pracer ao cantar e representar unha canción tradicional 
• Pracer ao falar sobre a súa estación favorita 
• Interese en aprender cousas sobre as estacións no Reino Unido 
 
Funcións comunicativas: 
Expresións de acordo e desacordo 
Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso  

 
CCL 

CMCT 
CCEC 

SIE 

                                                           
26  O texto correspondente ás abreviaturas dos Criterios de Avaliación está especificado no apartado 4.A deste mesmo documento. 
27  O texto correspondente ás abreviaturas dos Estándares de Aprendizaxe está especificado no apartado 4.A deste mesmo documento. 
28  Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía e Competencias Clave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido 
de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais. 
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Criterios de 
avaliación26 

Estándares de 
aprendizaxe27 

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave28 
Establecer e manter a comunicación 

 
Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• I’m/You’re wearing … 
• Is this your (coat)? 
• Yes, it is./No, it isn’t. 
• In (spring) … 
Linguaxe da aula 
• Is this your (pencil)? Yes, it is./No, it isn’t. 
• My (pencil) is (red). 
Estruturas recicladas 
• Where’s my … 
• Let’s … 
• You can see … 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relacionado con :. 
Vocabulario esencial 
• coat, jumper, shirt, shoes and socks, shorts, skirt, trousers, 
T-shirt 
Vocabulario do conto 
• cold, snow, today, window 
Vocabulario CLIL: Estacións e natureza 
• spring, summer, autumn, winter, flower, tree 
Linguaxe receptiva 
• always ask first 
Vocabulario reciclado 
• colours 
• favourite 
 
Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 
Escoitar o son /S/ (shorts, shirt) 
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UNIT 3. BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 

CE2.1.  
CE2.2.  
CE2.3.  
CE2.4.  
CE2.5.  
CE2.6.  
CE2.7.  
CE2.8.  

  
  

 
EA2.1.   
EA2.3.  
EA2.4.  
EA2.5.  
EA2.6.   

 

Estratexias de produción: 
 Identificar e nomear cousas referentes á roupa 
 Dicir o Tiger’s word chant 
 Utilizar e responder a linguaxe de clase 
 Responder a preguntas sobre a estación favorita 
 Entender e repetir o conto de Ping e Pong 
 Lembrar e repetir o conto 
 Practicar a pronuncia: /S/ 
 Dicir as palabras clave en frases 
 Xogar a un xogo utilizando os recortables 
 Cantar unha canción sobre o conto 
 Cantar unha canción sobre as estacións 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Interese en nomear pezas de vestir 
• Pracer en ler un conto sobre pezas perdidas 
• Conciencia de como preguntar de quen son as cousas 
• Conciencia da necesidade de preguntar antes de usar as cousas de alguén 
• Pracer en practicar a pronuncia 
• Boa disposición para respectar as quendas 
• Confianza ao usar o linguaxe da aula 
• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 
• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 
• Conciencia de como cambian as estacións 
• Pracer ao cantar e representar unha canción tradicional 
• Pracer ao falar sobre a súa estación favorita 
• Interese en aprender cousas sobre as estacións no Reino Unido 
 

Funcións comunicativas: 
Expresións de acordo e desacordo 
Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso  
Establecer e manter a comunicación 
 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• I’m/You’re wearing … 
• Is this your (coat)? 
• Yes, it is./No, it isn’t. 
• In (spring) … 
 

 
CCL 

CMCT 
CCEC 
CSC 
SIE 

 



 

111 
 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 
Linguaxe da aula 
• Is this your (pencil)? Yes, it is./No, it isn’t. 
• My (pencil) is (red). 
Estruturas recicladas 
• Where’s my … 
• Let’s … 
• You can see … 

 

Léxico oral de uso común (produción) relacionado con :.  
Vocabulario esencial 
• coat, jumper, shirt, shoes and socks, shorts, skirt, trousers, 
T-shirt 
Vocabulario do conto 
• cold, snow, today, window 
Vocabulario CLIL: Estacións e natureza 
• spring, summer, autumn, winter, flower, tree 
Linguaxe receptiva 
• always ask first 
Vocabulario reciclado 
• colours 
• favourite 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 
Practicar o son /S/ (shorts, shirt) 
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UNIT 3. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 

CE3.1.  
CE3.2.  
CE3.3.  
CE3.4.  
CE3.5.  
CE3.6.  
CE3.7.  
CE3.8.  

 

 
EA3.4.  
EA3.5.  
EA3.6. 

 

Estratexias de comprensión:  
 Ler vocabulario sobre cousas de vestir 
 Identificar os nomes de cousas de vestir 
 Identificar nomes de estacións 
 Ler o conto 
 Ler sobre valores 
 Ler e practicar gramática 
 Recoñecer e ler palabras clave 
 Revisar e avaliar a aprendizaxe propia 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Interese en nomear pezas de vestir 
• Pracer en ler un conto sobre pezas perdidas 
• Conciencia de como preguntar de quen son as cousas 
• Conciencia da necesidade de preguntar antes de usar as cousas de alguén 
• Pracer en practicar a pronuncia 
• Boa disposición para respectar as quendas 
• Confianza ao usar o linguaxe da aula 
• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 
• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 
• Conciencia de como cambian as estacións 
• Pracer ao cantar e representar unha canción tradicional 
• Pracer ao falar sobre a súa estación favorita 
• Interese en aprender cousas sobre as estacións no Reino Unido 
 
Funcións comunicativas: 
Expresións de acordo e desacordo 
Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso  
Establecer e manter a comunicación 
 
Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• I’m/You’re wearing … 
• Is this your (coat)? 
• Yes, it is./No, it isn’t. 
• In (spring) … 
Linguaxe da aula 
• Is this your (pencil)? Yes, it is./No, it isn’t. 
• My (pencil) is (red). 

 
CCL 

CMCT 
CSC 
CAA 
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Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
Estruturas recicladas 
• Where’s my … 
• Let’s … 
• You can see … 
 

Léxico escrito de uso común (recepción) relacionado con :. 
Vocabulario esencial 
• coat, jumper, shirt, shoes and socks, shorts, skirt, trousers, 
T-shirt 
Vocabulario do conto 
• cold, snow, today, window 
Vocabulario CLIL: Estacións e natureza 
• spring, summer, autumn, winter, flower, tree 
Linguaxe receptiva 
• always ask first 
Vocabulario reciclado 
• colours 
• favourite 
 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con cousas de vestir 
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UNIT 3. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 

CE4.1.  
CE4.2.  
CE4.3.  
CE4.4.  
CE4.5.  
CE4.6.  

 
  
  
  

 
EA4.1.  

 

 

Estratexias de produción: 
 Completar actividades con vocabulario sobre  cousas de vestir 
 Entender e practicar a gramática 
 Utilizar a Pupil’s App en Navio.  
 Copiar e escribir palabras clave 
 Facer un recortable 
 Facer debuxos 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Interese en nomear pezas de vestir 
• Pracer en ler un conto sobre pezas perdidas 
• Conciencia de como preguntar de quen son as cousas 
• Conciencia da necesidade de preguntar antes de usar as cousas de alguén 
• Pracer en practicar a pronuncia 
• Boa disposición para respectar as quendas 
• Confianza ao usar o linguaxe da aula 
• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 
• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 
• Conciencia de como cambian as estacións 
• Pracer ao cantar e representar unha canción tradicional 
• Pracer ao falar sobre a súa estación favorita 
• Interese en aprender cousas sobre as estacións no Reino Unido 
 
Funcións comunicativas: 
Expresións de acordo e desacordo 
Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso  
Establecer e manter a comunicación 
 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• I’m/You’re wearing … 
• Is this your (coat)? 
• Yes, it is./No, it isn’t. 
• In (spring) … 
Linguaxe da aula 
• Is this your (pencil)? Yes, it is./No, it isn’t. 
• My (pencil) is (red). 
Estruturas recicladas 
• Where’s my … 
• Let’s … 
• You can see … 

 

 
CCL 

CMCT 
CCEC 

SIE 
CAA 
CD 
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Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :.  
Vocabulario esencial 
• coat, jumper, shirt, shoes and socks, shorts, skirt, trousers, 
T-shirt 
Vocabulario do conto 
• cold, snow, today, window 
Vocabulario CLIL: Estacións e natureza 
• spring, summer, autumn, winter, flower, tree 
Linguaxe receptiva 
• always ask first 
Vocabulario reciclado 
• colours 
• favourite 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con cousas de vestir 
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UNIT 3. BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 

CE5.1.  
CE5.2.  
CE5.3.  
CE5.4.  
CE5.5.  
CE5.6.  

 
  
  
  

 
EA5.1.  

 

 

Estratexias de produción: 
 Completar actividades con vocabulario sobre  cousas de vestir 
 Entender e practicar a gramática 
 Utilizar a Pupil’s App en Navio.  
 Copiar e escribir palabras clave 
 Facer un recortable 
 Facer debuxos 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Interese en nomear pezas de vestir 
• Pracer en ler un conto sobre pezas perdidas 
• Conciencia de como preguntar de quen son as cousas 
• Conciencia da necesidade de preguntar antes de usar as cousas de alguén 
• Pracer en practicar a pronuncia 
• Boa disposición para respectar as quendas 
• Confianza ao usar o linguaxe da aula 
• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 
• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 
• Conciencia de como cambian as estacións 
• Pracer ao cantar e representar unha canción tradicional 
• Pracer ao falar sobre a súa estación favorita 
• Interese en aprender cousas sobre as estacións no Reino Unido 
 
Funcións comunicativas: 
Expresións de acordo e desacordo 
Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso  
Establecer e manter a comunicación 
 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• I’m/You’re wearing … 
• Is this your (coat)? 
• Yes, it is./No, it isn’t. 
• In (spring) … 
Linguaxe da aula 
• Is this your (pencil)? Yes, it is./No, it isn’t. 
• My (pencil) is (red). 
Estruturas recicladas 
• Where’s my … 
• Let’s … 
• You can see … 

 

 
CCL 

CMCT 
CCEC 

SIE 
CAA 
CD 
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Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :.  
Vocabulario esencial 
• coat, jumper, shirt, shoes and socks, shorts, skirt, trousers, 
T-shirt 
Vocabulario do conto 
• cold, snow, today, window 
Vocabulario CLIL: Estacións e natureza 
• spring, summer, autumn, winter, flower, tree 
Linguaxe receptiva 
• always ask first 
Vocabulario reciclado 
• colours 
• favourite 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con cousas de vestir 
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UNIT 3. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 
 

Lesson  Obxectivos Tarefas Actividades  
Extra work/ 
Homework 

CCC29 
Notas do 

profesor/a 
30.30 

Le
c

c
ió

n
 1

. 
V

o
c

a
b

ul
a

ry
. p

29  

Dicir e entender 
vocabulario 
sobre roupa 

 Practicar vocabulario 
obxectivo: shorts, shirt, coat, 
jumper, trousers, T-shirt, skirt, 
shoes and socks 

 
Starting the lesson. Sing Can I come in? CD2 Track 1 p22 
Do the opening routine. CD2 Track 3 p22. Explain the aims of the 
lesson. 
1 Listen, look and repeat. 
2 Listen, point and say the Tiger’s word chant. 
3 Stick and say. Play Can you remember? 
Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 
CD2 Track 4 p2.  Sing Tick Tock. CD2 Track 2 p22 
 
  

Activity Book. 
p23.  
Vocabulary 
1 Read, look and 
number. Say. 
2 Count the 
tigers. Write the 
number. 

CCL 
CD 

 

Le
c

c
ió

n
 2

. 
St

o
ry

. p
30

-3
1

 

Escoitar e 
entender o conto 
 
Aprender sobre a 
resposta persoal 
e os valores 

 
 Aprender linguaxe do 

conto: Is this your (coat)? 
I’m/You’re wearing (my 
coat).. 

Starting the lesson. Sing Can I come in? CD2 Track 1 p22. Do the 
opening routine. CD2 Track 3 p22. Say the Tiger’s word chant. 
CD2 Track 6 p74. Explain the aims of the lesson. 
Pre-story activities. Predict what happens in the story (books open). 
Listen (books closed). CD2 Track 7 p76. Listen with the story cards. 
4 Listen to the story. Answer the questions. 
Play Who says …? 
Tiger Values: Talk about the importance of asking permission 
Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 
CD2 Track 4 p22. Sing Tick Tock. CD2 Track 2 p22 
 

Activity Book 
p.24 
Vocabulary and 
story 
3 Complete the 
dialogues. Act 
them out. 
4 Tick (✔) the 
dialogues from 
the story in 
Activity 3. What 
do you think. 
Colour. 

CCL 
CD 

CSC 
CCEC 

 

                                                           
29  Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía e Competencias Clave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido 
de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais. 
30  A completar polo profesorado, incluíndo o número de horas de cada lección, de acordo coa súa situación específica. 
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Lesson  Obxectivos Tarefas Actividades  
Extra work/ 
Homework 

CCC29 
Notas do 

profesor/a 
30.30 

Le
c

c
ió

n
 3

. 
St

o
ry

 a
c

tiv
iti

e
s.

 p
32  

Usar vocabulario 
de roupa e 
linguaxe do 
conto 

 Aprender e practicar a 
linguaxe da unidade: 
I’m/You’re wearing (my 
coat). 

 
Starting the lesson. Sing Can I come in? CD2 Track 1 p22. Do the 
opening routine. CD2 Track 3 p22. Do flashcard activities. Explain the 
aims of the lesson. 
5 Listen and say the missing words. 
6 Listen and colour the clothes Tiger is wearing. 
Sing I’m wearing a coat. Look and write. 
7 Listen, look and say who. Complete the sentences. 
Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 
CD2 Track 4 p22. Sing Tick Tock. CD2 Track 2 p22 

Activity Book 
p.25 
Song 
5 Read and 
write. Listen and 
check. 
Sing I’m wearing 
a coat. 

CCL 
CCEC 
CAA 

 

 

Le
c

c
ió

n
 4

. 
Sp

e
a

ki
ng

. p
33  

Practicar a 
pronuncia e facer 
unha actividade 
de comunicación 
 
 

 Practicar a linguaxe: I’m 
wearing (shorts). You’re 
wearing (a blue shirt).. 

 Practicar a fonética: Shorts, 
shoes and a shirt on a shelf 

 
 
Starting the lesson. Sing Can I come in? CD2 Track 1 p22 
Do the opening routine. CD2 Track 3 p22. Sing I’m wearing a coat. 
CD2 Track 9 p78. Explain the aims of the lesson. 
8 Listen, look and say. 
9 Make the cut-out on page 95. Listen and fold. 
10 Play What am I wearing? 
Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 
CD2 Track 4 p22. Sing Tick Tock. CD2 Track 2 p22 

Activity Book 
p.26 
Language and 
communication 
6 Look, read and 
write. 
Unscramble the 
words. 
7 Read and 
colour the 
illustrations in 
Activity 6. 

CCL 
SIE 

CAA 
 

Le
c

c
ió

n
 5

. 
C

ro
s-

c
ur

ric
ul

a
r.

 p
34  

Identificar e falar 
sobre as 
estacións e a 
natureza 

 Practicar o vocabulario: 
spring, summer, autumn, 
winter, flower, tree 

 
Starting the lesson. Sing Can I come in? CD2 Track 1 p22 
Do the opening routine. CD2 Track 3 p22. Do flashcard activities. 
Explain the aims of the lesson. 
11 Listen, point and say. Read and stick. 
12 Listen and repeat. Play Observation. 
Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 
CD2 Track 4 p22. Sing Tick Tock. CD2 Track 2 p22 
 

Activity Book 
p.27 
Seasons and 
nature 
8 Look, read and 
match. Colour 
the words. 
9 Draw your 
favourite season 
and write. 

CCL 
CMCT 
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Lesson  Obxectivos Tarefas Actividades  
Extra work/ 
Homework 

CCC29 
Notas do 

profesor/a 
30.30 

Le
c

c
ió

n
 6

. 
C

ro
s-

c
ur

ric
ul

a
r

. p
35  

Falar sobre as 
estaciones 

 Aprender e practicar a 
linguaxe: In (spring), you 
can see (flowers) on the 
tree. (My) favourite season 
is (winter). 

 
Starting the lesson. Sing Can I come in? CD2 Track 1 p22 
Do the opening routine. CD2 Track 3 p22. Listen to the Ping and Pong 
Story. 
story. CD2 Track 14 p82. Explain the aims of the lesson. 
13 Listen, number and repeat. 
14 Listen and point. Sing What’s your favourite season? 
Draw. 
15 Play Consentir and guess! 
Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 
CD2 Track 4 p22. Sing Tick Tock. CD2 Track 2 p22 
 

 
Activity Book 
p.28 
10 Read and 
complete. Listen 
and check. 
Sing What’s your 
favourite 
season? 
 

CCL 
CMCT 
CCEC 

 

 

Le
c

c
ió

n
 7

. 
U

ni
t R

e
vi

e
w

. 
p

36
-3

7

 

Repasar os 
contidos da 
unidade 

 Revisar todo o vocabulario 
e a linguaxe da unidade. 

 
 
Starting the lesson. Sing Can I come in? CD2 Track 1 p22.  Do the 
opening routine. CD2 Track 3 p22. Sing What’s your favourite 
season? CD2 Track 16 p84. Explain the aims of the lesson. Do a 
language Review quiz. 
16 Listen, number and repeat. Complete the sentences. 
17 Look and write. Complete the sentence. 
18 Listen, point and repeat. Ask and answer. 
Ending the lesson. Review the lesson. Progress Journal Unit 3 
Download the Progress Journal for Unit 3. The children complete the 
activities and reflect on their progress. Do the closing routine. 
CD2 Track 4 p22. Sing Tick Tock. CD2 Track 2 p22 
 

Activity Book 
p.29 
Unit Review 
11 Look, read 
and write. 
12 Tick (✔) what 
you can do. 

CCL 
CAA 

 
 

Le
c

c
ió

n
 8

. 
K

id
s'

 C
ul

tu
re

 

P
38  

Escoitar, dicir e 
representar unha 
rima tradicional 

 Practicar linguaxe cultural: I 
like (spring). It’s my favourite 
season. In this picture, it’s 
(winter). I’m wearing (a 
hat). jeans, sc 

 
 
 
Starting the lesson. Sing Can I come in? CD2 Track 1 p22 
Do the opening routine. CD2 Track 3 p22. Explain the Kids’ Culture 
lesson. Explain the aims of the lesson. 
1 Listen and say a traditional rhyme: I’m a little snowman. 
Act it out. 
2 Listen and number. Draw and write. 
Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 
CD2 Track 4 p22. Sing Tick Tock. CD2 Track 2 p22 
 

Activity Book 
p.30 
1 Listen and 
number in order. 
Draw the 
snowman. 
2 Look, read and 
number. 

CCL 
CCEC 

CD 
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Lesson  Obxectivos Tarefas Actividades  
Extra work/ 
Homework 

CCC29 
Notas do 

profesor/a 
30.30 

 
Recursos de Avaliación 

 
 Avaliación informal 

 Observación na aula para verificar o progreso individual e global 
 Exercicios do Activity Book. 
 Habilidades: exercicios de reading, writing, listening e speaking 

 
 Avaliación formal 

 Actividades do Progress Journal. Unidade 3 
 Lección 7. Unit Review 
 Tiger Review 2: Repaso de unidades 3-4 
 Test da unidade 
 Test Trimestral 
 Test de Fin de Curso 

 
 Auto-avaliación 

 Picture Dictionary. Unidade 3. 
 Actividade de autoavaliación da Unit Review. 
 Os alumnos tamén avalían o aprendido nas unidades 3-4 en Tiger Review 2. 

 
 Rúbricas 

 Rúbricas de New Tiger 2 para avaliación 
 Macmillan Rubrics Generator 

 

 
Recursos 
 
Materiais para imprimir: Pupil’s Book páx.29-38, Activity Book pp23-30. (lista doutros materiais 
para cada lección no TB) 
  
Materiais dixitais:  
Para o profesor: Non esquecer que se pode ensinar esta unidade usando o Teacher’s App en 
Navio . 
Para o alumnado: Animar aos alumnos para usar a aplicación do alumno en Navio para 
practicar e revisar o que aprenderon nesta unidade. 
 

Recursos complementarios e Atención á Diversidade 
 
 Actividades ao comezar e finalizar a lección do Teacher's Book 
 Actividades do Activity Book e do Essential Activity Book  
 Banco de actividades. TB páxinas 23-24 
 Teacher’s App en Navio : Fichas de traballo de reforzo e ampliación, Progress Journal e Skills 

Trainer 
 Pupil’s App en Navio.  
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   UNIT 4: Break Time 
 

UNIT 4. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 

Criterios de 
avaliación31 

Estándares de 
aprendizaxe32 

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave33 
 

CE1.1. 
CE1.2. 
CE1.3. 
CE1.4. 
CE1.5. 
CE1.6. 

 

 
EA1.1.   
EA1.2.   
EA1.3.  
EA1.4. 
EA1.5. 

 
Estratexias de comprensión:  
 Escoitar vocabulario sobre xogos para nenos 
 Escoitar o Tiger’s word chant 
 Escoitar a canción sobre xogar a xogos 
 Escoitar unha canción sobre onde se pode xogar e onde non a mollos de pelota 
 Facer e responder preguntas sobre xogos  no recreo 
 Escoitar o conto de Ping e Pong 
• Escoitar a pronuncia: /eI / 
• Escoitar e entender o conto 
 
Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Interese en nomear xogos infantís 
• Pracer en ler un conto sobre xogos do recreo 
• Conciencia da necesidade de xogar limpo 
• Conciencia de como preguntar o que queren facer outros 
• Conciencia de como responder educadamente as preguntas 
• Pracer en practicar a pronuncia 
• Confianza ao usar o linguaxe da aula 
• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 
• Conciencia de onde se pode xogar á pelota e onde non 
• Pracer ao falar sobre os xogos aos que xogan 
• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 
• Pracer en aprender un xogo tradicional 
• Interese en aprender a que xogan os nenos do Reino Unido 

 
Funcións comunicativas: 
Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso  

 
CCL 
CSC 

CCEC 
 

                                                           
31  O texto correspondente ás abreviaturas dos Criterios de Avaliación está especificado no apartado 4.A deste mesmo documento.   
32  O texto correspondente ás abreviaturas dos Estándares de Aprendizaxe está especificado no apartado 4.A deste mesmo documento. 
33  Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía e Competencias Clave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido 
de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais. 
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Criterios de 
avaliación31 

Estándares de 
aprendizaxe32 

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave33 
Establecer e manter a comunicación 

 
Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• Do you want to …? 
• Non, thanks. 
• I want to … 
• You can/can’t play ball games in the classroom. 
Linguaxe da aula 
• Do you want to (sing a song)? 
• Yes, I do./No, I don’t. 
Estruturas recicladas 
• Let’s … 
• Have you got a …? 
• I’ve got a … 
• I like … 
• Good idea. 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relacionado con :. 
Vocabulario esencial 
• basketball, board game, cards, computer game, football, 
hide and seek, hopscotch, tag 
Vocabulario do conto 
• I want to play (cards). 
• It’s your turn. 
• That’s not fair! 
• Don’t cheat! 
Vocabulario CLIL: Regras do colexio 
• canteen, classroom, corridor, gym, library, playground 
Linguaxe receptiva 
• What’s this game? 
• I don’t want to play … 
• That’s incredible! Wow! 
Vocabulario reciclado 
• play, game 
• numbers 1–20 
 
Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 
Escoitar o son /eI/ (paint, games) 
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UNIT 4. BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 

CE2.1.  
CE2.2.  
CE2.3.  
CE2.4.  
CE2.5.  
CE2.6.  
CE2.7.  
CE2.8.  

  
  

 
EA2.1.   
EA2.3.  
EA2.4.  
EA2.5.  
EA2.6.   

 

Estratexias de produción: 
 Identificar e nomear xogos para nenos 
 Dicir o Tiger’s word chant 
 Utilizar e responder a linguaxe de clase 
 Responder a preguntas sobre xogos do recreo 
 Entender e repetir o conto de Ping e Pong 
 Lembrar e repetir o conto 
 Practicar a pronuncia: /eI / 
 Dicir as palabras clave en frases 
 Xogar a un xogo utilizando os recortables 
 Cantar unha canción sobre o conto 
 Cantar unha canción sobre xogar a xogos 
• Cantar unha canción sobre onde se pode xogar e onde non a xogos de pelota 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Interese en nomear xogos infantís 
• Pracer en ler un conto sobre xogos do recreo 
• Conciencia da necesidade de xogar limpo 
• Conciencia de como preguntar o que queren facer outros 
• Conciencia de como responder educadamente as preguntas 
• Pracer en practicar a pronuncia 
• Confianza ao usar o linguaxe da aula 
• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 
• Conciencia de onde se pode xogar á pelota e onde non 
• Pracer ao falar sobre os xogos aos que xogan 
• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 
• Pracer en aprender un xogo tradicional 
• Interese en aprender a que xogan os nenos do Reino Unido 
 

Funcións comunicativas: 
Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso  
Establecer e manter a comunicación  
 
Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• Do you want to …? 
• Non, thanks. 
• I want to … 
• You can/can’t play ball games in the classroom. 
Linguaxe da aula 
• Do you want to (sing a song)? 

 
CCL 
CSC 

CCEC 
SIE 
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Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
• Yes, I do./No, I don’t. 
Estruturas recicladas 
• Let’s … 
• Have you got a …? 
• I’ve got a … 
• I like … 
• Good idea. 

 

Léxico oral de uso común (produción) relacionado con :.  
Vocabulario esencial 
• basketball, board game, cards, computer game, football, 
hide and seek, hopscotch, tag 
Vocabulario do conto 
• I want to play (cards). 
• It’s your turn. 
• That’s not fair! 
• Don’t cheat! 
Vocabulario CLIL: Regras do colexio 
• canteen, classroom, corridor, gym, library, playground 
Linguaxe receptiva 
• What’s this game? 
• I don’t want to play … 
• That’s incredible! Wow! 
Vocabulario reciclado 
• play, game 
• numbers 1–20 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 
Practicar o son /eI/ (paint, games) 
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UNIT 4. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 

CE3.1.  
CE3.2.  
CE3.3.  
CE3.4.  
CE3.5.  
CE3.6.  
CE3.7.  
CE3.8.  

 

 
EA3.4.  
EA3.5.  
EA3.6. 

 

Estratexias de comprensión:  
 Identificar os nomes de xogos aos que xogan nenos e nenas 
 Identificar onde se pode ju7gar e onde non a xogos de pelota 
 Ler o conto 
 Ler sobre valores 
 Ler e practicar gramática 
 Recoñecer e ler palabras clave 
 Revisar e avaliar a aprendizaxe propia 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Interese en nomear xogos infantís 
• Pracer en ler un conto sobre xogos do recreo 
• Conciencia da necesidade de xogar limpo 
• Conciencia de como preguntar o que queren facer outros 
• Conciencia de como responder educadamente as preguntas 
• Pracer en practicar a pronuncia 
• Confianza ao usar o linguaxe da aula 
• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 
• Conciencia de onde se pode xogar á pelota e onde non 
• Pracer ao falar sobre os xogos aos que xogan 
• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 
• Pracer en aprender un xogo tradicional 
• Interese en aprender a que xogan os nenos do Reino Unido 
 
Funcións comunicativas: 
Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso  
Establecer e manter a comunicación  
 
Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• Do you want to …? 
• Non, thanks. 
• I want to … 
• You can/can’t play ball games in the classroom. 
Linguaxe da aula 
• Do you want to (sing a song)? 
• Yes, I do./No, I don’t. 
Estruturas recicladas 
• Let’s … 
• Have you got a …? 
• I’ve got a … 

 
CCL 
CSC 

CCEC 
CAA 
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Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
• I like … 
• Good idea. 
 

Léxico escrito de uso común (recepción) relacionado con :. 
Vocabulario esencial 
• basketball, board game, cards, computer game, football, 
hide and seek, hopscotch, tag 
Vocabulario do conto 
• I want to play (cards). 
• It’s your turn. 
• That’s not fair! 
• Don’t cheat! 
Vocabulario CLIL: Regras do colexio 
• canteen, classroom, corridor, gym, library, playground 
Linguaxe receptiva 
• What’s this game? 
• I don’t want to play … 
• That’s incredible! Wow! 
Vocabulario reciclado 
• play, game 
• numbers 1–20 
 
Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con xogos aos que xogan os nenos 
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UNIT 4. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 

CE4.1.  
CE4.2.  
CE4.3.  
CE4.4.  
CE4.5.  
CE4.6.  

 
  
  
  

 
EA4.1.  
EA4.3. 

 

 

Estratexias de produción: 
 Completar actividades con vocabulario sobre  xogos aos que xoga o alumnado 
 Entender e practicar a gramática 
 Utilizar a Pupil’s App en Navio.  
 Copiar e escribir palabras clave 
 Facer un recortable 
 Facer debuxos 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Interese en nomear xogos infantís 
• Pracer en ler un conto sobre xogos do recreo 
• Conciencia da necesidade de xogar limpo 
• Conciencia de como preguntar o que queren facer outros 
• Conciencia de como responder educadamente as preguntas 
• Pracer en practicar a pronuncia 
• Confianza ao usar o linguaxe da aula 
• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 
• Conciencia de onde se pode xogar á pelota e onde non 
• Pracer ao falar sobre os xogos aos que xogan 
• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 
• Pracer en aprender un xogo tradicional 
• Interese en aprender a que xogan os nenos do Reino Unido 

 

Funcións comunicativas: 
Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso  
Establecer e manter a comunicación  
 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• Do you want to …? 
• Non, thanks. 
• I want to … 
• You can/can’t play ball games in the classroom. 
Linguaxe da aula 
• Do you want to (sing a song)? 
• Yes, I do./No, I don’t. 
Estruturas recicladas 
• Let’s … 
• Have you got a …? 
• I’ve got a … 
• I like … 
• Good idea. 

 
CCL 

CCEC 
CAA 
SIE 
CD 
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Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :.  
Vocabulario esencial 
• basketball, board game, cards, computer game, football, 
hide and seek, hopscotch, tag 
Vocabulario do conto 
• I want to play (cards). 
• It’s your turn. 
• That’s not fair! 
• Don’t cheat! 
Vocabulario CLIL: Regras do colexio 
• canteen, classroom, corridor, gym, library, playground 
Linguaxe receptiva 
• What’s this game? 
• I don’t want to play … 
• That’s incredible! Wow! 
Vocabulario reciclado 
• play, game 
• numbers 1–20 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con xogos de nenos 
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UNIT 4. BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 

CE5.1.  
CE5.2.  
CE5.3.  
CE5.4.  
CE5.5.  
CE5.6.  

 
  
  
  

 
EA5.1.  
EA5.3. 

 

 

Estratexias de produción: 
 Completar actividades con vocabulario sobre  xogos aos que xoga o alumnado 
 Entender e practicar a gramática 
 Utilizar a Pupil’s App en Navio.  
 Copiar e escribir palabras clave 
 Facer un recortable 
 Facer debuxos 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Interese en nomear xogos infantís 
• Pracer en ler un conto sobre xogos do recreo 
• Conciencia da necesidade de xogar limpo 
• Conciencia de como preguntar o que queren facer outros 
• Conciencia de como responder educadamente as preguntas 
• Pracer en practicar a pronuncia 
• Confianza ao usar o linguaxe da aula 
• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 
• Conciencia de onde se pode xogar á pelota e onde non 
• Pracer ao falar sobre os xogos aos que xogan 
• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 
• Pracer en aprender un xogo tradicional 
• Interese en aprender a que xogan os nenos do Reino Unido 

 

Funcións comunicativas: 
Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso  
Establecer e manter a comunicación  
 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• Do you want to …? 
• Non, thanks. 
• I want to … 
• You can/can’t play ball games in the classroom. 
Linguaxe da aula 
• Do you want to (sing a song)? 
• Yes, I do./No, I don’t. 
Estruturas recicladas 
• Let’s … 
• Have you got a …? 
• I’ve got a … 
• I like … 
• Good idea. 

 
CCL 

CCEC 
CAA 
SIE 
CD 
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Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :.  
Vocabulario esencial 
• basketball, board game, cards, computer game, football, 
hide and seek, hopscotch, tag 
Vocabulario do conto 
• I want to play (cards). 
• It’s your turn. 
• That’s not fair! 
• Don’t cheat! 
Vocabulario CLIL: Regras do colexio 
• canteen, classroom, corridor, gym, library, playground 
Linguaxe receptiva 
• What’s this game? 
• I don’t want to play … 
• That’s incredible! Wow! 
Vocabulario reciclado 
• play, game 
• numbers 1–20 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con xogos de nenos 
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UNIT 4. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 
 
 

Lesson  Obxectivos Tarefas Actividades  
Extra work/ 
Homework 

CCC34 
Notas do 

profesor/a 
35.35 

Le
c

c
ió

n
 1

. 
V

o
c

a
b

ul
a

ry
. p

39  

Dicir e entender 
vocabulario de 
xogos 

 Practicar vocabulario 
obxectivo: board game, 
hide and seek, football, 
basketball, cards, tag, 
hopscotch, computer 
game 

 
Starting the lesson. Sing Can I come in? CD2 Track 1 p22 
Do the opening routine. CD2 Track 21 p22. Explain the aims of the 
lesson. 
1 Listen, look and repeat. 
2 Listen, point and say the Tiger’s word chant. 
3 Stick and say. Play Can you remember? 
Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. CD2 Track 
22 p22. Sing Tick Tock. CD2 Track 2 p22 
 

Activity Book. 
p31.  
Vocabulary 
1 Read, look and 
number. Say. 
2 Count the 
tigers. Write the 
number.  

CCL 
CD 

 

Le
c

c
ió

n
 2

. 

St
o

ry
. p

40
-4

1

 

Escoitar e 
entender o conto 
 
Aprender sobre a 
resposta persoal 
e os valores 

 
 Aprender linguaxe do 

conto: I want to play 
(football). Do you want to 
play (cards)? 

 Starting the lesson. Sing Can I come in? CD2 Track 1 p22. Do the 
opening routine. CD2 Track 21 p22. Say the Tiger’s word chant. 
CD2 Track 24 p92. Explain the aims of the lesson. 
4 Listen to the story. Answer the questions. 
Play Who says …? 
Tiger Values: Talk about the importance of playing fairly. 
Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 
CD2 Track 22 p22. Sing Tick Tock. CD2 Track 2 p22 
 

Activity Book 
p.32 
Vocabulary and 
story 
3 Tick (✔) the 
five games in the 
story. Complete 
the sentence. 
4 Look and write. 
What do you 
think? Colour 

CCL 
CD 

CSC 
CCEC 

 

                                                           
34  Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía e Competencias Clave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido 
de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais. 
35  A completar polo profesorado, incluíndo o número de horas de cada lección, de acordo coa súa situación específica. 
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Lesson  Obxectivos Tarefas Actividades  
Extra work/ 
Homework 

CCC34 
Notas do 

profesor/a 
35.35 

Le
c

c
ió

n
 3

. 
St

o
ry

 a
c

tiv
iti

e
s.

 p
42  

Utilizar 
vocabulario de 
xogos e linguaxe 
do conto 

 Aprender e practicar a 
linguaxe da unidade: I want 
to play (a computer game). 

 
Starting the lesson. Sing Can I come in? CD2 Track 1 p22 
Do the opening routine. CD2 Track 21 p22. Do flashcard activities. 
Explain the aims of the lesson. 
5 Listen and say the missing words. 
6 Listen and circle the game Tiger and the children play. 
Sing I want to play. Look and write. 
7 Listen, look and say who. Complete the sentences. 
Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. CD2 Track 
22 p22. Sing Tick Tock. CD2 Track 2 p22 
 

Activity Book 
p.33 
Song 
5 Read and 
write. Listen and 
check. Sing I 
want to play. 

CCL 
CCEC 
CAA 

 

 

Le
c

c
ió

n
 4

. 
Sp

e
a

ki
ng

. p
43  

Practicar a 
pronuncia e 
xogar a un xogo 
de rol 
 
 

 Practicar a linguaxe: Do 
you want to play (a board 
game)? I want to play (a 
computer game).. 

 Practicar a fonética: It’s 
great to paint and play 
games at break time 

 
 
Starting the lesson. Sing Can I come in? CD2 Track 1 p22. Do the 
opening routine. CD2 Track 21 p22. Sing I want to play! 
CD2 Track 27 p96. Explain the aims of the lesson. 
8 Listen, look and say. 
9 Make the cut-out on page 97. Do a role play. 
10 Play Sentence bingo. 
Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 
CD2 Track 22 p22. Sing Tick Tock. CD2 Track 2 p22 

Activity Book 
p.34 
Language and 
communication 
6 Look and 
complete the 
dialogues. Act 
them out. 
7 Order and 
write the 
sentences. 

CCL 
SIE 

CAA 
 

Le
c

c
ió

n
 5

. 
C

ro
s-

c
ur

ric
ul

a
r.

 p
44  

Identificar e falar 
sobre sitios do 
colexio 

 Practicar o vocabulario: 
classroom, gym, corridor, 
library, canteen, 
playground 

 
Starting the lesson. Sing Can I come in? CD2 Track 1 p22. Do the 
opening routine. CD2 Track 21 p22. Do flashcard activities. Explain the 
aims of the lesson. 
11 Listen, point and say. Read and stick. 
12 Listen and repeat. Play Observation. 
Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 
CD2 Track 22 p22. Sing Tick Tock. CD2 Track 2 p22 
 

Activity Book 
p.35 
8 Look, read and 
complete. 
9 Look and 
match.  

CCL 
CSC 

CMCT 
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Lesson  Obxectivos Tarefas Actividades  
Extra work/ 
Homework 

CCC34 
Notas do 

profesor/a 
35.35 

Le
c

c
ió

n
 6

. 
C

ro
s-

c
ur

ric
ul

a
r

. p
45  

Falar sobre as 
regras do colexio 

 Aprender e practicar a 
linguaxe: You can/can’t 
(play ball games) in the 
(classroom). 

 
Starting the lesson. Sing Can I come in? CD2 Track 1 p22 
Do the opening routine. CD2 Track 21 p22. Listen to the Ping and Pong 
story. CD2 Track 32 p100. Explain the aims of the lesson. 
13 Listen, number and repeat. 
14 Listen and point. Sing In the classroom. 
Cros (✘) where you can’t play ball games. 
15 Talk about your school. 
Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. CD2 Track 
22 p22. Sing Tick Tock. CD2 Track 2 p22 

 
Activity Book 
p.36 
10 Find and 
circle. 
11 Write the 
names of the 
places. Read 
and match. 
 

CCL 
CSC 

CCEC 
 

 

Le
c

c
ió

n
 7

. 
U

ni
t R

e
vi

e
w

. 
p

46
-4

7

 

Repasar os 
contidos da 
unidade 

 Revisar todo o vocabulario 
e a linguaxe da unidade. 

 
Starting the lesson. Sing Can I come in? CD2 Track 1 p22 
Do the opening routine. CD2 Track 21 p22. Sing In the classroom. 
CD2 Track 34 p102. Explain the aims of the lesson. Do a language 
Review quiz. 
16 Listen, number and repeat. Complete the sentences. 
17 Look and write. Complete the sentences. 
18 Listen, point and repeat. Ask and answer. Go to the Picture 
Dictionary on page 89. 
Ending the lesson. Review the lesson. Progress Journal Unit 4 
Download the Progress Journal for Unit 4. The children complete the 
activities and reflect on their progress. Do the closing routine. 
CD2 Track 22 p22. Sing Tick Tock. CD2 Track 2 p22 
 

Activity Book 
p.37 
Unit Review 
12 Label the 
pictures. 
Complete the 
sentences. 
13 Tick (✔) what 
you can do. 

CCL 
CAA 

 
 

Le
c

c
ió

n
 8

. 
K

id
s'

 C
ul

tu
re

 

P
48  

Xogar a un xogo 
tradicional 

 Practicar linguaxe cultural: 
At break time, I play 
(leapfrog) in the 
(playground). leapfrog, 
rock, paper, scissors 

 
 
 
Starting the lesson. Sing Can I come in? CD2 Track 1 p22. Do the 
opening routine. CD2 Track 21 p22. Explain the Kids’ Culture 
lesson. Explain the aims of the lesson. 
1 Listen and play the traditional game: 
Rock, paper, scissors. 
2 Listen and number. Draw and write. 
Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 
CD2 Track 22 p22. Sing Tick Tock. CD2 Track 2 p22 
 

Activity Book 
p.38 
1 Write and say. 
Play Rock, 
paper, scissors. 
2 Look, read and 
match.  

CCL 
CCEC 

CD 
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Lesson  Obxectivos Tarefas Actividades  
Extra work/ 
Homework 

CCC34 
Notas do 

profesor/a 
35.35 

Ti
g

e
r R

e
vi

e
w

 2  

P
49

-5
0

 

Repasar as 
unidades 3 e 4 

 Repasar os contidos das 
últimas dúas unidades. 

 
1 What games do you like to play? 
2 Listen to the story. What games do Tiger and his friends play? 
3 What seasons are in the ‘Guess the season’ game? 
4 Look, read and match. 
5 Listen and circle. 
6 Listen and choose. 
Sing your favourite song. 
7 Think and colour. 

Activity Book 
p.39-40 
1 Read. Look 
and remember. 
Match. 
2 Look and write. 
 

CCL 
CCEC 
CAA 

 

 
 
Recursos de Avaliación 

 
 Avaliación informal 

 Observación na aula para verificar o progreso individual e global 
 Exercicios do Activity Book. 
 Habilidades: exercicios de reading, writing, listening e speaking 

 
 Avaliación formal 

 Actividades do Progress Journal. Unidade 4 
 Lección 7. Unit Review 
 Tiger Review 2: Repaso de unidades 3-4 
 Test da unidade 
 Test Trimestral 
 Test de Fin de Curso 

 
 Auto-avaliación 

 Picture Dictionary. Unidade 4. 
 Actividade de autoavaliación da Unit Review. 
 Os alumnos tamén avalían o aprendido nas unidades 3-4 en Tiger Review 2. 

 
 Rúbricas 

 Rúbricas de New Tiger 2 para avaliación 
 Macmillan Rubrics Generator 

 

 
Recursos 
 
Materiais para imprimir: Pupil’s Book páx.39-50, Activity Book pp31-40. (lista doutros materiais 
para cada lección no TB) 
 
Materiais dixitais:  
Para o profesor: Non esquecer que se pode ensinar esta unidade usando o Teacher’s App en 
Navio . 
Para o alumnado: Animar aos alumnos para usar a aplicación do alumno en Navio para 
practicar e revisar o que aprenderon nesta unidade. 
 

Recursos complementarios e Atención á Diversidade 
 

 Actividades ao comezar e finalizar a lección do Teacher's Book 
 Actividades do Activity Book e do Essential Activity Book  
 Banco de actividades. TB páxinas 23-24 
 Teacher’s App en Navio : Fichas de traballo de reforzo e ampliación, Progress Journal e Skills 

Trainer 
 Pupil’s App en Navio.  
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   UNIT 5: What’s the matter? 
 

UNIT 5. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 

Criterios de 
avaliación36 

Estándares de 
aprendizaxe37 

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave38 
 

CE1.1. 
CE1.2. 
CE1.3. 
CE1.4. 
CE1.5. 
CE1.6. 

 

 
EA1.1.   
EA1.2.   
EA1.3.  
EA1.4. 
EA1.5. 

Estratexias de comprensión:  
 Escoitar vocabulario sobre problemas de saúde comúns 
 Escoitar o Tiger’s word chant 
 Escoitar a canción sobre manterse saudable 
 Facer e responder preguntas sobre problemas de saúde 
 Escoitar o conto de Ping e Pong 

• Escoitar a pronuncia: /ɒ/ 
• Escoitar e entender o conto 
 
Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Interese en nomear problemas de saúde comúns 
• Pracer en ler un conto sobre ir ao médico  
• Conciencia de como preguntar pola saúde de alguén 
• Conciencia do valor de practicar a pronuncia 
• Confianza ao usar o linguaxe da aula 
• Interese en aprender sobre a necesidade de estar sans 
• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 
• Pracer ao falar sobre como se manteñen sans 
• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 
• Pracer en aprender un chiste tradicional 
• Interese en aprender cousas sobre outras culturas 

 
Funcións comunicativas: 
Establecer e manter a comunicación 
Descrición de persoas e obxectos 
Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso 

 
Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• What’s the matter? 
• I’m feeling ill/better. 

 
CCL 

CMCT 
CCEC 
CSC 

 

                                                           
36  O texto correspondente ás abreviaturas dos Criterios de Avaliación está especificado no apartado 4.A deste mesmo documento. 
37  O texto correspondente ás abreviaturas dos Estándares de Aprendizaxe está especificado no apartado 4.A deste mesmo documento. 
38  Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía e Competencias Clave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido 
de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais. 



 

137 
 

Criterios de 
avaliación36 

Estándares de 
aprendizaxe37 

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave38 
• I’ve got a (headache). 
• Have you got a cut? 
• Yes, I have./No, I haven’t. 
Linguaxe da aula 
• What’s the matter? 
• I’ve got (a headache). 
Estruturas recicladas 
• He/she has got a … 
• Have you got … ? 
• Yes, I have./No, I haven’t. 
• Let’s … 
• I want to play. 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relacionado con :. 
Vocabulario esencial 
• cold, cough, cut, earache, headache, sore throat, 
toothache, tummy ache 
Vocabulario do conto 
• cry, dance, doutor, sad, scared 
Vocabulario CLIL: Manterse saudable 
• do exercise, drink water, eat well, play, sleep well, wash 
Linguaxe receptiva 
• Please don’t cry. 
Vocabulario reciclado 
• hello 
• fantastic, great 
• cold, hot 
 
Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Escoitar o son /ɒ/ (hot, cough) 
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UNIT 5. BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 

CE2.1.  
CE2.2.  
CE2.3.  
CE2.4.  
CE2.5.  
CE2.6.  
CE2.7.  
CE2.8.  

  
  

 
EA2.1.   
EA2.3.  
EA2.4.  
EA2.5.  
EA2.6.   

 

Estratexias de produción: 
 Identificar e nomear problemas comúns de saúde 
 Dicir o Tiger’s word chant 
 Utilizar e responder a linguaxe de clase 
 Responder a preguntas sobre problemas de saúde 
 Facer e responder preguntas sobre manterse saudable 
 Entender e repetir o conto de Ping e Pong 
 Lembrar e repetir o conto 

 Practicar a pronuncia: /ɒ/ 
 Dicir as palabras clave en frases 
 Xogar a un xogo utilizando os recortables 
 Cantar unha canción sobre o conto 
 Cantar unha canción sobre manterse saudable 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Interese en nomear problemas de saúde comuné 
• Pracer en ler un conto sobre ir ao médico  
• Conciencia de como preguntar pola saúde de alguén 
• Conciencia do valor de practicar a pronuncia 
• Confianza ao usar o linguaxe da aula 
• Interese en aprender sobre a necesidade de estar sans 
• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 
• Pracer ao falar sobre como se manteñen sans 
• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 
• Pracer en aprender un chiste tradicional 
• Interese en aprender cousas sobre outras culturas 
 

Funcións comunicativas: 
Establecer e manter a comunicación 
Descrición de persoas e obxectos 
Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso 
 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• What’s the matter? 
• I’m feeling ill/better. 
• I’ve got a (headache). 
• Have you got a cut? 
• Yes, I have./No, I haven’t. 
 
 

 
CCL 

CMCT 
CCEC 
CSC 
SIE  
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Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
Linguaxe da aula 
• What’s the matter? 
• I’ve got (a headache). 
Estruturas recicladas 
• He/she has got a … 
• Have you got … ? 
• Yes, I have./No, I haven’t. 
• Let’s … 
• I want to play. 

 

Léxico oral de uso común (produción) relacionado con :.  
Vocabulario esencial 
• cold, cough, cut, earache, headache, sore throat, 
toothache, tummy ache 
Story vocabulary 
• cry, dance, doutor, sad, scared 
Vocabulario CLIL: Manterse saudable 
• do exercise, drink water, eat well, play, sleep well, wash 
Linguaxe receptiva 
• Please don’t cry. 
Vocabulario reciclado 
• hello 
• fantastic, great 
• cold, hot 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Practicar o son /ɒ/ (hot, cough) 
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UNIT 5. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 

CE3.1.  
CE3.2.  
CE3.3.  
CE3.4.  
CE3.5.  
CE3.6.  
CE3.7.  
CE3.8.  

 

 
EA3.4.  
EA3.5.  
EA3.6. 

 

Estratexias de comprensión:  
 Ler vocabulario sobre problemas comúns de saúde 
 Identificar os nomes de problemas comúns de saúde 
 Identificar o que necesitamos facer para manternos saudables 
 Ler o conto 
 Ler sobre valores 
 Ler e practicar gramática 
 Recoñecer e ler palabras clave 
 Revisar e avaliar a aprendizaxe propia 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Interese en nomear problemas de saúde comúns 
• Pracer en ler un conto sobre ir ao médico  
• Conciencia de como preguntar pola saúde de alguén 
• Conciencia do valor de practicar a pronuncia 
• Confianza ao usar o linguaxe da aula 
• Interese en aprender sobre a necesidade de estar sans 
• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 
• Pracer ao falar sobre como se manteñen sans 
• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 
• Pracer en aprender un chiste tradicional 
• Interese en aprender cousas sobre outras culturas 
 
Funcións comunicativas: 
Establecer e manter a comunicación 
Descrición de persoas e obxectos 
Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• What’s the matter? 
• I’m feeling ill/better. 
• I’ve got a (headache). 
• Have you got a cut? 
• Yes, I have./No, I haven’t. 
Linguaxe da aula 
• What’s the matter? 
• I’ve got (a headache). 
Estruturas recicladas 
• He/she has got a … 
• Have you got … ? 

 
CCL 

CMCT 
CCEC 

SIE 
CAA 
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Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
• Yes, I have./No, I haven’t. 
• Let’s … 
• I want to play. 
 

Léxico escrito de uso común (recepción) relacionado con :. 
Vocabulario esencial 
• cold, cough, cut, earache, headache, sore throat, 
toothache, tummy ache 
Story vocabulary 
• cry, dance, doutor, sad, scared 
Vocabulario CLIL: Manterse saudables 
• do exercise, drink water, eat well, play, sleep well, wash 
Linguaxe receptiva 
• Please don’t cry. 
Vocabulario reciclado 
• hello 
• fantastic, great 
• cold, hot 
 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con problemas de saúde comúns 
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UNIT 5. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 

CE4.1.  
CE4.2.  
CE4.3.  
CE4.4.  
CE4.5.  
CE4.6.  

 
  
  
  

 
EA4.1.  

 

 

Estratexias de produción: 
 Completar actividades con vocabulario sobre problemas de saúde 
 Entender e practicar a gramática 
 Utilizar a Pupil’s App en Navio.  
 Copiar e escribir palabras clave 
 Facer un recortable 
 Facer debuxos 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Interese en nomear problemas de saúde comúns 
• Pracer en ler un conto sobre ir ao médico  
• Conciencia de como preguntar pola saúde de alguén 
• Conciencia do valor de practicar a pronuncia 
• Confianza ao usar o linguaxe da aula 
• Interese en aprender sobre a necesidade de estar sans 
• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 
• Pracer ao falar sobre como se manteñen sans 
• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 
• Pracer en aprender un chiste tradicional 
• Interese en aprender cousas sobre outras culturas 

 

Funcións comunicativas: 
Establecer e manter a comunicación 
Descrición de persoas e obxectos 
Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso 
 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• What’s the matter? 
• I’m feeling ill/better. 
• I’ve got a (headache). 
• Have you got a cut? 
• Yes, I have./No, I haven’t. 
Linguaxe da aula 
• What’s the matter? 
• I’ve got (a headache). 
Estruturas recicladas 
• He/she has got a … 
• Have you got … ? 
• Yes, I have./No, I haven’t. 
• Let’s … 

 
CCL 

CMCT 
CCEC 

SIE 
CAA 
CD 
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Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
• I want to play. 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :.  
Vocabulario esencial 
• cold, cough, cut, earache, headache, sore throat, 
toothache, tummy ache 
Story vocabulary 
• cry, dance, doutor, sad, scared 
Vocabulario CLIL: Manterse saudables 
• do exercise, drink water, eat well, play, sleep well, wash 
Linguaxe receptiva 
• Please don’t cry. 
Vocabulario reciclado 
• hello 
• fantastic, great 
• cold, hot 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con problemas de saúde 
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UNIT 5. BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 

CE5.1.  
CE5.2.  
CE5.3.  
CE5.4.  
CE5.5.  
CE5.6.  

 
  
  
  

 
EA5.1.  

 

 

Estratexias de produción: 
 Completar actividades con vocabulario sobre problemas de saúde 
 Entender e practicar a gramática 
 Utilizar a Pupil’s App en Navio.  
 Copiar e escribir palabras clave 
 Facer un recortable 
 Facer debuxos 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Interese en nomear problemas de saúde comúns 
• Pracer en ler un conto sobre ir ao médico  
• Conciencia de como preguntar pola saúde de alguén 
• Conciencia do valor de practicar a pronuncia 
• Confianza ao usar o linguaxe da aula 
• Interese en aprender sobre a necesidade de estar sans 
• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 
• Pracer ao falar sobre como se manteñen sans 
• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 
• Pracer en aprender un chiste tradicional 
• Interese en aprender cousas sobre outras culturas 

 

Funcións comunicativas: 
Establecer e manter a comunicación 
Descrición de persoas e obxectos 
Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso 
 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• What’s the matter? 
• I’m feeling ill/better. 
• I’ve got a (headache). 
• Have you got a cut? 
• Yes, I have./No, I haven’t. 
Linguaxe da aula 
• What’s the matter? 
• I’ve got (a headache). 
Estruturas recicladas 
• He/she has got a … 
• Have you got … ? 
• Yes, I have./No, I haven’t. 
• Let’s … 

 
CCL 

CMCT 
CCEC 

SIE 
CAA 
CD 
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Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
• I want to play. 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :.  
Vocabulario esencial 
• cold, cough, cut, earache, headache, sore throat, 
toothache, tummy ache 
Story vocabulary 
• cry, dance, doutor, sad, scared 
Vocabulario CLIL: Manterse saudables 
• do exercise, drink water, eat well, play, sleep well, wash 
Linguaxe receptiva 
• Please don’t cry. 
Vocabulario reciclado 
• hello 
• fantastic, great 
• cold, hot 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con problemas de saúde 
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UNIT 5. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 
 
 

Lesson  Obxectivos Tarefas Actividades  
Extra work/ 
Homework 

CCC39 
Notas do 

profesor/a 
40.40 

Le
c

c
ió

n
 1

. 
V

o
c

a
b

ul
a

ry
. p

51  

Dicir e entender 
vocabulario 
sobre a saúde 

 Practicar vocabulario 
obxectivo: toothache, 
headache, cough, cut, 
earache, cold, tummy 
ache, sore throat 

 
Starting the lesson. Sing Everyone say ... CD3 Track 1 p22. Do the 
opening routine. CD3 Track 3 p22. Explain the aims of the lesson. 
1 Listen, look and repeat. 
2 Listen, point and say the Tiger’s word chant. 
3 Stick and say. Play Can you remember? 
Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 
CD3 Track 4 p22. Sing No more English for today. CD3 Track 2 p22 
 

Activity Book. 
p41.  
Vocabulary 
1 Read and write 
the number. Say. 
2 Count the 
tigers. Write the 
number. 

CCL 
CD 

 

Le
c

c
ió

n
 2

. 
St

o
ry

. p
52

-5
3

 

Escoitar e 
entender o conto 
 
Aprender sobre a 
resposta persoal 
e os valores 

 
 Aprender linguaxe do 

conto: What’s the matter? 
I’m feeling (ill). I’ve got (a 
headache). 

 
Starting the lesson. Sing Everyone say ... CD3 Track 1 p22 
Do the opening routine. CD3 Track 3 p22. Say the Tiger’s word chant. 
CD3 Track 6 p112. Explain the aims of the lesson. 
Pre-story activities. Predict what happens in the story (books open). 
Listen (books closed). CD3 Track 7 p114. Listen with the story cards. 
4 Listen to the story. Answer the questions. 
Play Who says …?  
Tiger Values: Talk about how you feel when you go to the doutor’s 
Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 
CD3 Track 4 p22. Sing No more English for today. CD3 Track 2 p22 
 

Activity Book 
p.42 
Vocabulary and 
story 
3 Tick (✔) the 
health problems 
in the story. 
4 Look and write. 
What do you 
think? Colour. 

CCL 
CD 

CCEC 
CSC 

 

                                                           
39  Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía e Competencias Clave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido 
de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais. 
40  A completar polo profesorado, incluíndo o número de horas de cada lección, de acordo coa súa situación específica. 



 

147 
 

Lesson  Obxectivos Tarefas Actividades  
Extra work/ 
Homework 

CCC39 
Notas do 

profesor/a 
40.40 

Le
c

c
ió

n
 3

. 
St

o
ry

 a
c

tiv
iti

e
s.

 p
54  

Utilizar 
vocabulario 
sobre a saúde e 
linguaxe do 
conto 

 Aprender e practicar a 
linguaxe da unidade: 
What’s the matter? I’m 
feeling (ill). I’ve got (a 
headache). 

 
Starting the lesson. Sing Everyone say ... CD3 Track 1 p22 
Do the opening routine. CD3 Track 3 p22. Do flashcard activities. 
Explain the aims of the lesson. 
5 Listen and say the missing words. 
6 What’s the matter with Sue and Jay? Listen and tick (✔). 
Sing I’m feeling ill. Look and write. 
7 Listen, look and say who. Complete the sentences. 
Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 
CD3 Track 4 p22. Sing No more English for today. CD3 Track 2 p22 
 

Activity Book 
p.43 
Song 
5 Read and 
complete. Listen 
and check. Sing 
I’m feeling ill. 
 

CCL 
CCEC 
CAA 

 

 

Le
c

c
ió

n
 4

. 
Sp

e
a

ki
ng

. p
55  

Practicar a 
pronuncia e 
xogar a un xogo 
de rol 
 
 

 Practicar a linguaxe: I’m 
feeling (ill). What’s the 
matter? Have you got (a 
cut)? Yes, I have./No, I 
haven’t. I’ve got (a cold).. 

 Practicar a fonética: Rob is 
feeling hot and hei’s got a 
cough 

 
 
Starting the lesson.  
Sing Everyone say ... CD3 Track 1 p22. Do the opening routine. 
CD3 Track 3 p22. Sing I’m feeling ill! CD3 Track 9 p116. Explain the aims 
of the lesson. 
8 Listen, look and say. 
9 Make the cut-out on page 99. Do a role play. 
10 Play Have you got a cut? 
Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 
CD3 Track 4 p22. Sing No more English for today. CD3 Track 2 p22 

Activity Book 
p.44 
Language and 
communication 
6 Complete the 
dialogues. Act 
them out. 
7 Order and 
write the 
sentences.  

CCL 
SIE 

CAA 
 

Le
c

c
ió

n
 5

. 
C

ro
s-

c
ur

r

ic
ul

a
r.

 p
56  

Identificar e falar 
sobre maneiras 
de manterse 
saudable 

 Practicar o vocabulario: 
drink water, wash, do 
exercise, eat well, play, 
sleep well 

 
 
Starting the lesson. Sing Everyone say ... CD3 Track 1 p22. Do the 
opening routine. CD3 Track 3 p22. Do flashcard activities. Explain the 
aims of the lesson. 
11 Listen, point and say. Read and stick. 
12 Listen and repeat. Play Observation. 
Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 
CD3 Track 4 p22. Sing No more English for today. CD3 Track 2 p22 
 

Activity Book 
p.45  
Keeping healthy 
8 Look and 
match. 
9 Look at Activity 
8 and number 
the sentences. 

CCL 
CMCT 
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Lesson  Obxectivos Tarefas Actividades  
Extra work/ 
Homework 

CCC39 
Notas do 

profesor/a 
40.40 

Le
c

c
ió

n
 6

. 
C

ro
s-

c
ur

ric
ul

a
r

. p
57  

Falar sobre como 
manterse 
saudable 

 Aprender e practicar a 
linguaxe: I (do exercise) 
every day. Do you (sleep 
well) every day? 

 
Starting the lesson. Sing Everyone say ... CD3 Track 1 p22 
Do the opening routine. CD3 Track 3 p22. Listen to the Ping and Pong 
story. CD3 Track 14 p120. Explain the aims of the lesson. 
13 Listen, number and repeat. 
14 Listen and point. Sing Keep healthy. Consentir. 
15 Play Consentir and ask. 
Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 
CD3 Track 4 p22. Sing No more English for today. CD3 Track 2 p22 
 

 
Activity Book 
p.46 
10 Write and 
match. 
11 Ask and 
answer for you. 

CCL 
CMCT 
CCEC 

 

 

Le
c

c
ió

n
 7

. 
U

ni
t R

e
vi

e
w

. 
p

58
-5

9

 

Repasar os 
contidos da 
unidade 

 Revisar todo o vocabulario 
e a linguaxe da unidade. 

 
Starting the lesson. Sing Everyone say ... CD3 Track 1 p22 
Do the opening routine. CD3 Track 3 p22. Sing Keep healthy. 
CD3 Track 16 p122. Explain the aims of the lesson. Do a language 
Review quiz. 
16 Listen, number and repeat. Complete the sentences. 
17 Look and write. Complete the sentences. 
18 Listen, point and repeat. Ask and answer. 
Ending the lesson. Review the lesson. Progress Journal Unit 5 
Download the Progress Journal for Unit 5. The children complete the 
activities and reflect on their progress. Do the closing routine. 
CD3 Track 4 p22. Sing No more English for today. CD3 Track 2 p22 
 

Activity Book 
p.47 
Unit Review 
12 Look, read 
and write. 
13 Tick (✔) what 
you can do. 

CCL 
CAA 

 
 

Le
c

c
ió

n
 8

. 
K

id
s'

 C
ul

tu
re

 

P
60  

Escoitar, dicir e 
representar un 
chiste 

 Practicar linguaxe cultural: I 
(brush my teeth) every day. 

 
 
Starting the lesson. Sing Everyone say ... CD3 Track 1 p22 
Do the opening routine. CD3 Track 3 p22. Explain the Kids’ Culture 
lesson. Explain the aims of the lesson. 
1 Listen and say the joke. Act it out. 
2 Listen and number. Draw and write. 
Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 
CD3 Track 4 p22. Sing No more English for today. CD3 Track 2 p22 
 

Activity Book 
p.48 
1 Look and write. 
Read and act 
out the joke. 
2 Look, read and 
number. 

CCL 
CCEC 

CD 
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Lesson  Obxectivos Tarefas Actividades  
Extra work/ 
Homework 

CCC39 
Notas do 

profesor/a 
40.40 

 
Recursos de Avaliación 

 
 Avaliación informal 

 Observación na aula para verificar o progreso individual e global 
 Exercicios do Activity Book. 
 Habilidades: exercicios de reading, writing, listening e speaking 

 
 Avaliación formal 

 Actividades do Progress Journal. Unidade 5 
 Lección 7. Unit Review 
 Tiger Review 3: Repaso de unidades 5-6 
 Test da unidade 
 Test Trimestral 
 Test de Fin de Curso 

 
 Auto-avaliación 

 Picture Dictionary. Unidade 5. 
 Actividade de autoavaliación da Unit Review. 
 Os alumnos tamén avalían o aprendido nas unidades 5-6 en Tiger Review 3. 

 
 Rúbricas 

 Rúbricas de New Tiger 2 para avaliación 
 Macmillan Rubrics Generator 

 

 
Recursos 
 
Materiais para imprimir: Pupil’s Book páx.51-60, Activity Book pp41-48. (lista doutros materiais 
para cada lección no TB) 
 
Materiais dixitais:  
Para o profesor: Non esquecer que se pode ensinar esta unidade usando o Teacher’s App en 
Navio . 
Para o alumnado: Animar aos alumnos para usar a aplicación do alumno en Navio para 
practicar e revisar o que aprenderon nesta unidade. 
 

Recursos complementarios e Atención á Diversidade 
 

 Actividades ao comezar e finalizar a lección do Teacher's Book 
 Actividades do Activity Book e do Essential Activity Book  
 Banco de actividades. TB páxinas 23-24 
 Teacher’s App en Navio : Fichas de traballo de reforzo e ampliación, Progress Journal e Skills 

Trainer 
 Pupil’s App en Navio.  
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   UNIT 6: On Holiday 
 

UNIT 6. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 

Criterios de 
avaliación41 

Estándares de 
aprendizaxe42 

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave43 
 

CE1.1. 
CE1.2. 
CE1.3. 
CE1.4. 
CE1.5. 
CE1.6. 

 

 
EA1.1.   
EA1.2.   
EA1.3.  
EA1.4. 
EA1.5. 

 
Estratexias de comprensión:  
 Escoitar vocabulario sobre lugares aos que ir en vacacións 
 Escoitar o Tiger’s word chant 
 Escoitar a canción sobre vacacións 
 Facer e responder preguntas sobre o sitio axeitado para cruzar a rúa 
 Escoitar o conto de Ping e Pong 

• Escoitar a pronuncia: /eə/ 
 Escoitar e entender o conto 
 Escoitar unha canción sobre seguridade viaria 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Interese en nomear lugares que visitan en vacacións 
• Pracer en ler un conto sobre ir ao parque de atraccións  
• Conciencia da necesidade de tomar xuntos decisións xustas 
• Pracer en practicar a pronuncia 
• Confianza ao usar o linguaxe da aula 
• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 
• Conciencia das normas básicas de seguridade viaria 
• Pracer ao falar sobre seguridade viaria 
• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 
• Pracer en dicir unha rima tradicional 
• Interese en aprender cousas sobre outras culturas 

 

Funcións comunicativas: 
Establecer e manter a comunicación 
Descrición de persoas e obxectos 
Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso 
 

 
CCL 

CMCT 
CSC 

CCEC 

                                                           
41  O texto correspondente ás abreviaturas dos Criterios de Avaliación está especificado no apartado 4.A deste mesmo documento. 
42  O texto correspondente ás abreviaturas dos Estándares de Aprendizaxe está especificado no apartado 4.A deste mesmo documento. 
43  Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía e Competencias Clave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido 
de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais. 
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Criterios de 
avaliación41 

Estándares de 
aprendizaxe42 

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave43 
Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• There’s a (zoo). 
• Is there a (beach)? 
• Yes, there is. No, there isn’t 
Linguaxe da aula 
• There’s a … in the cupboard. 
• Where? 
• There! 
Estruturas recicladas 
• I want to … 
• Let’s … 
• Can you help, please? 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relacionado con :. 
Vocabulario esencial 
• aquarium, beach, funfair, ice rink, park, swimming pool, water park, zoo 
Vocabulario do conto 
• idea, lion, place, tiger 
Vocabulario CLIL: Seguridade viaria 
• stop, stand on the pavement, look left, look right, listen, cros the road 
Linguaxe receptiva 
• I don’t want to go … 
• cinema 
Vocabulario reciclado 
• Hi 
• amazing, fantastic, great 
 
Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Escoitar o son /eə/ (bear, hair) 
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UNIT 6. BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 

CE2.1.  
CE2.2.  
CE2.3.  
CE2.4.  
CE2.5.  
CE2.6.  
CE2.7.  
CE2.8.  

  
  

 
EA2.1.   
EA2.3.  
EA2.4.  
EA2.5.  
EA2.6.   

 

Estratexias de produción: 
 Identificar e nomear sitios que se visitan en vacacións 
 Dicir o Tiger’s word chant 
 Utilizar e responder a linguaxe de clase 
 Responder a preguntas sobre onde cruzar a rúa 
 Entender e repetir o conto de Ping e Pong 
 Lembrar e repetir o conto 

 Practicar a pronuncia: /eə/ 
 Dicir as palabras clave en frases 
 Xogar a un xogo utilizando os recortables 
 Cantar unha canción sobre ir de vacacións 
 Cantar unha canción sobre seguridade viaria 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Interese en nomear lugares que visitan en vacacións.  
• Pracer en ler un conto sobre ir ao parque de atraccións  
• Conciencia da necesidade de tomar xuntos decisións xustas 
• Pracer en practicar a pronuncia 
• Confianza ao usar o linguaxe da aula 
• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 
• Conciencia das normas básicas de seguridade viaria 
• Pracer ao falar sobre seguridade viaria 
• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 
• Pracer en dicir unha rima tradicional 
• Interese en aprender cousas sobre outras culturas 
 

Funcións comunicativas: 
Establecer e manter a comunicación 
Descrición de persoas e obxectos 
Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso 
 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• There’s a (zoo). 
• Is there a (beach)? 
• Yes, there is. No, there isn’t 
Linguaxe da aula 
• There’s a … in the cupboard. 
• Where? 
• There! 
 

 
CCL 

CMCT 
CSC 

CCEC 
SIE 
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Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 
Estruturas recicladas 
• I want to … 
• Let’s … 
• Can you help, please? 

 

Léxico oral de uso común (produción) relacionado con :.  
Vocabulario esencial 
• aquarium, beach, funfair, ice rink, park, swimming pool, water park, zoo 
Vocabulario do conto 
• idea, lion, place, tiger 
Vocabulario CLIL: Seguridade viaria 
• stop, stand on the pavement, look left, look right, listen, cros the road 
Linguaxe receptiva 
• I don’t want to go … 
• cinema 
Vocabulario reciclado 
• Hi 
• amazing, fantastic, great 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Practicar o son /eə/ (bear, hair) 
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UNIT 6. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 

CE3.1.  
CE3.2.  
CE3.3.  
CE3.4.  
CE3.5.  
CE3.6.  
CE3.7.  
CE3.8.  

 

 
EA3.1. 
EA3.4.  
EA3.5.  
EA3.6. 

 

Estratexias de comprensión:  
 Identificar o nome de sitios onde ir en vacacións 
 Identificar os pasos que hai que dar para cruzar a rúa de forma segura 
 Ler o conto 
 Ler sobre valores 
 Ler e practicar gramática 
 Recoñecer e ler palabras clave 
 Revisar e avaliar a aprendizaxe propia 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Interese en nomear lugares que visitan en vacacións 
• Pracer en ler un conto sobre ir ao parque de atraccións  
• Conciencia da necesidade de tomar xuntos decisións xustas 
• Pracer en practicar a pronuncia 
• Confianza ao usar o linguaxe da aula 
• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 
• Conciencia das normas básicas de seguridade viaria 
• Pracer ao falar sobre seguridade viaria 
• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 
• Pracer en dicir unha rima tradicional 
• Interese en aprender cousas sobre outras culturas 
 
Funcións comunicativas: 
Establecer e manter a comunicación 
Descrición de persoas e obxectos 
Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• There’s a (zoo). 
• Is there a (beach)? 
• Yes, there is. No, there isn’t 
Linguaxe da aula 
• There’s a … in the cupboard. 
• Where? 
• There! 
Estruturas recicladas 
• I want to … 
• Let’s … 
• Can you help, please? 
 

 
CCL 

CMCT 
CSC 
CAA 
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Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 
 

Léxico escrito de uso común (recepción) relacionado con :. 
Vocabulario esencial 
• aquarium, beach, funfair, ice rink, park, swimming pool, water park, zoo 
Vocabulario do conto 
• idea, lion, place, tiger 
Vocabulario CLIL: Seguridade viaria 
• stop, stand on the pavement, look left, look right, listen, cros the road 
Linguaxe receptiva 
• I don’t want to go … 
• cinema 
Vocabulario reciclado 
• Hi 
• amazing, fantastic, great 
 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con lugares de vacacións 
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UNIT 6. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 

CE4.1.  
CE4.2.  
CE4.3.  
CE4.4.  
CE4.5.  
CE4.6.  

 
  
  
  

 
EA4.1.  
EA4.3.  

 

 

Estratexias de produción: 
 Completar actividades con vocabulario sobre lugares aos que ir en vacacións 
 Entender e practicar a gramática 
 Utilizar a Pupil’s App en Navio.  
 Copiar e escribir palabras clave 
 Facer un recortable 
 Facer debuxos 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Interese en nomear lugares que visitan en vacacións 
• Pracer en ler un conto sobre ir ao parque de atraccións  
• Conciencia da necesidade de tomar xuntos decisións xustas 
• Pracer en practicar a pronuncia 
• Confianza ao usar o linguaxe da aula 
• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 
• Conciencia das normas básicas de seguridade viaria 
• Pracer ao falar sobre seguridade viaria 
• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 
• Pracer en dicir unha rima tradicional 
• Interese en aprender cousas sobre outras culturas 

 

Funcións comunicativas: 
Establecer e manter a comunicación 
Descrición de persoas e obxectos 
Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso 
 
Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• There’s a (zoo). 
• Is there a (beach)? 
• Yes, there is. No, there isn’t 
Linguaxe da aula 
• There’s a … in the cupboard. 
• Where? 
• There! 
Estruturas recicladas 
• I want to … 
• Let’s … 
• Can you help, please? 
 
 
 
 

 
CCL 

CMCT 
CCEC 

CD 
SIE 

CAA 
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Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :.  
Vocabulario esencial 
• aquarium, beach, funfair, ice rink, park, swimming pool, water park, zoo 
Vocabulario do conto 
• idea, lion, place, tiger 
Vocabulario CLIL: Seguridade viaria 
• stop, stand on the pavement, look left, look right, listen, cros the road 
Linguaxe receptiva 
• I don’t want to go … 
• cinema 
Vocabulario reciclado 
• Hi 
• amazing, fantastic, great 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con lugares de vacacións 
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UNIT 6. BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 

CE5.1.  
CE5.2.  
CE5.3.  
CE5.4.  
CE5.5.  
CE5.6.  

 
  
  
  

 
EA5.1.  
EA5.3.  

 

 

Estratexias de produción: 
 Completar actividades con vocabulario sobre lugares aos que ir en vacacións 
 Entender e practicar a gramática 
 Utilizar a Pupil’s App en Navio.  
 Copiar e escribir palabras clave 
 Facer un recortable 
 Facer debuxos 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Interese en nomear lugares que visitan en vacacións 
• Pracer en ler un conto sobre ir ao parque de atraccións  
• Conciencia da necesidade de tomar xuntos decisións xustas 
• Pracer en practicar a pronuncia 
• Confianza ao usar o linguaxe da aula 
• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 
• Conciencia das normas básicas de seguridade viaria 
• Pracer ao falar sobre seguridade viaria 
• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 
• Pracer en dicir unha rima tradicional 
• Interese en aprender cousas sobre outras culturas 

 

Funcións comunicativas: 
Establecer e manter a comunicación 
Descrición de persoas e obxectos 
Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso 
 
Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• There’s a (zoo). 
• Is there a (beach)? 
• Yes, there is. No, there isn’t 
Linguaxe da aula 
• There’s a … in the cupboard. 
• Where? 
• There! 
Estruturas recicladas 
• I want to … 
• Let’s … 
• Can you help, please? 
 
 
 
 

 
CCL 

CMCT 
CCEC 

CD 
SIE 

CAA 
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Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :.  
Vocabulario esencial 
• aquarium, beach, funfair, ice rink, park, swimming pool, water park, zoo 
Vocabulario do conto 
• idea, lion, place, tiger 
Vocabulario CLIL: Seguridade viaria 
• stop, stand on the pavement, look left, look right, listen, cros the road 
Linguaxe receptiva 
• I don’t want to go … 
• cinema 
Vocabulario reciclado 
• Hi 
• amazing, fantastic, great 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con lugares de vacacións 
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UNIT 6. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 
 

Lesson  Obxectivos Tarefas Actividades  
Extra work/ 
Homework 

CCC44 
Notas do 

profesor/a 
45.45 

Le
c

c
ió

n
 1

. 
V

o
c

a
b

ul
a

ry
. p

61  

Dicir e entender 
vocabulario 
sobre sitios 

 Practicar vocabulario 
obxectivo: beach, water 
park, zoo, funfair, aquarium, 
park, ice rink, swimming 
pool 

 
Starting the lesson. Sing Everyone say ... CD3 Track 1 p22 
Do the opening routine. CD3 Track 21 p22. Explain the aims of the 
lesson. 
1 Listen, look and repeat. 
2 Listen, point and say the Tiger’s word chant. 
3 Stick and say. Play Can you remember? 
Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 
CD3 Track 22 p22. Sing No more English for today. 
CD3 Track 2 p22 
  

Activity Book. 
p49.  
Vocabulary 
1 Read and 
number. Say. 
2 Count the 
tigers. Write the 
number. 

CCL 
CD 

 

Le
c

c
ió

n
 2

. 
St

o
ry

. p
62

-6
3

 

Escoitar e 
entender o conto 
 
Aprender sobre a 
resposta persoal 
e os valores 

 
 Aprender linguaxe do 

conto: There’s (an ice rink). 
Is there (an aquarium)? Yes, 
there is./No, there isn’t. 

 
Starting the lesson. Sing Everyone say ... CD3 Track 1 p22 
Do the opening routine. CD3 Track 21 p22. Say the Tiger’s word chant. 
CD3 Track 24 p130. Explain the aims of the lesson. 
4 Listen to the story. Answer the questions. 
Play Who says …? 
Tiger Values - Talk about the importance of making decisions fairly. 
Do you think about other people? 
Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 
CD3 Track 22 p22. Sing No more English for today. 
CD3 Track 2 p22 
 

Activity Book p50 
Vocabulary and 
story 
3 Tick (✔) where 
Tiger wants to 
go. 
4 Look and write. 

CCL 
CD 

CCEC 
CSC 

 

                                                           
44  Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía e Competencias Clave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido 
de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais. 
45  A completar polo profesorado, incluíndo o número de horas de cada lección, de acordo coa súa situación específica. 
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Lesson  Obxectivos Tarefas Actividades  
Extra work/ 
Homework 

CCC44 
Notas do 

profesor/a 
45.45 

Le
c

c
ió

n
 3

. 
St

o
ry

 a
c

tiv
iti

e
s.

 p
64  

Utilizar 
vocabulario de 
sitios e linguaxe 
do conto 

 Aprender e practicar a 
linguaxe da unidade: 
There’s (a swimming pool). 

 
Starting the lesson. Sing Everyone say ... CD3 Track 1 p22 
Do the opening routine. CD3 Track 21 p22. Do flashcard activities.  
Explain the aims of the lesson. 
5 Listen and say the missing words. 
6 Listen and tick (✔) the place the children go to. 
Sing In this town. Look and write. 
7 Listen, look and say who. Complete the sentences. 
Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 
CD3 Track 22 p22. Sing No more English for today. CD3 Track 2 p22 
 

Activity Book 
p.51 
Song 
5 Read and 
complete. Listen 
and check. Sing 
In this town. 

CCL 
CCEC 
CAA 

 

 

Le
c

c
ió

n
 4

. 
Sp

e
a

ki
ng

. p
65  

Practicar a 
pronuncia e 
xogar a un xogo 
de rol 

 Practicar a linguaxe: Is there 
(a park)? Yes, there is./No, 
there isn’t. There’s (a 
funfair). 

 Practicar a fonética: There’s 
a bear with pink hair at the 
funfair. 

 
 
Starting the lesson. Sing Everyone say ... CD3 Track 1 p22. Do the 
opening routine. CD3 Track 21 p22. Sing In this town. CD3 Track 27 
p134. Explain the aims of the lesson. 
8 Listen, look and say. 
9 Make the cut-out on page 101. Do a role play. 
10 Play In your town. 
Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 
CD3 Track 22 p22. Sing No more English for today. CD3 Track 2 p22 

Activity Book 
p.52 
Language and 
communication 
6 Complete the 
dialogues. Act 
them out. 
7 Read and 
draw the town. 

CCL 
CAA 
SIE 

 

 

Le
c

c
ió

n
 5

. 
C

ro
s-

c
ur

ric
ul

a
r.

 p
66  

Identificar e falar 
sobre regras de 
seguridade viaria 

 Practicar o vocabulario: 
stop, stand on the 
pavement, look left, look 
right, listen, cros the road 

 
Starting the lesson. Sing Everyone say ... CD3 Track 1 p22. Do the 
opening routine. CD3 Track 21 p22. Do flashcard activities. Explain the 
aims of the lesson. 
11 Listen, point and say. Read and stick. 
12 Listen and repeat. Play Observation. 
Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 
CD3 Track 22 p22. Sing No more English for today. CD3 Track 2 p22 
 

Activity Book 
p.53 
8 Find and circle 
10 differences. 
Say. 
9 Look at Activity 
8. Circle the 
place that’s 
missing. 

CCL 
CSC 

CMCT 
 

 

Le
c

c
ió

n
 6

. 
C

ro
s-

c
ur

ric
ul

a
r

. p
67  

Falar sobre regras 
de seguridade 
viaria e sinais 

 Aprender e practicar a 
linguaxe: Don’t (caseta in 
the road). stop, stand on 
the pavement, look left, 
look right, listen, cros the 
road. 

 
Starting the lesson. Sing Everyone say ... CD3 Track 1 p22. Do the 
opening routine. CD3 Track 21 p22. Listen to the Ping and Pong 
story. CD3 Track 32 p138. Explain the aims of the lesson. 
13 Listen, number and repeat. 
14 Listen and point. Sing The road safety song. 
Talk about the signs and colour. 
15 Say the road safety rules and mime. 
Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 
CD3 Track 22 p22. Sing No more English for today. CD3 Track 2 p22 
 

 
Activity Book 
p.54 
10 Look, tick (✔) 
and cros (✘). 
Write. 
 

CCL 
CSC 

CCEC 
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Lesson  Obxectivos Tarefas Actividades  
Extra work/ 
Homework 

CCC44 
Notas do 

profesor/a 
45.45 

Le
c

c
ió

n
 7

. 
U

ni
t R

e
vi

e
w

. 
p

68
-6

9

 

Repasar os 
contidos da 
unidade 

 Revisar todo o vocabulario 
e a linguaxe da unidade. 

 
Starting the lesson. Sing Everyone say ... CD3 Track 1 p22 
Do the opening routine. CD3 Track 21 p22. Sing The road safety song. 
CD3 Track 34 p140. Explain the aims of the lesson. Do a language 
Review quiz. 
16 Listen, number and repeat. Complete the sentences. 
17 Look and write. Complete the sentences. 
18 Listen, point and repeat. Ask and answer. 
Ending the lesson. Review the lesson. Progress Journal Unit 6. 
Download the Progress Journal for Unit 6. The children complete the 
activities and reflect on their progress. Do the closing routine. 
CD3 Track 22 p22. Sing No more English for today. CD3 Track 2 p22 
 

Activity Book 
p.55 
Unit Review 
11 Label the 
pictures. 
Complete the 
sentences. 
12 Tick (✔) what 
you can do. 

CCL 
CAA 

 
 

Le
c

c
ió

n
 8

. 
K

id
s'

 C
ul

tu
re

 

P
70  

Escoitar, dicir e 
representar unha 
rima tradicional 

 Practicar linguaxe cultural: 
In my town, there’s a (park). 
cinema. 

 
 
Starting the lesson. Sing Everyone say ... CD3 Track 1 p22. Do the 
opening routine. CD3 Track 21 p22. Explain the Kids’ Culture 
lesson. Explain the aims of the lesson. 
1 Listen and say a traditional rhyme: A sailor goes to sexa. 
Act it out. 
2 Listen and number. Draw and write. 
Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 
CD3 Track 22 p22. Sing No more English for today. CD3 Track 2 p22  

Activity Book 
p.56 
1 Number the 
lines in order. 
Listen and 
check. Say the 
rhyme. 
2 Read and 
match. 

CCL 
CCEC 

CD 
 

Ti
g

e
r R

e
vi

e
w

 3  

P
71

-7
2

 

Repasar as 
unidades 5 e 6 

 Repasar os contidos das 
últimas dúas unidades. 

 
 
1 Where do you like to go in the holidays? 
2 Listen to the story. What’s the matter with Monkey? 
3 Where does Monkey want to go? 
4 Look and match. 
5 Listen and tick (✔) or cros (✘). 
6 Listen and choose. 
Sing your favourite song. 
7 Think and colour. 

Activity Book 
p.57-58 
1 Look. Read 
and remember. 
Write. 
2 Look and write. 

CCL 
CCEC 
CAA 
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Lesson  Obxectivos Tarefas Actividades  
Extra work/ 
Homework 

CCC44 
Notas do 

profesor/a 
45.45 

 
Recursos de Avaliación 

 
 Avaliación informal 

 Observación na aula para verificar o progreso individual e global 
 Exercicios do Activity Book. 
 Habilidades: exercicios de reading, writing, listening e speaking 

 
 Avaliación formal 

 Actividades do Progress Journal. Unidade 6 
 Lección 7. Unit Review 
 Tiger Review 3: Repaso de unidades 5-6 
 Test da unidade 
 Test Trimestral 
 Test de Fin de Curso 

 
 Auto-avaliación 

 Picture Dictionary. Unidade 6. 
 Actividade de autoavaliación da Unit Review. 
 Os alumnos tamén avalían o aprendido nas unidades 5-6 en Tiger Review 3. 

 
 Rúbricas 

 Rúbricas de New Tiger 2 para avaliación 
 Macmillan Rubrics Generator 

 

 
Recursos 
 
Materiais para imprimir: Pupil’s Book páx.61-72, Activity Book pp49-58. (lista doutros materiais 
para cada lección no TB) 
 
Materiais dixitais:  
Para o profesor: Non esquecer que se pode ensinar esta unidade usando o Teacher’s App en 
Navio . 
Para o alumnado: Animar aos alumnos para usar a aplicación do alumno en Navio para 
practicar e revisar o que aprenderon nesta unidade. 
 

Recursos complementarios e Atención á Diversidade 
 
 Actividades ao comezar e finalizar a lección do Teacher's Book 
 Actividades do Activity Book e do Essential Activity Book  
 Banco de actividades. TB páxinas 23-24 
 Teacher’s App en Navio : Fichas de traballo de reforzo e ampliación, Progress Journal e Skills 

Trainer 
 Pupil’s App en Navio.  
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   TIGER TASKS: Families / People, Places and Activities 
 
TIGER TASKS. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 

Criterios de 
avaliación46 

Estándares de 
aprendizaxe47 

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave48 
 

CE1.1. 
CE1.2. 
CE1.3. 
CE1.4. 
CE1.5. 
CE1.6. 

 

 
EA1.1.   
EA1.4.  

 

 
Estratexias de comprensión:  
• Escoitar e identificar instrumentos musicais 
• Escoitar e identificar tarefas de casa 
• Escoitar e identificar actividades ao aire libre 
• Escoitar e identificar os meses 
• Escoitar e identificar eventos no calendario 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Interese en nomear aos membros da familia 
• Interese en aprender cousas sobre a música e sobre instrumentos musicais 
• Interese en aprender cousas sobre axudar á súa familia en casa 
• Pracer ao falar sobre como poden axudar en casa 
• Interese en aprender cousas sobre actividades ao aire libre 
• Interese en aprender cousas sobre os meses e as datas de aniversarios 
• Pracer ao falar sobre as súas actividades favoritas en vacacións 
• Interese en falar das actividades que se poden realizar no seu lugar favorito 
• Conciencia do valor de colaborar  
• Boa disposición para traballar en equipo 

 

Funcións comunicativas: 
Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso  
Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• plural and singular nouns 
• I’ve got (a small family). I live with my (mum and dad). 
• I can (dance). I can’t (play the piano). 
• I’ve got to (help Dad). I’ve got to (wash the dishes). 

 
CCL 
CSC 

CCEC 
CMCT 

                                                           
46  O texto correspondente ás abreviaturas dos Criterios de Avaliación está especificado no apartado 4.A deste mesmo documento.  
47  O texto correspondente ás abreviaturas dos Estándares de Aprendizaxe está especificado no apartado 4.A deste mesmo documento. 
48  Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía e Competencias Clave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido 
de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais. 
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Criterios de 
avaliación46 

Estándares de 
aprendizaxe47 

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave48 
• We can help our (parents) (do the shopping). 
• You can (hike) in the (mountains). 
• When is (your) birthday? My birthday is on the (21st) of (May). 
• There are some (parks). There are lots of (mountains). There are many (shops). There’s a 
(beach). 
 

Léxico oral de uso común (recepción) relacionado con :. 
Vocabulario esencial 
• brother, dade, grandad, granny, mum, sister 
• dance, guitar, piano, sing 
• do the shopping, set the table, wash the car, wash the dishes 
• cycle, fish, hike, mountains, park, river 
• months of the year, ordinal numbers 1st-31st 
• beach, playing football, shops, tourists 
• buildings, city, sea, shops, swim, swings, tourist, walk 
 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 
Escoitar palabras relativas a instrumentos, tarefas de casa e actividades ao aire libre 
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TIGER TASKS. BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 

CE2.1.  
CE2.2.  
CE2.3.  
CE2.4.  
CE2.5.  
CE2.6.  
CE2.7.  
CE2.8.  

  
  

 
EA2.2.   
EA2.5.  

 

 

Estratexias de produción: 
 Identificar e dicir nomes familiares 
• Identificar e dicir nomes de instrumentos musicais 
• Falar sobre cousas musicais que poden facer 
• Identificar e dicir tarefas do fogar 
• Identificar e dicir actividades ao aire libre 
• Falar dun lugar ao aire libre e as actividades que se fan alí 
• Identificar e dicir os meses 
• Falar sobre os seus aniversarios 
• Identificar e dicir actividades de vacacións 
• Facer presentacións 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Interese en nomear aos membros da familia 
• Interese en aprender cousas sobre a música e sobre instrumentos musicais 
• Interese en aprender cousas sobre axudar á súa familia en casa 
• Pracer ao falar sobre como poden axudar en casa 
• Interese en aprender cousas sobre actividades ao aire libre 
• Interese en aprender cousas sobre os meses e as datas de aniversarios 
• Pracer ao falar sobre as súas actividades favoritas en vacacións 
• Interese en falar das actividades que se poden realizar no seu lugar favorito 
• Conciencia do valor de colaborar  
• Boa disposición para traballar en equipo 
 

Funcións comunicativas: 
Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso  
Establecer e manter a comunicación 
 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• plural and singular nouns 
• I’ve got (a small family). I live with my (mum and dad). 
• I can (dance). I can’t (play the piano). 
• I’ve got to (help Dad). I’ve got to (wash the dishes). 
• We can help our (parents) (do the shopping). 
• You can (hike) in the (mountains). 
• When is (your) birthday? My birthday is on the (21st) of (May). 
• There are some (parks). There are lots of (mountains). There are many (shops). There’s a 
(beach). 
 
 

 

 
CCL 
CSC 

CCEC 
CMCT 

SIE 
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Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
Léxico oral de uso común (produción) relacionado con :.  
Vocabulario esencial 
• brother, dade, grandad, granny, mum, sister 
• dance, guitar, piano, sing 
• do the shopping, set the table, wash the car, wash the dishes 
• cycle, fish, hike, mountains, park, river 
• months of the year, ordinal numbers 1st-31st 
• beach, playing football, shops, tourists 
• buildings, city, sea, shops, swim, swings, tourist, walk 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 
Pronunciar palabras relativas a instrumentos, tarefas do fogar e actividades ao aire libre 
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TIGER TASKS. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 

CE3.1.  
CE3.2.  
CE3.3.  
CE3.4.  
CE3.5.  
CE3.6.  
CE3.7.  
CE3.8.  

 

 
EA3.1.  
EA3.2.  
EA3.3.  
EA3.5.   

 

 

Estratexias de comprensión:  
• Aprender sobre diferentes familias 
• Identificar instrumentos musicais 
• Identificar o que se axuda en casa 
• Identificar lugares para facer actividades ao aire libre 
• Aprender sobre vacacións en España 
• Buscar na internet 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Interese en nomear aos membros da familia 
• Interese en aprender cousas sobre a música e sobre instrumentos musicais 
• Interese en aprender cousas sobre axudar á súa familia en casa 
• Pracer ao falar sobre como poden axudar en casa 
• Interese en aprender cousas sobre actividades ao aire libre 
• Interese en aprender cousas sobre os meses e as datas de aniversarios 
• Pracer ao falar sobre as súas actividades favoritas en vacacións 
• Interese en falar das actividades que se poden realizar no seu lugar favorito 
• Conciencia do valor de colaborar  
• Boa disposición para traballar en equipo 
 
Funcións comunicativas: 
Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso  
Establecer e manter a comunicación 
 
Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• plural and singular nouns 
• I’ve got (a small family). I live with my (mum and dad). 
• I can (dance). I can’t (play the piano). 
• I’ve got to (help Dad). I’ve got to (wash the dishes). 
• We can help our (parents) (do the shopping). 
• You can (hike) in the (mountains). 
• When is (your) birthday? My birthday is on the (21st) of (May). 
• There are some (parks). There are lots of (mountains). There are many (shops). There’s a 
(beach). 
 
Léxico escrito de uso común (recepción) relacionado con :. 
Vocabulario esencial 
• brother, dade, grandad, granny, mum, sister 
• dance, guitar, piano, sing 
• do the shopping, set the table, wash the car, wash the dishes 

 
CCL 
CSC 

CCEC 
CMCT 

CD 
 



 

169 
 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
• cycle, fish, hike, mountains, park, river 
• months of the year, ordinal numbers 1st-31st 
• beach, playing football, shops, tourists 
• buildings, city, sea, shops, swim, swings, tourist, walk 
 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con instrumentos, tarefas do fogar e actividades ao aire 
libre 
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TIGER TASKS. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 

CE4.1.  
CE4.2.  
CE4.3.  
CE4.4.  
CE4.5.  
CE4.6.  

 
  
  
  

 
EA4.2.  
EA4.3. 

 

Estratexias de produción: 
• Crear un gráfico de barras da familia 
• Escribir unha carta 
• Planificar e facer un póster 
• Escribir un arquivo de datos 
• Planificar e facer unha colaxe dun lugar 
• Utilizar a Pupil’s App en Navio.  
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Interese en nomear aos membros da familia 
• Interese en aprender cousas sobre a música e sobre instrumentos musicais 
• Interese en aprender cousas sobre axudar á súa familia en casa 
• Pracer ao falar sobre como poden axudar en casa 
• Interese en aprender cousas sobre actividades ao aire libre 
• Interese en aprender cousas sobre os meses e as datas de aniversarios 
• Pracer ao falar sobre as súas actividades favoritas en vacacións 
• Interese en falar das actividades que se poden realizar no seu lugar favorito 
• Conciencia do valor de colaborar  
• Boa disposición para traballar en equipo 

 

Funcións comunicativas: 
Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso  
Establecer e manter a comunicación 
 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• plural and singular nouns 
• I’ve got (a small family). I live with my (mum and dad). 
• I can (dance). I can’t (play the piano). 
• I’ve got to (help Dad). I’ve got to (wash the dishes). 
• We can help our (parents) (do the shopping). 
• You can (hike) in the (mountains). 
• When is (your) birthday? My birthday is on the (21st) of (May). 
• There are some (parks). There are lots of (mountains). There are many (shops). There’s a 
(beach). 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :.  
Vocabulario esencial 
• brother, dad, grandad, granny, mum, sister 
• dance, guitar, piano, sing 
• do the shopping, set the table, wash the car, wash the dishes 
• cycle, fish, hike, mountains, park, river 

 
CCL 

CMCT 
CCEC 

SIE 
CD 
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Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
• months of the year, ordinal numbers 1st-31st 
• beach, playing football, shops, tourists 
• buildings, city, sea, shops, swim, swings, tourist, walk 

 
 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con instrumentos, tarefas do fogar e actividades ao aire 
libre 
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TIGER TASKS. BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 

CE5.1.  
CE5.2.  
CE5.3.  
CE5.4.  
CE5.5.  
CE5.6.  

 
  
  
  

 
EA5.2.  
EA5.3. 

 

Estratexias de produción: 
• Crear un gráfico de barras da familia 
• Escribir unha carta 
• Planificar e facer un póster 
• Escribir un arquivo de datos 
• Planificar e facer unha colaxe dun lugar 
• Utilizar a Pupil’s App en Navio.  
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Interese en nomear aos membros da familia 
• Interese en aprender cousas sobre a música e sobre instrumentos musicais 
• Interese en aprender cousas sobre axudar á súa familia en casa 
• Pracer ao falar sobre como poden axudar en casa 
• Interese en aprender cousas sobre actividades ao aire libre 
• Interese en aprender cousas sobre os meses e as datas de aniversarios 
• Pracer ao falar sobre as súas actividades favoritas en vacacións 
• Interese en falar das actividades que se poden realizar no seu lugar favorito 
• Conciencia do valor de colaborar  
• Boa disposición para traballar en equipo 

 

Funcións comunicativas: 
Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso  
Establecer e manter a comunicación 
 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• plural and singular nouns 
• I’ve got (a small family). I live with my (mum and dad). 
• I can (dance). I can’t (play the piano). 
• I’ve got to (help Dad). I’ve got to (wash the dishes). 
• We can help our (parents) (do the shopping). 
• You can (hike) in the (mountains). 
• When is (your) birthday? My birthday is on the (21st) of (May). 
• There are some (parks). There are lots of (mountains). There are many (shops). There’s a 
(beach). 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :.  
Vocabulario esencial 
• brother, dad, grandad, granny, mum, sister 
• dance, guitar, piano, sing 
• do the shopping, set the table, wash the car, wash the dishes 
• cycle, fish, hike, mountains, park, river 

 
CCL 

CMCT 
CCEC 

SIE 
CD 
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Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
• months of the year, ordinal numbers 1st-31st 
• beach, playing football, shops, tourists 
• buildings, city, sea, shops, swim, swings, tourist, walk 

 
 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con instrumentos, tarefas do fogar e actividades ao aire 
libre 
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TIGER TASKS. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 
 

Lesson  Obxectivos Tarefas Actividades  
Extra work/ 
Homework 

CCC49 
Notas do 

profesor/a 
50.50 

Ti
g

e
r T

a
sk

s 
1

 

p
74  

 
Matemáticas: ler 
sobre membros 
da familia e 
contalos 
utilizando 
gráficos de 
barras 

 Practicar a linguaxe: 
Families: a sister,  three 
sisters, a granny, two 
grannies. 

 
1 Look and match. 
2 Look and read. How many males and females are in each family? 
3 Make a bar graph of your family. Present it to your class. 
 

 

CCL 
SIE 
CD 

CCEC 

 

Ti
g

e
r T

a
sk

s 
1

 

p
75  

Música: escoitar 
e identificar 
diferentes 
instrumentos 
musicais 

 
 Practicar a linguaxe: I can 

dance. I can’t play the 
piano. 

 
1 Look and match. Listen and check. 
2 Look, listen and number. 
3 Ask and answer. 
 

 
CCL 
SIE 
CD 

 

Ti
g

e
r T

a
sk

s 
1

 

p
76  

Axudar en casa: 
Ciencias Sociais: 
escribir unha 
carta sobre a 
axuda en casa 

 Aprender e practicar a 
linguaxe da unidade: I've 
got to help Dade. I’ve got 
to wash the dishes. 

 
 
1 Look and match. Listen and check. 
2 Read Katy’s letter and complete the sentences. 
3 Look, read and complete David’s letter 
 

 
CCL 
CD 
SIE 

 

 

Ti
g

e
r T

a
sk

s 
1

 

p
77  

Facer un póster 
sobre a axuda en 
casa e 
presentalo á 
clase 
 

 Facer un proxecto en catro 
pasos. 

 
 
Step 1. Choose the tasks you can do at home. 
Step 2. Decide when to do the tasks. 
Step 3. Make a poster to show how and when you can help. 
Step 4. Present your poster to the class. 

 
CCL 
SIE 
CD 

 

                                                           
49  Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía e Competencias Clave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido 
de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais. 
50  A completar polo profesorado, incluíndo o número de horas de cada lección, de acordo coa súa situación específica. 
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Lesson  Obxectivos Tarefas Actividades  
Extra work/ 
Homework 

CCC49 
Notas do 

profesor/a 
50.50 

Ti
g

e
r T

a
sk

s 
2 

p
78

 

Persoas, lugares 
e actividades: de 
vacacións 
 
Ciencias Sociais: 
ler e pensar sobre 
actividades ao 
aire libre 

 Practicar a linguaxe: You 
can hike in the mountains. 

 You can cycle in the park. 

 
 
 
1 Look and match. Listen and check. 
2 Read and say True or False. 
3 Draw a picture of a place and say. 

 

CCL 
SIE 
CD 

CCEC 
 

 

Ti
g

e
r T

a
sk

s 
2 

 

p
79  

O calendario de 
Daisy. 
Matemáticas: 
escoitar e 
comprender un 
calendario 

 Aprender e practicar a 
linguaxe: We write: 21st 
May. We say: the twenty-
first of May 

 
1 Look, listen and say the months. 
2 Write the missing dates on Daisy’s calendar. Listen and check. 
3 Look at Daisy’s calendar again. 
Listen to the questions and answer. 
4 Ask and answer. 
 

 

CCL 
SIE 
CD 

 

 

Ti
g

e
r T

a
sk

s 
2 

 

p
80  

Arquivo de datos 
de vacacións: 
Escribir un e 
aprender sobre 
dous lugares 

 Practicar a linguaxe: There 
are some parks. There are 
lots of mountains. There are 
many shops. 

 
1 Read Ben’s holiday fact file. What’s his favourite holiday activity? 
2 Read and complete Claire’s holiday fact file. 
3 Write a holiday fact file for you. 
 

 

CCL 
CD 

CCEC 
 

 

Ti
g

e
r T

a
sk

s 
2 

 

p
81  

Facer unha 
colaxe dun lugar 
e presentalo á 
clase 

 Facer un proxecto en catro 
pasos. 

 
Step 1. Choose a place that you like. 
Step 2. Think of three things you can do at the place. 
Step 3. Find pictures of your place and make a colaxe. 
Step 4. Write about your place and present your colaxe to the class. 
 

 
CCL 
SIE 
CD 
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Lesson  Obxectivos Tarefas Actividades  
Extra work/ 
Homework 

CCC49 
Notas do 

profesor/a 
50.50 

 
Recursos de Avaliación 

 
 Avaliación informal 

 Observación na aula para verificar o progreso individual e global 
 Exercicios do Activity Book. 
 Habilidades: exercicios de reading, writing, listening e speaking 

 
 Avaliación formal 

 Actividades do Progress Journal.  
 

 Rúbricas 
 Rúbricas de New Tiger 2 para avaliación 
 Macmillan Rubrics Generator 

 
Recursos 
 
Materiais para imprimir: Pupil’s Book páx.74-81. (lista doutros materiais para cada lección no TB) 
 
Materiais dixitais:  
Para o profesor: Non esquecer que se pode ensinar esta unidade usando o Teacher’s App en 
Navio . 
Para o alumnado: Animar aos alumnos para usar a aplicación do alumno en Navio para 
practicar e revisar o que aprenderon nesta unidade. 
 

Recursos complementarios e Atención á Diversidade 
 

 Actividades ao comezar e finalizar a lección do Teacher's Book 
 Actividades do Activity Book e do Essential Activity Book  
 Banco de actividades. TB páxinas 23-24 
 Teacher’s App en Navio : Fichas de traballo de reforzo e ampliación, Progress Journal e Skills 

Trainer 
 Pupil’s App en Navio.  
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   FESTIVALS LESSONS: Halloween, Christmas and Carnival 
 
FESTIVALS LESSONS. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 

Criterios de 
avaliación51 

Estándares de 
aprendizaxe52 

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave53 
 

CE1.1. 
CE1.2. 
CE1.3. 
CE1.4. 
CE1.5. 
CE1.6. 

 

 
EA1.1.   

 

 
Estratexias de comprensión:  
•  Escoitar e xogar a xogos de rol 
•  Escoitar unha canción de Halloween  
•  Escoitar unha canción de Nadal 
•  Escoitar e identificar disfraces 
•  Escoitar unha canción de Entroido  
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Pracer en celebrar estas festividades 
• Pracer en cantar cancións 
• Satisfacción facendo representacións  

 

Funcións comunicativas: 
Descrición de persoas e obxectos 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• Structures that have been previously introduced 
Estruturas recicladas 
• Can you see a …? 
• behind, in, next to, under 
• I’ve got a … for you. 
• What is it? 
• I’m wearing … 
 

Léxico oral de uso común (recepción) relacionado con :. 
Vocabulario esencial 
• monster, moon, skeleton, spider, wizard 
• Happy Halloween! 

 
CCL 

CMCT 
CCEC 
CSC 

 

                                                           
51  O texto correspondente ás abreviaturas dos Criterios de Avaliación está especificado no apartado 4.A deste mesmo documento. 
52  O texto correspondente ás abreviaturas dos Estándares de Aprendizaxe está especificado no apartado 4.A deste mesmo documento. 
53  Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía e Competencias Clave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido 
de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais. 
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Criterios de 
avaliación51 

Estándares de 
aprendizaxe52 

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave53 
• Christmas cake, Christmas card, Christmas stocking, Father Christmas, snowflake 
• Happy Christmas! 
• clown, cowboy, king, pirate, queen 
Linguaxe receptiva 
• box, moonlight, night, 
• crown, fancy dress, surprise 
Vocabulario reciclado 
• bat, black cat, ghost, pumpkin, witch 
• bed, cupboard, door, shelf, table 
• hat, mask, shirt, shoes, socks, trousers 
• colours 
 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 
Escoitar as cancións da unidade 
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FESTIVALS LESSONS. BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 

CE2.1.  
CE2.2.  
CE2.3.  
CE2.4.  
CE2.5.  
CE2.6.  
CE2.7.  
CE2.8.  

  
  

 
EA2.5.   
EA2.7.  

 

Estratexias de produción: 
• Identificar e dicir vocabulario de Halloween  
• Cantar unha canción de Halloween  
• Identificar e dicir vocabulario de Nadal 
•  Cantar unha canción de Nadal 
•  Cantar unha canción de Entroido 
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Pracer en celebrar estas festividades 
• Pracer en cantar cancións 
• Satisfacción facendo representacións 
 

Funcións comunicativas: 
Descrición de persoas e obxectos. 
 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• Structures that have been previously introduced 
Estruturas recicladas 
• Can you see a …? 
• behind, in, next to, under 
• I’ve got a … for you. 
• What is it? 
• I’m wearing … 

 

Léxico oral de uso común (produción) relacionado con :.  
Vocabulario esencial 
• monster, moon, skeleton, spider, wizard 
• Happy Halloween! 
• Christmas cake, Christmas card, Christmas stocking, Father Christmas, snowflake 
• Happy Christmas! 
• clown, cowboy, king, pirate, queen 
Linguaxe receptiva 
• box, moonlight, night, 
• crown, fancy dress, surprise 
Vocabulario reciclado 
• bat, black cat, ghost, pumpkin, witch 
• bed, cupboard, door, shelf, table 
• hat, mask, shirt, shoes, socks, trousers 
• colours 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 
Cantar as cancións da unidade  

 
CCL 

CMCT 
CCEC 

SIE 
CSC 
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FESTIVALS LESSONS. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 

CE3.1.  
CE3.2.  
CE3.3.  
CE3.4.  
CE3.5.  
CE3.6.  
CE3.7.  
CE3.8.  

 

 
EA3.5.   

 

 

Estratexias de comprensión:  
• Identificar cousas nun debuxo 
• Completar un crebacabezas 
• Identificar e dicir vocabulario de Entroido  
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Pracer en celebrar estas festividades 
• Pracer en cantar cancións 
• Satisfacción facendo representacións 
 
Funcións comunicativas: 
Descrición de persoas e obxectos. 
 
Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• Structures that have been previously introduced 
Estruturas recicladas 
• Can you see a …? 
• behind, in, next to, under 
• I’ve got a … for you. 
• What is it? 
• I’m wearing … 
 

Léxico escrito de uso común (recepción) relacionado con :. 
Vocabulario esencial 
• monster, moon, skeleton, spider, wizard 
• Happy Halloween! 
• Christmas cake, Christmas card, Christmas stocking, Father Christmas, snowflake 
• Happy Christmas! 
• clown, cowboy, king, pirate, queen 
Linguaxe receptiva 
• box, moonlight, night, 
• crown, fancy dress, surprise 
Vocabulario reciclado 
• bat, black cat, ghost, pumpkin, witch 
• bed, cupboard, door, shelf, table 
• hat, mask, shirt, shoes, socks, trousers 
• colours 
 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con celebracións.  

 
CCL 

CMCT 
CCEC 
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FESTIVALS LESSONS. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 

CE4.1.  
CE4.2.  
CE4.3.  
CE4.4.  
CE4.5.  
CE4.6.  

 
  
  
  

 
EA4.1.  

 

 

Estratexias de produción: 
• Facer un recortable de Halloween.  
• Deseñar unha felicitación de Nadal 
• Facer unha máscara de Entroido  
• Utilizar a Pupil’s App en Navio.  
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Pracer en celebrar estas festividades 
• Pracer en cantar cancións 
• Satisfacción facendo representacións 

 

Funcións comunicativas: 
Descrición de persoas e obxectos. 
 
 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• Structures that have been previously introduced 
Estruturas recicladas 
• Can you see a …? 
• behind, in, next to, under 
• I’ve got a … for you. 
• What is it? 
• I’m wearing … 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :.  
Vocabulario esencial 
• monster, moon, skeleton, spider, wizard 
• Happy Halloween! 
• Christmas cake, Christmas card, Christmas stocking, Father Christmas, snowflake 
• Happy Christmas! 
• clown, cowboy, king, pirate, queen 
Linguaxe receptiva 
• box, moonlight, night, 
• crown, fancy dress, surprise 
Vocabulario reciclado 
• bat, black cat, ghost, pumpkin, witch 
• bed, cupboard, door, shelf, table 
• hat, mask, shirt, shoes, socks, trousers 
• colours 
 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con celebracións.  

 
CCL 

CCEC 
SIE 
CD 
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FESTIVALS LESSONS. BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave 
 

CE5.1.  
CE5.2.  
CE5.3.  
CE5.4.  
CE5.5.  
CE5.6.  

 
  
  
  

 
EA5.1.  

 

 

Estratexias de produción: 
• Facer un recortable de Halloween.  
• Deseñar unha felicitación de Nadal 
• Facer unha máscara de Entroido  
• Utilizar a Pupil’s App en Navio.  
 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
• Pracer en celebrar estas festividades 
• Pracer en cantar cancións 
• Satisfacción facendo representacións 

 

Funcións comunicativas: 
Descrición de persoas e obxectos. 
 
 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
Estruturas principais 
• Structures that have been previously introduced 
Estruturas recicladas 
• Can you see a …? 
• behind, in, next to, under 
• I’ve got a … for you. 
• What is it? 
• I’m wearing … 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :.  
Vocabulario esencial 
• monster, moon, skeleton, spider, wizard 
• Happy Halloween! 
• Christmas cake, Christmas card, Christmas stocking, Father Christmas, snowflake 
• Happy Christmas! 
• clown, cowboy, king, pirate, queen 
Linguaxe receptiva 
• box, moonlight, night, 
• crown, fancy dress, surprise 
Vocabulario reciclado 
• bat, black cat, ghost, pumpkin, witch 
• bed, cupboard, door, shelf, table 
• hat, mask, shirt, shoes, socks, trousers 
• colours 
 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
Ortografía de palabras relacionadas con celebracións.  

 
CCL 

CCEC 
SIE 
CD 
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FESTIVALS LESSONS. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 
 

Lesson  Obxectivos Tarefas Actividades  
Extra work/ 
Homework 

CCC54 
Notas do 

profesor/a 
55.55 

H
a

llo
w

e
e

n
 p

82
-8

3

 

Dicir e entender 
vocabulario de 
Halloween  
 
Facer unha caixa 
de Halloween e 
xogar a un xogo 
de rol 

 Practicar vocabulario 
obxectivo: monster, spider, 
wizard, moon, skeleton. 

 I’ve got a surprise for you. 
What is it? Look in the box. 
It’s a (monster). Happy 
Halloween! 

 
1 Listen and point. Consentir and say. 
2 Listen and find. Sing Halloween night. 
3 Listen and look. Say True or False. 
4 Listen, match and repeat. 
5 Make the Halloween box (TB, p172). 
Do a role play. 
  

Activity Book. 
p59.  
1 Look, find and 
circle the words. 
Write. 
2 Complete the 
dialogue. Act it 
out. 

CCL 
CMCT 

CD 
SIE 

CCEC 

 

C
h

ris
tm

a
s 

p
84
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Dicir e entender 
vocabulario de 
Nadal 
 
Facer unha 
felicitación de 
Nadal e xogar a 
un xogo de rol 

 
 Practicar vocabulario 

obxectivo: Father Christmas, 
Christmas card, Christmas 
stocking, Christmas cake, 
snowflake. 

 Look! I’ve got a Christmas 
card. What’s the picture? 
It’s (Father Christmas). 
Happy Christmas! 

 
1 Listen and point. Consentir and say. 
2 Listen and find. Sing Christmas cards everywhere. 
3 Look and write. Find and circle. 
4 Listen, match and repeat. 
5 Make the Christmas card (TB, p173). 
Do a role play. 
 

Activity Book 
p.60 
1 Look, read and 
write. 
2 Complete the 
dialogue. Act it 
out. 

CCL 
CMCT 

CD 
SIE 

CCEC 
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Dicir e entender 
vocabulario de 
Entroido  
 
Facer unha 
máscara de 
Entroido e xogar 
a un xogo de rol 
 

 Practicar vocabulario 
obxectivo: king, pirate, 
cowboy, queen, clown. 

 It’s Carnival time. I’m 
wearing fancy dress. What 
am I? You’re a (pirate).  

 
1 Listen and point. Consentir and say. 
2 Listen and find. Sing It’s Carnival time. 
3 Listen and say. Colour the hats. 
4 Listen, match and repeat. 
5 Make the Carnival mask (TB, p174). 
Do a role play. 

Activity Book 
p.61 
1 Do the 
crossword. 
2 Complete the 
dialogue. Act it 
out. 

CCL 
CMCT 

CD 
SIE 

CCEC 

 

 

                                                           
54  Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía e Competencias Clave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido 
de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais. 
55  A completar polo profesorado, incluíndo o número de horas de cada lección, de acordo coa súa situación específica. 



 

184 
 

Lesson  Obxectivos Tarefas Actividades  
Extra work/ 
Homework 

CCC54 
Notas do 

profesor/a 
55.55 

 
Recursos de Avaliación 

 
 Avaliación informal 

 Observación na aula para verificar o progreso individual e global 
 Exercicios do Activity Book. 
 Habilidades: exercicios de reading, writing, listening e speaking 

 
 Rúbricas 

 Rúbricas de New Tiger 2 para avaliación 
 Macmillan Rubrics Generator 

  

 
Recursos 
 
Materiais para imprimir: Pupil’s Book páx.82-87, Activity Book pp59-61. (lista doutros materiais 
para cada lección no TB) 
Materiais dixitais:  
Para o profesor: Non esquecer que se pode ensinar esta unidade usando o Teacher’s App en 
Navio . 
Para o alumnado: Animar aos alumnos para usar a aplicación do alumno en Navio para 
practicar e revisar o que aprenderon nesta unidade. 
 

Recursos complementarios e Atención á Diversidade 
 

 Actividades ao comezar e finalizar a lección do Teacher's Book 
 Actividades do Activity Book e do Essential Activity Book  
 Banco de actividades. TB páxinas 23-24 
 Teacher’s App en Navio : Fichas de traballo de reforzo e ampliación, Progress Journal e Skills 

Trainer 
 Pupil’s App en Navio.  
 

 
 

 


