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1. Introdución

A rápida evolución das sociedades actuais e as súas múltiples interconexións esixen o desenvolvemento daquelas
competencias que axuden os individuos a practicar unha cidadanía independente,  activa e comprometida coa
realidade contemporánea, cada vez máis global, intercultural e plurilingüe. Tal e como sinala o Marco de referencia
de  competencias  para  a  cultura  democrática,  nas  sociedades  actuais,  culturalmente  diversas,  os  procesos
democráticos requiren do diálogo intercultural. Polo tanto, a comunicación en distintas linguas resulta esencial no
desenvolvemento desa cultura democrática. Na idea dun Espazo Europeo de Educación, a comunicación en máis
dunha  lingua  evita  que  a  educación  e  a  formación  se  vexan  obstaculizadas  polas  fronteiras,  e  favorece  a
internacionalización  e  a  mobilidade,  ademais  de  permitir  o  descubrimento  doutras  culturas,  ampliando  as
perspectivas do alumnado.

A área de Lingua Estranxeira contribúe á adquisición das distintas competencias clave que conforman o perfil de
saída do alumnado ao termo da ensinanza básica e, de forma directa, participa na consecución da competencia
plurilingüe, que implica, nesta etapa, o uso de, polo menos, unha lingua, ademais das familiares, de forma apropiada,
para a aprendizaxe e a comunicación. O plurilingüismo integra non só a dimensión comunicativa vinculada senón
tamén os  aspectos  históricos  e  interculturais  que guían o  alumnado para  coñecer,  comprender  e  respectar  a
diversidade lingüística e cultural presente na súa contorna, e que contribúen a que poida exercer esa cidadanía
global independente, activa e comprometida cunha sociedade democrática. En consonancia con este enfoque, a área
de Lingua Estranxeira na etapa da educación primaria ten como obxectivo principal a adquisición da competencia
comunicativa  básica  na  lingua  estranxeira,  así  como  o  desenvolvemento  e  enriquecemento  da  conciencia
intercultural do alumnado.

A actual programación destinada ó 1º curso de Educación Primaria , aínda que é un documento aberto suxeito as
modificacións que sexan precisas tendo en conta o contexto do centro e as características do alumnado, está
baseada nas pautas marcadas polos seguintes documentos lexislatvos:

¿ Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.
¿ Real Decreto 157/2022, do 1 de marzo, polo que se establecen a ordenación e os ensinos mínimos da Educación
Primaria.
¿ Decreto 155/2022, do 15 de setembro polo que se establecen a ordenación e o currículo da Educación Primaria na
Comunidade Autónoma de Galicia.

No relativo o contexto do centro no que se vai a levar a cabo esta programación, decir  que O CEIP Plurilingüe
Condesa de Fenosa está situado no Barco de Valdeorras, no oriente ourensán, ocupando a cabeceira da comarca de
Valdeorras.
Este centro incorporouse ó Programa de Plurilingüismo no curso 2016/2017, co cal este curso 2022/23 é o 7º ano
consecutivo dentro do mencionado programa. Por esta razón ,xa dende o pasado curso escolar 2021/2022 todo o
alumnado recibe a docencia da materia de Educación Artística en Lingua Estranxeira (Inglés)contando con mestres e
mestras especialista en dita materia e a axuda dun/dunha auxiiar de conversa.

No concello, a actividade económica agrícola tradicional viticultura), veuse superada dende hai bastantes anos pola
produción de lousa nas distintas canteiras dos concellos lindeiros e polo sector de servizos, contando cun Hospital
Comarcal,  varios  Centros  de  estudos  :  3  colexios  públicos  ,  2  IES,  1  colexio  concertado,  Escola  de  Música  e
Conservatorio , Escola Oficial de Idiiomas , Delegación de Facenda, Xulgados, etc...

O centro educativo, tal e como reflicten os seus documentos, aposta definitivamente por varios eixos de traballo que
se artellan ao redor do Equipo da Biblioteca, da Axenda 21, do Equipo de Normalización Lingüística e da promoción
das TIC.
É un centro de dobre línea que conta con 18 unidades: 6 adicadas a Educación Infantil e 12 a Educación Primaria.
Ademais, é un centro de referencia para a integración de alumnado con necesidades educativas específicas da
comarca,  e isto non por designación oficial,  senón pola aposta decidida de todos os membros da comunidade
educativa de promover a integración, convencidos de que é un factor necesario para crearmos unha sociedade máis
xusta e solidaria, e ao tempo un elemento enriquecedor para todo o alumnado.
Con  esta  programación,  o  obxectivo  fundamental  será  promover  o  desenvolvemento  integral  do  alumnado,
fomentando valores solidarios, de respecto e coidado do contorno natural e cultural, fomentando o traballo en equipo,
colaborativo, no que se respecten as diferencias de cada quen e valorando as características e intereses persoais de
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cada un porque así, o proceso de ensino-aprendizaxe será máis produtivo.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Comprender  o  sent ido  xeral  e
información  específica  e  predicible  de  textos
breves e sinxelos, expresados de forma clara e
na  lingua  estándar,  facendo  uso  de  diversas
estratexias e recorrendo, cando sexa necesario,
ao  uso  de  distintos  tipos  de  apoio,  para
desenvolver  o  repertorio  lingüístico  e  para
responder a necesidades comunicativas cotiás.

2-3 1-2 1 1 5 2

OBX2  -  Producir  textos  sinxelos  de  maneira
comprensible  e  estruturada,  mediante  o
emprego de estratexias como a planificación ou
a  compensación,  para  expresar  mensaxes
breves  re lac ionados  con  neces idades
inmed ia tas  e  responder  a  p ropós i tos
comunicativos cotiás.

1 1-2 1 2 5 1 4

OBX3 - Interactuar con outras persoas usando
expresións cotiás, recorrendo a estratexias de
cooperación e empregando recursos analóxicos
e  dixitais,  para  responder  a  necesidades
inmediatas  do  seu  interese  en  intercambios
comunicativos  respectuosos  coas  normas  de
cortesía.

5 1-2 1 3 3 1-3

OBX4 - Mediar en situacións predicibles, usando
estratexias  e  coñecementos  para  procesar  e
transmitir información básica e sinxela, co fin de
facilitar a comunicación.

5 1-2-3 1 1-3 1

OBX5  -  Recoñecer  e  usar  os  repertorios
lingüísticos  persoais  entre  distintas  linguas,
reflexionando  sobre  o  seu  funcionamento  e
identificando  as  estratexias  e  coñecementos
propios, para mellorar a resposta a necesidades
comunicat ivas  concretas  en  s i tuacións
coñecidas.

2 1 2 1-4-5 3

OBX6  -  Apreciar  e  respectar  a  diversidade
lingüística, cultural e artística a partir da lingua
estranxeira,  identificando  e  valorando  as
diferenzas  e  semellanzas  entre  linguas  e
culturas, para aprender a xestionar situacións
interculturais.

5 3 1-3 2-3 1
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3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XWelcome back to school!1 6

Unidade para comezar o curso na  que se
traballará vocabulario novo pero na que o
coñecemento previo estará moi presente.
Temas a traballar e revisar:saúdos, cores,
números do 1 ó 10, o tempo meteorolóxico
e o material escolar.

10

XIt is Halloween time!2 6

Unidade que se desenvolverá durante o
mes de outubro e na que se traballará unha
tradición extendida a nivel mundial.
Ademais do traballado na unidade anterior
que servirá como reforzo, se ampliará co
vocabulario relacionado con este novo
tema: morcego, bruxa, pantasma ,etc a
través da utilización de diferentes recursos.

10

XMy family is great!3 8

Unidade que se traballará no mes de
novembro.
Tendo en conta a diversidade existente en
todos os ámbitos na actualidade, é
importante que o alumnado tome
consciencia dos diferentes tipos de familia
respectando as características de cada
unha delas.
Ademais dos nomes dos membros da
familia, se introducirán adxectivos para
facer unha descrición sinxela: alto, baixo,
vello, novo.

10

XJingle bells!4 6
Unidade para o mes de decembro.
O tema será o Nadal e os diferentes xeitos
de celebralo en todo  mundo.
Reforzarase o tema das descricións.

8

My favourite animal is... X5 8

Unidade para o mes de xaneiro.
Nesta unidade traballarase o mundo das
mascotas e ampliarase a descrición xa que
non só se fará fincapé no aspecto físico
senón tamén noutro tipo de características:
lento, rápido, etc...

10

There is a monster! X6 8

Unidade para o mes de febreiro.
A través do mundo das critaturas
fantásticas, entraremos de cheo nas
descricións.
Traballaranse   todas as partes do corpo e
reforzarase o vocabulario vello a través de
diferentes estruturas gramaticais xa
traballadas:Have you got? It¿s tall, etc

12

Fun time! X7 6

Unidade para o mes de marzo.
Acércanse as vacacións de Semana Santa
e, por este motivo, imos traballar
actividades que podemos facer no noso
tempo libre e comprobar se somos quen de

10
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

Fun time! X7 6facelas ou non empregando a construción...
I can/I can¿t 10

XWhat do you like?8 8

Unidade para o mes de abril e a 1ªsemana
de maio.
Traballarase o tema da comida e os gustos
ou disgustos sobre ela.
Reforzarase a estrutura I like/I don¿t like
traballados xa en unidades anteriores.

10

XIt is hot today.9 8
Unidade para maio e a 1ªsemana de xuño.
Ademais de revisar o tema do tempo
meteorolóxico tratado xa dende a ud.1,
introducirase o tema da roupa.

10

XSummer is here.10 6
Última unidade co curso que servirá como
reforzo e repaso de todo o traballado no
curso.

10

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Welcome back to school!

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer e interpretar palabras e
expresións habituais en textos orais e multimodais
breves e sinxelos sobre temas actuais, cotiáns e
frecuentes de relevancia persoal e próximos á súa
experiencia, expresados de forma comprensible,
clara, sinxela e directa, e en lingua estándar.

Recoñece e interpreta palabras e
expresións moi básicas...

CA1.2 - Expresar oralmente frases curtas e sinxelas
con información básica sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, recorrendo a
modelos e estruturas previamente presentados e
prestando atención ao ritmo, a acentuación e a
entoación.

Expresa oralmente frases curtas e
sinxelas con información  moi básica...

CA1.3 - Aplicar estratexias básicas para producir
mensaxes moi breves e sinxelos adecuados ás
intencións comunicativas de forma guiada, usando,
con axuda, recursos e apoios físicos ou dixitais en
función das necesidades de cada momento.

Aplica estratexias moi básicas...

CA1.4 - Imitar e participar de forma guiada en
situacións interactivas elementais sobre temas
cotiáns, preparadas previamente, a través de
diversos soportes, apoiándose en recursos tales
como a repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe
non verbal, e mostrando empatía cara ás producións
das e dos demais.

Imita e participa de forma guiada en
situacións interactivas moi elementais
sobre...
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.5 - Seleccionar e utilizar, sempre de forma
guiada e en contornas próximas, estratexias
elementais para saudar, despedirse e presentarse;
expresar mensaxes simples e breves; e formular e
contestar preguntas básicas para a comunicación.

Selecciona e utiliza, sempre de forma moi
guiada e en contornas próximas,
estratexias moi elementais...

CA1.6 - Interpretar e explicar de forma guiada
información básica axudando en dificultades de
comprensión, con empatía e interese polas e polos
interlocutores, apoiándose en diversos recursos e
soportes.

Interpreta e explica de forma moi guiada
información moi básica...

CA2.1 - Comparar e contrastar similitudes e
diferenzas evidentes entre distintas linguas de forma
guiada, reflexionando sobre aspectos elementais do
seu funcionamento.

Comparar e contrastar similitudes e
diferenzas evidentes entre distintas
linguas de forma moi guiada...

CA2.2 - Identificar e aplicar de forma moi guiada os
coñecementos e estratexias básicas de mellora da
súa capacidade de comunicar e de aprender a lingua
estranxeira, con apoio doutros participantes e de
soportes analóxicos e dixitais.

Identificar de forma moi guiada os
coñecementos...

CA3.2 - Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística e cultural relacionada coa lingua
estranxeira, mostrando interese por coñecer os seus
elementos culturais e lingüísticos elementais.

Aprecia a diversidade lingüística e cultural
dos países de lingua estranxeira

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a adquisición da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.

- Funcións comunicativas elementais adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; identificar algunhas características básicas de persoas, obxectos e lugares; responder con respostas
sinxelas e concretas sobre cuestións cotiás; expresar o tempo (partes do día, días da semana, os meses e
estacións do ano), a cantidade e o espazo en conceptos que manexan na lingua materna.

- Léxico básico elemental relativo a relacións persoais básicas, vivenda, lugares e contornos próximos de interese
para o alumnado.

- Convencións e estratexias de conversación elementais, para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e
ceder a palabra e preguntar e responder.

- Ferramentas analóxicas e dixitais elementais para a comprensión e produción oral e multimodal.

- Modelos contextuais elementais na comprensión e produción de textos orais e multimodais, breves e sinxelos.

- Recursos, destrezas, actitudes e situacións elementais que permiten iniciarse en actividades de mediación
lingüística en situacións cotiás básicas.

- Estratexias e técnicas elementais de compensación das carencias comunicativas e das limitacións derivadas do
nivel de competencia na lingua estranxeira e nas demais inguas do repertorio lingüístico propio (xestos, mímica...).

- Iniciación nas estratexias básicas de detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.
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2

Título da UDUD

It is Halloween time!

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer e interpretar palabras e
expresións habituais en textos orais e multimodais
breves e sinxelos sobre temas actuais, cotiáns e
frecuentes de relevancia persoal e próximos á súa
experiencia, expresados de forma comprensible,
clara, sinxela e directa, e en lingua estándar.

Recoñece e interpreta palabras e
expresións moi básicas...

CA1.2 - Expresar oralmente frases curtas e sinxelas
con información básica sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, recorrendo a
modelos e estruturas previamente presentados e
prestando atención ao ritmo, a acentuación e a
entoación.

Expresa oralmente frases curtas e
sinxelas con información  moi básica...

CA1.3 - Aplicar estratexias básicas para producir
mensaxes moi breves e sinxelos adecuados ás
intencións comunicativas de forma guiada, usando,
con axuda, recursos e apoios físicos ou dixitais en
función das necesidades de cada momento.

Aplica estratexias moi básicas...

CA1.4 - Imitar e participar de forma guiada en
situacións interactivas elementais sobre temas
cotiáns, preparadas previamente, a través de
diversos soportes, apoiándose en recursos tales
como a repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe
non verbal, e mostrando empatía cara ás producións
das e dos demais.

Imita e participa de forma guiada en
situacións interactivas moi elementais
sobre...

CA1.5 - Seleccionar e utilizar, sempre de forma
guiada e en contornas próximas, estratexias
elementais para saudar, despedirse e presentarse;
expresar mensaxes simples e breves; e formular e
contestar preguntas básicas para a comunicación.

Selecciona e utiliza, sempre de forma moi
guiada e en contornas próximas,
estratexias moi elementais...

CA1.6 - Interpretar e explicar de forma guiada
información básica axudando en dificultades de
comprensión, con empatía e interese polas e polos
interlocutores, apoiándose en diversos recursos e
soportes.

Interpreta e explica de forma moi guiada
información moi básica...

CA2.1 - Comparar e contrastar similitudes e
diferenzas evidentes entre distintas linguas de forma
guiada, reflexionando sobre aspectos elementais do
seu funcionamento.

Comparar e contrastar similitudes e
diferenzas evidentes entre distintas
linguas de forma moi guiada...

CA2.2 - Identificar e aplicar de forma moi guiada os
coñecementos e estratexias básicas de mellora da
súa capacidade de comunicar e de aprender a lingua
estranxeira, con apoio doutros participantes e de
soportes analóxicos e dixitais.

Identificar de forma moi guiada os
coñecementos...
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.1 - Mostrar interese pola comunicación
intercultural, identificando e analizando, de forma
guiada, as discriminacións, os prexuízos e os
estereotipos máis comúns, en situacións cotiás e
habituais.

Mostra interese pola comunicación
intercultural, identificando e analizando
de forma moi guiada...

CA3.2 - Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística e cultural relacionada coa lingua
estranxeira, mostrando interese por coñecer os seus
elementos culturais e lingüísticos elementais.

Aprecia a diversidade lingüística e cultural
dos países de lingua estranxeira

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a adquisición da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.

- Funcións comunicativas elementais adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; identificar algunhas características básicas de persoas, obxectos e lugares; responder con respostas
sinxelas e concretas sobre cuestións cotiás; expresar o tempo (partes do día, días da semana, os meses e
estacións do ano), a cantidade e o espazo en conceptos que manexan na lingua materna.

- Léxico básico elemental relativo a relacións persoais básicas, vivenda, lugares e contornos próximos de interese
para o alumnado.

- Convencións e estratexias de conversación elementais, para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e
ceder a palabra e preguntar e responder.

- Ferramentas analóxicas e dixitais elementais para a comprensión e produción oral e multimodal.

- Modelos contextuais elementais na comprensión e produción de textos orais e multimodais, breves e sinxelos.

- Recursos, destrezas, actitudes e situacións elementais que permiten iniciarse en actividades de mediación
lingüística en situacións cotiás básicas.

- Estratexias e técnicas elementais de compensación das carencias comunicativas e das limitacións derivadas do
nivel de competencia na lingua estranxeira e nas demais inguas do repertorio lingüístico propio (xestos, mímica...).

- Comunicación e relación con persoas doutros países a través da lingua estranxeira.

- Aspectos elementais socioculturais e sociolingüísticos máis representativos relativos aos costumes, á vida cotiá e
ás relacións interpersoais básicas en países nos que se fala a lingua estranxeira.

- Estratexias moi básicas de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística,
atendendo a valores ecosociais e democráticos.

- Iniciación nas estratexias básicas de detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

3

Título da UDUD

My family is great!

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer e interpretar palabras e
expresións habituais en textos orais e multimodais
breves e sinxelos sobre temas actuais, cotiáns e
frecuentes de relevancia persoal e próximos á súa
experiencia, expresados de forma comprensible,
clara, sinxela e directa, e en lingua estándar.

Recoñece e interpreta palabras e
expresións moi básicas...

CA1.2 - Expresar oralmente frases curtas e sinxelas
con información básica sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, recorrendo a
modelos e estruturas previamente presentados e
prestando atención ao ritmo, a acentuación e a
entoación.

Expresa oralmente frases curtas e
sinxelas con información  moi básica...

CA1.3 - Aplicar estratexias básicas para producir
mensaxes moi breves e sinxelos adecuados ás
intencións comunicativas de forma guiada, usando,
con axuda, recursos e apoios físicos ou dixitais en
función das necesidades de cada momento.

Aplica estratexias moi básicas...

CA1.4 - Imitar e participar de forma guiada en
situacións interactivas elementais sobre temas
cotiáns, preparadas previamente, a través de
diversos soportes, apoiándose en recursos tales
como a repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe
non verbal, e mostrando empatía cara ás producións
das e dos demais.

Imita e participa de forma guiada en
situacións interactivas moi elementais
sobre...

CA1.5 - Seleccionar e utilizar, sempre de forma
guiada e en contornas próximas, estratexias
elementais para saudar, despedirse e presentarse;
expresar mensaxes simples e breves; e formular e
contestar preguntas básicas para a comunicación.

Selecciona e utiliza, sempre de forma moi
guiada e en contornas próximas,
estratexias moi elementais...

CA1.6 - Interpretar e explicar de forma guiada
información básica axudando en dificultades de
comprensión, con empatía e interese polas e polos
interlocutores, apoiándose en diversos recursos e
soportes.

Interpreta e explica de forma moi guiada
información moi básica...

CA2.2 - Identificar e aplicar de forma moi guiada os
coñecementos e estratexias básicas de mellora da
súa capacidade de comunicar e de aprender a lingua
estranxeira, con apoio doutros participantes e de
soportes analóxicos e dixitais.

Identifica de forma moi guiada os
coñecementos...

CA3.2 - Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística e cultural relacionada coa lingua
estranxeira, mostrando interese por coñecer os seus
elementos culturais e lingüísticos elementais.

Aprecia a diversidade lingüística e cultural
dos países de lingua estranxeira

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a adquisición da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.

- Funcións comunicativas elementais adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; identificar algunhas características básicas de persoas, obxectos e lugares; responder con respostas
sinxelas e concretas sobre cuestións cotiás; expresar o tempo (partes do día, días da semana, os meses e
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Contidos

- estacións do ano), a cantidade e o espazo en conceptos que manexan na lingua materna.

- Léxico básico elemental relativo a relacións persoais básicas, vivenda, lugares e contornos próximos de interese
para o alumnado.

- Convencións e estratexias de conversación elementais, para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e
ceder a palabra e preguntar e responder.

- Ferramentas analóxicas e dixitais elementais para a comprensión e produción oral e multimodal.

- Modelos contextuais elementais na comprensión e produción de textos orais e multimodais, breves e sinxelos.

- Recursos, destrezas, actitudes e situacións elementais que permiten iniciarse en actividades de mediación
lingüística en situacións cotiás básicas.

- Estratexias e técnicas elementais de compensación das carencias comunicativas e das limitacións derivadas do
nivel de competencia na lingua estranxeira e nas demais inguas do repertorio lingüístico propio (xestos, mímica...).

- Iniciación nas estratexias básicas de detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

4

Título da UDUD

Jingle bells!

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer e interpretar palabras e
expresións habituais en textos orais e multimodais
breves e sinxelos sobre temas actuais, cotiáns e
frecuentes de relevancia persoal e próximos á súa
experiencia, expresados de forma comprensible,
clara, sinxela e directa, e en lingua estándar.

Recoñece e interpreta palabras e
expresións moi básicas...

CA1.2 - Expresar oralmente frases curtas e sinxelas
con información básica sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, recorrendo a
modelos e estruturas previamente presentados e
prestando atención ao ritmo, a acentuación e a
entoación.

Expresa oralmente frases curtas e
sinxelas con información  moi básica...

CA1.3 - Aplicar estratexias básicas para producir
mensaxes moi breves e sinxelos adecuados ás
intencións comunicativas de forma guiada, usando,
con axuda, recursos e apoios físicos ou dixitais en
función das necesidades de cada momento.

Aplica estratexias moi básicas...

CA1.4 - Imitar e participar de forma guiada en
situacións interactivas elementais sobre temas
cotiáns, preparadas previamente, a través de
diversos soportes, apoiándose en recursos tales
como a repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe
non verbal, e mostrando empatía cara ás producións
das e dos demais.

Imita e participa de forma guiada en
situacións interactivas moi elementais
sobre...
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.5 - Seleccionar e utilizar, sempre de forma
guiada e en contornas próximas, estratexias
elementais para saudar, despedirse e presentarse;
expresar mensaxes simples e breves; e formular e
contestar preguntas básicas para a comunicación.

Selecciona e utiliza, sempre de forma moi
guiada e en contornas próximas,
estratexias moi elementais...

CA1.6 - Interpretar e explicar de forma guiada
información básica axudando en dificultades de
comprensión, con empatía e interese polas e polos
interlocutores, apoiándose en diversos recursos e
soportes.

Interpreta e explica de forma moi guiada
información moi básica...

CA2.1 - Comparar e contrastar similitudes e
diferenzas evidentes entre distintas linguas de forma
guiada, reflexionando sobre aspectos elementais do
seu funcionamento.

Comparar e contrastar similitudes e
diferenzas evidentes entre distintas
linguas de forma moi guiada...

CA2.2 - Identificar e aplicar de forma moi guiada os
coñecementos e estratexias básicas de mellora da
súa capacidade de comunicar e de aprender a lingua
estranxeira, con apoio doutros participantes e de
soportes analóxicos e dixitais.

Identificar de forma moi guiada os
coñecementos...

CA3.1 - Mostrar interese pola comunicación
intercultural, identificando e analizando, de forma
guiada, as discriminacións, os prexuízos e os
estereotipos máis comúns, en situacións cotiás e
habituais.

Mostra interese pola comunicación
intercultural, identificando e analizando
de forma moi guiada...

CA3.2 - Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística e cultural relacionada coa lingua
estranxeira, mostrando interese por coñecer os seus
elementos culturais e lingüísticos elementais.

Recoñece e aprecia a diversidade
lingüística e cultural relacionada..

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a adquisición da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.

- Funcións comunicativas elementais adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; identificar algunhas características básicas de persoas, obxectos e lugares; responder con respostas
sinxelas e concretas sobre cuestións cotiás; expresar o tempo (partes do día, días da semana, os meses e
estacións do ano), a cantidade e o espazo en conceptos que manexan na lingua materna.

- Léxico básico elemental relativo a relacións persoais básicas, vivenda, lugares e contornos próximos de interese
para o alumnado.

- Convencións e estratexias de conversación elementais, para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e
ceder a palabra e preguntar e responder.

- Ferramentas analóxicas e dixitais elementais para a comprensión e produción oral e multimodal.

- Modelos contextuais elementais na comprensión e produción de textos orais e multimodais, breves e sinxelos.

- Recursos, destrezas, actitudes e situacións elementais que permiten iniciarse en actividades de mediación
lingüística en situacións cotiás básicas.

- Estratexias e técnicas elementais de compensación das carencias comunicativas e das limitacións derivadas do
nivel de competencia na lingua estranxeira e nas demais inguas do repertorio lingüístico propio (xestos, mímica...).

- Comunicación e relación con persoas doutros países a través da lingua estranxeira.
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Contidos

- Aspectos elementais socioculturais e sociolingüísticos máis representativos relativos aos costumes, á vida cotiá e
ás relacións interpersoais básicas en países nos que se fala a lingua estranxeira.

- Estratexias moi básicas de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística,
atendendo a valores ecosociais e democráticos.

- Iniciación nas estratexias básicas de detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

5

Título da UDUD

My favourite animal is...

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 30

CA1.3 - Aplicar estratexias básicas para producir
mensaxes moi breves e sinxelos adecuados ás
intencións comunicativas de forma guiada, usando,
con axuda, recursos e apoios físicos ou dixitais en
función das necesidades de cada momento.

Aplica estratexias  básicas...

CA1.6 - Interpretar e explicar de forma guiada
información básica axudando en dificultades de
comprensión, con empatía e interese polas e polos
interlocutores, apoiándose en diversos recursos e
soportes.

Interpreta e explica de forma guiada
información  básica...

CA2.2 - Identificar e aplicar de forma moi guiada os
coñecementos e estratexias básicas de mellora da
súa capacidade de comunicar e de aprender a lingua
estranxeira, con apoio doutros participantes e de
soportes analóxicos e dixitais.

Identificar de forma moi guiada os
coñecementos...

TI 70

CA1.1 - Recoñecer e interpretar palabras e
expresións habituais en textos orais e multimodais
breves e sinxelos sobre temas actuais, cotiáns e
frecuentes de relevancia persoal e próximos á súa
experiencia, expresados de forma comprensible,
clara, sinxela e directa, e en lingua estándar.

Recoñece e interpreta palabras e
expresións  básicas...

CA1.2 - Expresar oralmente frases curtas e sinxelas
con información básica sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, recorrendo a
modelos e estruturas previamente presentados e
prestando atención ao ritmo, a acentuación e a
entoación.

Expresa oralmente frases curtas e
sinxelas con información  básica...

CA1.4 - Imitar e participar de forma guiada en
situacións interactivas elementais sobre temas
cotiáns, preparadas previamente, a través de
diversos soportes, apoiándose en recursos tales
como a repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe
non verbal, e mostrando empatía cara ás producións
das e dos demais.

Imita e participa de forma guiada en
situacións interactivas elementais sobre...
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.5 - Seleccionar e utilizar, sempre de forma
guiada e en contornas próximas, estratexias
elementais para saudar, despedirse e presentarse;
expresar mensaxes simples e breves; e formular e
contestar preguntas básicas para a comunicación.

Selecciona e utiliza, sempre de forma
guiada e en contornas próximas,
estratexias  elementais...

CA2.3 - Identificar e explicar de maneira guiada
progresos e dificultades elementais no proceso de
aprendizaxe da lingua estranxeira.

Identifica e explica de maneira guiada
progresos e dificultades moi elementais...

CA3.1 - Mostrar interese pola comunicación
intercultural, identificando e analizando, de forma
guiada, as discriminacións, os prexuízos e os
estereotipos máis comúns, en situacións cotiás e
habituais.

Mostra interese pola comunicación
intercultural, identificando e analizando
de forma moi guiada...

CA3.2 - Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística e cultural relacionada coa lingua
estranxeira, mostrando interese por coñecer os seus
elementos culturais e lingüísticos elementais.

Apreciar a diversidade lingüística e
cultural dos países de lingua estranxeira

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a adquisición da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.

- Funcións comunicativas elementais adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; identificar algunhas características básicas de persoas, obxectos e lugares; responder con respostas
sinxelas e concretas sobre cuestións cotiás; expresar o tempo (partes do día, días da semana, os meses e
estacións do ano), a cantidade e o espazo en conceptos que manexan na lingua materna.

- Léxico básico elemental relativo a relacións persoais básicas, vivenda, lugares e contornos próximos de interese
para o alumnado.

- Iniciación a patróns elementais sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación.

- Convencións e estratexias de conversación elementais, para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e
ceder a palabra e preguntar e responder.

- Ferramentas analóxicas e dixitais elementais para a comprensión e produción oral e multimodal.

- Estratexias elementais para a comprensión e a produción de textos orais; textos escritos e multimodais, breves,
sinxelos e contextualizados.

- Modelos contextuais elementais na comprensión e produción de textos orais e multimodais, breves e sinxelos.

- Unidades lingüísticas elementais e significados asociados a elas tales como expresión da entidade e as súas
propiedades, cantidade e número, afirmación, exclamación, negación, interrogación.

- Recursos, destrezas, actitudes e situacións elementais que permiten iniciarse en actividades de mediación
lingüística en situacións cotiás básicas.

- Estratexias e técnicas elementais de compensación das carencias comunicativas e das limitacións derivadas do
nivel de competencia na lingua estranxeira e nas demais inguas do repertorio lingüístico propio (xestos, mímica...).

- Estratexias elementais para identificar e utilizar unidades lingüísticas (léxico, fonemas similares, patróns sonoros) a
partir da comparación das linguas que conforman o repertorio lingüístico persoal.

- Iniciación nas estratexias básicas de detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.
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6

Título da UDUD

There is a monster!

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 30

CA1.3 - Aplicar estratexias básicas para producir
mensaxes moi breves e sinxelos adecuados ás
intencións comunicativas de forma guiada, usando,
con axuda, recursos e apoios físicos ou dixitais en
función das necesidades de cada momento.

Aplica estratexias básicas...

CA1.6 - Interpretar e explicar de forma guiada
información básica axudando en dificultades de
comprensión, con empatía e interese polas e polos
interlocutores, apoiándose en diversos recursos e
soportes.

Interpreta e explica de forma guiada
información  básica...

CA2.2 - Identificar e aplicar de forma moi guiada os
coñecementos e estratexias básicas de mellora da
súa capacidade de comunicar e de aprender a lingua
estranxeira, con apoio doutros participantes e de
soportes analóxicos e dixitais.

Identificar de forma moi guiada os
coñecementos...

TI 70

CA1.1 - Recoñecer e interpretar palabras e
expresións habituais en textos orais e multimodais
breves e sinxelos sobre temas actuais, cotiáns e
frecuentes de relevancia persoal e próximos á súa
experiencia, expresados de forma comprensible,
clara, sinxela e directa, e en lingua estándar.

Recoñece e interpreta palabras e
expresións  básicas...

CA1.2 - Expresar oralmente frases curtas e sinxelas
con información básica sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, recorrendo a
modelos e estruturas previamente presentados e
prestando atención ao ritmo, a acentuación e a
entoación.

Expresa oralmente frases curtas e
sinxelas con información   básica...

CA1.4 - Imitar e participar de forma guiada en
situacións interactivas elementais sobre temas
cotiáns, preparadas previamente, a través de
diversos soportes, apoiándose en recursos tales
como a repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe
non verbal, e mostrando empatía cara ás producións
das e dos demais.

Imita e participa de forma guiada en
situacións interactivas elementais sobre...

CA1.5 - Seleccionar e utilizar, sempre de forma
guiada e en contornas próximas, estratexias
elementais para saudar, despedirse e presentarse;
expresar mensaxes simples e breves; e formular e
contestar preguntas básicas para a comunicación.

Selecciona e utiliza, sempre de forma
guiada e en contornas próximas,
estratexias  elementais...

CA2.3 - Identificar e explicar de maneira guiada
progresos e dificultades elementais no proceso de
aprendizaxe da lingua estranxeira.

Identifica e explica de maneira guiada
progresos e dificultades moi elementais...
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.1 - Mostrar interese pola comunicación
intercultural, identificando e analizando, de forma
guiada, as discriminacións, os prexuízos e os
estereotipos máis comúns, en situacións cotiás e
habituais.

Mostra interese pola comunicación
intercultural, identificando e analizando
de forma moi guiada...

CA3.2 - Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística e cultural relacionada coa lingua
estranxeira, mostrando interese por coñecer os seus
elementos culturais e lingüísticos elementais.

Aprecia a diversidade lingüística e cultural
dos países de lingua estranxeira

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a adquisición da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.

- Funcións comunicativas elementais adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; identificar algunhas características básicas de persoas, obxectos e lugares; responder con respostas
sinxelas e concretas sobre cuestións cotiás; expresar o tempo (partes do día, días da semana, os meses e
estacións do ano), a cantidade e o espazo en conceptos que manexan na lingua materna.

- Léxico básico elemental relativo a relacións persoais básicas, vivenda, lugares e contornos próximos de interese
para o alumnado.

- Iniciación a patróns elementais sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación.

- Convencións e estratexias de conversación elementais, para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e
ceder a palabra e preguntar e responder.

- Ferramentas analóxicas e dixitais elementais para a comprensión e produción oral e multimodal.

- Estratexias elementais para a comprensión e a produción de textos orais; textos escritos e multimodais, breves,
sinxelos e contextualizados.

- Modelos contextuais elementais na comprensión e produción de textos orais e multimodais, breves e sinxelos.

- Unidades lingüísticas elementais e significados asociados a elas tales como expresión da entidade e as súas
propiedades, cantidade e número, afirmación, exclamación, negación, interrogación.

- Recursos, destrezas, actitudes e situacións elementais que permiten iniciarse en actividades de mediación
lingüística en situacións cotiás básicas.

- Estratexias e técnicas elementais de compensación das carencias comunicativas e das limitacións derivadas do
nivel de competencia na lingua estranxeira e nas demais inguas do repertorio lingüístico propio (xestos, mímica...).

- Estratexias elementais para identificar e utilizar unidades lingüísticas (léxico, fonemas similares, patróns sonoros) a
partir da comparación das linguas que conforman o repertorio lingüístico persoal.

- Comunicación e relación con persoas doutros países a través da lingua estranxeira.

- Aspectos elementais socioculturais e sociolingüísticos máis representativos relativos aos costumes, á vida cotiá e
ás relacións interpersoais básicas en países nos que se fala a lingua estranxeira.

- Iniciación nas estratexias básicas de detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

7

Título da UDUD

Fun time!

Duración

6
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 30

CA1.3 - Aplicar estratexias básicas para producir
mensaxes moi breves e sinxelos adecuados ás
intencións comunicativas de forma guiada, usando,
con axuda, recursos e apoios físicos ou dixitais en
función das necesidades de cada momento.

Aplica estratexias  básicas...

CA1.6 - Interpretar e explicar de forma guiada
información básica axudando en dificultades de
comprensión, con empatía e interese polas e polos
interlocutores, apoiándose en diversos recursos e
soportes.

Interpreta e explica de forma guiada
información  básica...

CA2.2 - Identificar e aplicar de forma moi guiada os
coñecementos e estratexias básicas de mellora da
súa capacidade de comunicar e de aprender a lingua
estranxeira, con apoio doutros participantes e de
soportes analóxicos e dixitais.

Identificar de forma moi guiada os
coñecementos...

TI 70

CA1.1 - Recoñecer e interpretar palabras e
expresións habituais en textos orais e multimodais
breves e sinxelos sobre temas actuais, cotiáns e
frecuentes de relevancia persoal e próximos á súa
experiencia, expresados de forma comprensible,
clara, sinxela e directa, e en lingua estándar.

Recoñece e interpreta palabras e
expresións  básicas...

CA1.2 - Expresar oralmente frases curtas e sinxelas
con información básica sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, recorrendo a
modelos e estruturas previamente presentados e
prestando atención ao ritmo, a acentuación e a
entoación.

Expresa oralmente frases curtas e
sinxelas con información   básica...

CA1.4 - Imitar e participar de forma guiada en
situacións interactivas elementais sobre temas
cotiáns, preparadas previamente, a través de
diversos soportes, apoiándose en recursos tales
como a repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe
non verbal, e mostrando empatía cara ás producións
das e dos demais.

Imita e participa de forma guiada en
situacións interactivas elementais sobre...

CA1.5 - Seleccionar e utilizar, sempre de forma
guiada e en contornas próximas, estratexias
elementais para saudar, despedirse e presentarse;
expresar mensaxes simples e breves; e formular e
contestar preguntas básicas para a comunicación.

Selecciona e utiliza, sempre de forma i
guiada e en contornas próximas,
estratexias  elementais...

CA2.3 - Identificar e explicar de maneira guiada
progresos e dificultades elementais no proceso de
aprendizaxe da lingua estranxeira.

Identifica e explica de maneira guiada
progresos e dificultades moi elementais...

CA3.1 - Mostrar interese pola comunicación
intercultural, identificando e analizando, de forma
guiada, as discriminacións, os prexuízos e os
estereotipos máis comúns, en situacións cotiás e
habituais.

Mostra interese pola comunicación
intercultural, identificando e analizando
de forma moi guiada...

CA3.2 - Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística e cultural relacionada coa lingua
estranxeira, mostrando interese por coñecer os seus
elementos culturais e lingüísticos elementais.

Aprecia a diversidade lingüística e cultural
dos países de lingua estranxeira

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores
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Contidos

- Estratexias para a adquisición da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.

- Funcións comunicativas elementais adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; identificar algunhas características básicas de persoas, obxectos e lugares; responder con respostas
sinxelas e concretas sobre cuestións cotiás; expresar o tempo (partes do día, días da semana, os meses e
estacións do ano), a cantidade e o espazo en conceptos que manexan na lingua materna.

- Léxico básico elemental relativo a relacións persoais básicas, vivenda, lugares e contornos próximos de interese
para o alumnado.

- Iniciación a patróns elementais sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación.

- Convencións e estratexias de conversación elementais, para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e
ceder a palabra e preguntar e responder.

- Ferramentas analóxicas e dixitais elementais para a comprensión e produción oral e multimodal.

- Estratexias elementais para a comprensión e a produción de textos orais; textos escritos e multimodais, breves,
sinxelos e contextualizados.

- Modelos contextuais elementais na comprensión e produción de textos orais e multimodais, breves e sinxelos.

- Unidades lingüísticas elementais e significados asociados a elas tales como expresión da entidade e as súas
propiedades, cantidade e número, afirmación, exclamación, negación, interrogación.

- Recursos, destrezas, actitudes e situacións elementais que permiten iniciarse en actividades de mediación
lingüística en situacións cotiás básicas.

- Estratexias e técnicas elementais de compensación das carencias comunicativas e das limitacións derivadas do
nivel de competencia na lingua estranxeira e nas demais inguas do repertorio lingüístico propio (xestos, mímica...).

- Estratexias elementais para identificar e utilizar unidades lingüísticas (léxico, fonemas similares, patróns sonoros) a
partir da comparación das linguas que conforman o repertorio lingüístico persoal.

- Comunicación e relación con persoas doutros países a través da lingua estranxeira.

- Aspectos elementais socioculturais e sociolingüísticos máis representativos relativos aos costumes, á vida cotiá e
ás relacións interpersoais básicas en países nos que se fala a lingua estranxeira.

- Iniciación nas estratexias básicas de detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

8

Título da UDUD

What do you like?

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA1.1 - Recoñecer e interpretar palabras e
expresións habituais en textos orais e multimodais
breves e sinxelos sobre temas actuais, cotiáns e
frecuentes de relevancia persoal e próximos á súa
experiencia, expresados de forma comprensible,
clara, sinxela e directa, e en lingua estándar.

Recoñece e interpreta palabras e
expresións  básicas...
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.2 - Expresar oralmente frases curtas e sinxelas
con información básica sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, recorrendo a
modelos e estruturas previamente presentados e
prestando atención ao ritmo, a acentuación e a
entoación.

Expresa oralmente frases curtas e
sinxelas con información   básica...

CA1.5 - Seleccionar e utilizar, sempre de forma
guiada e en contornas próximas, estratexias
elementais para saudar, despedirse e presentarse;
expresar mensaxes simples e breves; e formular e
contestar preguntas básicas para a comunicación.

Selecciona e utiliza, sempre de forma i
guiada e en contornas próximas,
estratexias  elementais...

CA1.6 - Interpretar e explicar de forma guiada
información básica axudando en dificultades de
comprensión, con empatía e interese polas e polos
interlocutores, apoiándose en diversos recursos e
soportes.

Interpreta e explica de forma guiada
información  básica...

CA2.2 - Identificar e aplicar de forma moi guiada os
coñecementos e estratexias básicas de mellora da
súa capacidade de comunicar e de aprender a lingua
estranxeira, con apoio doutros participantes e de
soportes analóxicos e dixitais.

Identificar de forma moi guiada os
coñecementos...

CA2.3 - Identificar e explicar de maneira guiada
progresos e dificultades elementais no proceso de
aprendizaxe da lingua estranxeira.

Identifica e explica de maneira guiada
progresos e dificultades elementais...

TI 40

CA1.3 - Aplicar estratexias básicas para producir
mensaxes moi breves e sinxelos adecuados ás
intencións comunicativas de forma guiada, usando,
con axuda, recursos e apoios físicos ou dixitais en
función das necesidades de cada momento.

Aplica estratexias  básicas...

CA1.4 - Imitar e participar de forma guiada en
situacións interactivas elementais sobre temas
cotiáns, preparadas previamente, a través de
diversos soportes, apoiándose en recursos tales
como a repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe
non verbal, e mostrando empatía cara ás producións
das e dos demais.

Imita e participa de forma guiada en
situacións interactivas elementais sobre...

CA3.1 - Mostrar interese pola comunicación
intercultural, identificando e analizando, de forma
guiada, as discriminacións, os prexuízos e os
estereotipos máis comúns, en situacións cotiás e
habituais.

Mostra interese pola comunicación
intercultural, identificando e analizando
de forma moi guiada...

CA3.2 - Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística e cultural relacionada coa lingua
estranxeira, mostrando interese por coñecer os seus
elementos culturais e lingüísticos elementais.

Aprecia a diversidade lingüística e cultural
dos países de lingua estranxeira

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a adquisición da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.
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Contidos

- Funcións comunicativas elementais adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; identificar algunhas características básicas de persoas, obxectos e lugares; responder con respostas
sinxelas e concretas sobre cuestións cotiás; expresar o tempo (partes do día, días da semana, os meses e
estacións do ano), a cantidade e o espazo en conceptos que manexan na lingua materna.

- Léxico básico elemental relativo a relacións persoais básicas, vivenda, lugares e contornos próximos de interese
para o alumnado.

- Iniciación a patróns elementais sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación.

- Convencións e estratexias de conversación elementais, para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e
ceder a palabra e preguntar e responder.

- Ferramentas analóxicas e dixitais elementais para a comprensión e produción oral e multimodal.

- Estratexias elementais para a comprensión e a produción de textos orais; textos escritos e multimodais, breves,
sinxelos e contextualizados.

- Modelos contextuais elementais na comprensión e produción de textos orais e multimodais, breves e sinxelos.

- Unidades lingüísticas elementais e significados asociados a elas tales como expresión da entidade e as súas
propiedades, cantidade e número, afirmación, exclamación, negación, interrogación.

- Recursos, destrezas, actitudes e situacións elementais que permiten iniciarse en actividades de mediación
lingüística en situacións cotiás básicas.

- Estratexias e técnicas elementais de compensación das carencias comunicativas e das limitacións derivadas do
nivel de competencia na lingua estranxeira e nas demais inguas do repertorio lingüístico propio (xestos, mímica...).

- Estratexias elementais para identificar e utilizar unidades lingüísticas (léxico, fonemas similares, patróns sonoros) a
partir da comparación das linguas que conforman o repertorio lingüístico persoal.

- Comunicación e relación con persoas doutros países a través da lingua estranxeira.

- Aspectos elementais socioculturais e sociolingüísticos máis representativos relativos aos costumes, á vida cotiá e
ás relacións interpersoais básicas en países nos que se fala a lingua estranxeira.

- Iniciación nas estratexias básicas de detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

9

Título da UDUD

It is hot today.

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 50

CA1.1 - Recoñecer e interpretar palabras e
expresións habituais en textos orais e multimodais
breves e sinxelos sobre temas actuais, cotiáns e
frecuentes de relevancia persoal e próximos á súa
experiencia, expresados de forma comprensible,
clara, sinxela e directa, e en lingua estándar.

Recoñece e interpreta palabras e
expresións  básicas...

CA1.2 - Expresar oralmente frases curtas e sinxelas
con información básica sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, recorrendo a
modelos e estruturas previamente presentados e
prestando atención ao ritmo, a acentuación e a
entoación.

Expresa oralmente frases curtas e
sinxelas con información   básica...
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.5 - Seleccionar e utilizar, sempre de forma
guiada e en contornas próximas, estratexias
elementais para saudar, despedirse e presentarse;
expresar mensaxes simples e breves; e formular e
contestar preguntas básicas para a comunicación.

Selecciona e utiliza, sempre de forma i
guiada e en contornas próximas,
estratexias  elementais...

CA2.2 - Identificar e aplicar de forma moi guiada os
coñecementos e estratexias básicas de mellora da
súa capacidade de comunicar e de aprender a lingua
estranxeira, con apoio doutros participantes e de
soportes analóxicos e dixitais.

Identificar de forma moi guiada os
coñecementos...

CA2.3 - Identificar e explicar de maneira guiada
progresos e dificultades elementais no proceso de
aprendizaxe da lingua estranxeira.

Identifica e explica de maneira guiada
progresos e dificultades  elementais...

TI 50

CA1.3 - Aplicar estratexias básicas para producir
mensaxes moi breves e sinxelos adecuados ás
intencións comunicativas de forma guiada, usando,
con axuda, recursos e apoios físicos ou dixitais en
función das necesidades de cada momento.

Aplica estratexias  básicas...

CA1.4 - Imitar e participar de forma guiada en
situacións interactivas elementais sobre temas
cotiáns, preparadas previamente, a través de
diversos soportes, apoiándose en recursos tales
como a repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe
non verbal, e mostrando empatía cara ás producións
das e dos demais.

Imita e participa de forma guiada en
situacións interactivas elementais sobre...

CA1.6 - Interpretar e explicar de forma guiada
información básica axudando en dificultades de
comprensión, con empatía e interese polas e polos
interlocutores, apoiándose en diversos recursos e
soportes.

Interpreta e explica de forma guiada
información  básica...

CA3.1 - Mostrar interese pola comunicación
intercultural, identificando e analizando, de forma
guiada, as discriminacións, os prexuízos e os
estereotipos máis comúns, en situacións cotiás e
habituais.

Mostra interese pola comunicación
intercultural, identificando e analizando
de forma moi guiada...

CA3.2 - Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística e cultural relacionada coa lingua
estranxeira, mostrando interese por coñecer os seus
elementos culturais e lingüísticos elementais.

Aprecia a diversidade lingüística e cultural
dos países de lingua estranxeira

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a adquisición da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.

- Funcións comunicativas elementais adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; identificar algunhas características básicas de persoas, obxectos e lugares; responder con respostas
sinxelas e concretas sobre cuestións cotiás; expresar o tempo (partes do día, días da semana, os meses e
estacións do ano), a cantidade e o espazo en conceptos que manexan na lingua materna.

- Léxico básico elemental relativo a relacións persoais básicas, vivenda, lugares e contornos próximos de interese
para o alumnado.

- Iniciación a patróns elementais sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación.
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Contidos

- Convencións e estratexias de conversación elementais, para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e
ceder a palabra e preguntar e responder.

- Ferramentas analóxicas e dixitais elementais para a comprensión e produción oral e multimodal.

- Estratexias elementais para a comprensión e a produción de textos orais; textos escritos e multimodais, breves,
sinxelos e contextualizados.

- Modelos contextuais elementais na comprensión e produción de textos orais e multimodais, breves e sinxelos.

- Unidades lingüísticas elementais e significados asociados a elas tales como expresión da entidade e as súas
propiedades, cantidade e número, afirmación, exclamación, negación, interrogación.

- Recursos, destrezas, actitudes e situacións elementais que permiten iniciarse en actividades de mediación
lingüística en situacións cotiás básicas.

- Estratexias e técnicas elementais de compensación das carencias comunicativas e das limitacións derivadas do
nivel de competencia na lingua estranxeira e nas demais inguas do repertorio lingüístico propio (xestos, mímica...).

- Estratexias elementais para identificar e utilizar unidades lingüísticas (léxico, fonemas similares, patróns sonoros) a
partir da comparación das linguas que conforman o repertorio lingüístico persoal.

- Comunicación e relación con persoas doutros países a través da lingua estranxeira.

- Aspectos elementais socioculturais e sociolingüísticos máis representativos relativos aos costumes, á vida cotiá e
ás relacións interpersoais básicas en países nos que se fala a lingua estranxeira.

- Estratexias moi básicas de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística,
atendendo a valores ecosociais e democráticos.

- Iniciación nas estratexias básicas de detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

10

Título da UDUD

Summer is here.

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 74

CA1.1 - Recoñecer e interpretar palabras e
expresións habituais en textos orais e multimodais
breves e sinxelos sobre temas actuais, cotiáns e
frecuentes de relevancia persoal e próximos á súa
experiencia, expresados de forma comprensible,
clara, sinxela e directa, e en lingua estándar.

Recoñece e interpreta palabras e
expresións  básicas...

CA1.2 - Expresar oralmente frases curtas e sinxelas
con información básica sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, utilizando de forma
guiada recursos verbais e non verbais, recorrendo a
modelos e estruturas previamente presentados e
prestando atención ao ritmo, a acentuación e a
entoación.

Expresa oralmente frases curtas e
sinxelas con información   básica...

CA1.5 - Seleccionar e utilizar, sempre de forma
guiada e en contornas próximas, estratexias
elementais para saudar, despedirse e presentarse;
expresar mensaxes simples e breves; e formular e
contestar preguntas básicas para a comunicación.

Selecciona e utiliza, sempre de forma i
guiada e en contornas próximas,
estratexias  elementais...
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.2 - Identificar e aplicar de forma moi guiada os
coñecementos e estratexias básicas de mellora da
súa capacidade de comunicar e de aprender a lingua
estranxeira, con apoio doutros participantes e de
soportes analóxicos e dixitais.

Identificar de forma moi guiada os
coñecementos...

CA2.3 - Identificar e explicar de maneira guiada
progresos e dificultades elementais no proceso de
aprendizaxe da lingua estranxeira.

Identifica e explica de maneira guiada
progresos e dificultades elementais...

CA3.1 - Mostrar interese pola comunicación
intercultural, identificando e analizando, de forma
guiada, as discriminacións, os prexuízos e os
estereotipos máis comúns, en situacións cotiás e
habituais.

Mostra interese pola comunicación
intercultural, identificando e analizando
de forma  guiada...

CA3.2 - Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística e cultural relacionada coa lingua
estranxeira, mostrando interese por coñecer os seus
elementos culturais e lingüísticos elementais.

Recoñece e aprecia a diversidade
lingüística e cultural relacionada..

TI 26

CA1.3 - Aplicar estratexias básicas para producir
mensaxes moi breves e sinxelos adecuados ás
intencións comunicativas de forma guiada, usando,
con axuda, recursos e apoios físicos ou dixitais en
función das necesidades de cada momento.

Aplica estratexias  básicas...

CA1.4 - Imitar e participar de forma guiada en
situacións interactivas elementais sobre temas
cotiáns, preparadas previamente, a través de
diversos soportes, apoiándose en recursos tales
como a repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe
non verbal, e mostrando empatía cara ás producións
das e dos demais.

Imita e participa de forma guiada en
situacións interactivas elementais sobre...

CA1.6 - Interpretar e explicar de forma guiada
información básica axudando en dificultades de
comprensión, con empatía e interese polas e polos
interlocutores, apoiándose en diversos recursos e
soportes.

Interpreta e explica de forma guiada
información  básica...

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a adquisición da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.

- Funcións comunicativas elementais adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; identificar algunhas características básicas de persoas, obxectos e lugares; responder con respostas
sinxelas e concretas sobre cuestións cotiás; expresar o tempo (partes do día, días da semana, os meses e
estacións do ano), a cantidade e o espazo en conceptos que manexan na lingua materna.

- Léxico básico elemental relativo a relacións persoais básicas, vivenda, lugares e contornos próximos de interese
para o alumnado.

- Iniciación a patróns elementais sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación.

- Convencións e estratexias de conversación elementais, para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e
ceder a palabra e preguntar e responder.

- Ferramentas analóxicas e dixitais elementais para a comprensión e produción oral e multimodal.
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Contidos

- Estratexias elementais para a comprensión e a produción de textos orais; textos escritos e multimodais, breves,
sinxelos e contextualizados.

- Modelos contextuais elementais na comprensión e produción de textos orais e multimodais, breves e sinxelos.

- Unidades lingüísticas elementais e significados asociados a elas tales como expresión da entidade e as súas
propiedades, cantidade e número, afirmación, exclamación, negación, interrogación.

- Recursos, destrezas, actitudes e situacións elementais que permiten iniciarse en actividades de mediación
lingüística en situacións cotiás básicas.

- Estratexias e técnicas elementais de compensación das carencias comunicativas e das limitacións derivadas do
nivel de competencia na lingua estranxeira e nas demais inguas do repertorio lingüístico propio (xestos, mímica...).

- Estratexias elementais para identificar e utilizar unidades lingüísticas (léxico, fonemas similares, patróns sonoros) a
partir da comparación das linguas que conforman o repertorio lingüístico persoal.

- Comunicación e relación con persoas doutros países a través da lingua estranxeira.

- Aspectos elementais socioculturais e sociolingüísticos máis representativos relativos aos costumes, á vida cotiá e
ás relacións interpersoais básicas en países nos que se fala a lingua estranxeira.

- Estratexias moi básicas de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística,
atendendo a valores ecosociais e democráticos.

- Iniciación nas estratexias básicas de detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A modo de resumo e tendo como base as orientacións pedagóxicas da lexislación vixente actual (xa mencionada no
apartado I  desta programación),  diremos que a metodoloxía que se vai  empregar procurará unha aprendizaxe
significativa, dándolle ao labor didáctico un enfoque globalizador, lúdico e motivador.
Poñeremos especial atención nun trato individualizado, respectando as peculiaridades de cada neno, atendendo aos
seus ritmos de aprendizaxe así como aos seus intereses e características persoais sen esquecer que, neste curso, o
alumnado está a integrarse nun nova etapa educativa e que, polo tanto, precisa dunha adaptación gradual á mesma.

Promoveremos un enfoque interdisciplinar das materias e unha aprendizaxe activa, na que o alumno sexa quen de
construír  a súa propia aprendizaxe,  que se desenvolverá nun ambiente que promoverá o traballo cooperativo,
fomentando a aprendizaxe entre iguais.

O desenvolvemento de proxectos en torno as materias de estudo será promovido como elemento enriquecedor e
altamente  motivador  e  por  ser  o  xeito  de  afianzar  as  competencias  clave.  Se  tentará  que  as  tarefas  que  se
desenvolvan vaian orientadas á resolución de problemas da vida real.

Na medida das posibilidades se empregarán recursos da rede e as achegas que as TIC fan ao mundo escolar,
conscientes de que ese será o mundo noque se moverá o noso alumnado. Daquela tentaremos desenvolver un
espírito crítico con respecto delas, explotando as súas posibilidades pero facendo un uso axeitado e seguro das
mesmas.

Ademais, promoveremos unha educación inclusiva na que o respecto, non só cara os iguais senón tamén cara a todos
os membros da comunidade educativa, sexa o principio esencial do proceso de ensino-aparendizaxe.
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4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

1-Material escolar

2- Material funxible diverso

3- Material audiovisual

4-Pizarra branca e paneis de cortizo

5-Libros

6-Recursos externos do alumnado

7-Xogos

Empregarase material moi variado:
-Material escolar do propio alumnado: lapis, goma, ceras, etc. que traerá cada día dende a súa aula de referencia á
aula de Inglés dentro do seu estoxo.

-Material funxible como cartolinas, papeis de diferentes cores e texturas, cordóns e fíos de todo tipo, pegamento, etc
co fin de que o alumnado, ben sexa de xeito individual o colectivo, poida ter un ampla cantidade de recursos para
poder realizar as tarefas que se lle propoñan como a realización de debuxos e murais, dicionarios visuais, material
específico para unha representación dun diálogo,etc.

-Material audiovisual: na aula existe PDI, ordenador portátil ,canón de luz, altofalantes e reproductor de CDs que se
empregarán nas diferentes sesións no momento que sexa preciso co fin tanto de buscar información, como apoio
visual ou para a realización de actividades interactivas.
Grazas a este tipo de material se poderán visitar diferentes páxinas web nas que existen xogos ¿online¿, videos e
contos sen esquecer a propia páxina web do cole. Ademais, todo o alumnado poderá reforzar a súa aprendizaxe
visitando a aula virtual do cole empregando o seu código de acceso para revisar todo o material que alí  se vai
poñendo (xogos, resumos, actividades de diferentes tipos ,etc).
Debido a que o alumnado aínda non conta cunha autonomía suficiente, o uso da aula virtual se faría de xeito guiado.

-Pizarra branca e paneis de cortizo: utilizaranse para facer diferentes tarefas tanto orais como escritas: actividades de
correción grupal,  xogos,  exposición orais  e escritas xa que consideramos que todo traballo realizado,  sexa da
calidade que sexa, debe ser exposto para que o alumnado se sinta motivad e comprobe que todas as aportacións son
importantes.

-Libros: na aula existes diferentes tipos libros de lectura gradados en idade que o alumnado pode empregar non só
para a búsqueda de información senón tamén para mellorar o seu gusto pola lectura e que, en moitas ocasións,
servirán como punto de partida para iniciar algún tipo de actividade (diálogos, debates, escenificación de situación
cotiás, etc)
Ademais tamén existen dicionarios de diferentes tipos que sirven de recurso tanto a nivel escrito como visual

-Recursos externos do alumnado: o propio alumnado poderá achegar en calquera sesión, todo tipo de material que
estea relacionado co tema a traballar co fin de amosalo aos seus compañeiros e que se convirta nun recurso máis da
aula e dos posibles proxectos que se leven a cabo.

-Xogos: hai unha gran variedade de xogos como bingo, quebracabezas, calendarios, "quen é quen" que o alumnado
empregará tanto para traballar por parellas como en grupo (tanto en pequeno como en gran grupo)
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5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Como  primeiro  paso  se  analizarán  as  actas  finais  do  curso  anterior  do  grupo  de  alumnos  e  os  informes
individualizados dos mesmos. A comezo do curso se realizarán probas no marco das 3 primeira semanas de clase,
durante o mes de setembro, para avaliar o estado dos coñecementos do alumnado e marcarnos o punto de partida
do noso traballo a través da UD 1 "Welcome back to school"

Estas probas se farán tendo en conta que o alumnado se incorpora a unha nova etapa educativa e, polo tanto, serán
probas sinxelas, principalmente orais con actividades do tipo "marcar items cun tick ou cunha cruz" , colorear, etc.

Os instrumentos de avaliación serán fundamentalmente listaxes de control e listas de verificación, e a análise da
actividade desenvolvida na aula tanto nas actividades individuais como grupais.

Deste xeito e , sen esquecer a observación directa diaria, chegarase a coñecer o nivel competencial do alumnado nas
4 destrezas básicas: listening, speaking, reading e writing.

Recollidos os datos da avaliación inicial se determinarán aqueles temas que requiran dun tratamento máis intenso de
cara a garantir un
aproveitamento axeitado do curso.

Esta información, será o punto de partida e servirá como guía para comprobar o avance do alumnado ao longo de
todo o curso.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

10

UD 2

10

UD 3

10

UD 4

8

UD 5

10

UD 6

12

UD 7

10

UD 8

10

UD 9

10

UD 10

10

Proba
escrita 0 0 0 0 30 30 30 60 50 74

Táboa de
indicadores 100 100 100 100 70 70 70 40 50 26

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

Total

100

Proba
escrita 28

Táboa de
indicadores 72

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

A  avaliación  que  se  vai  desenvolver  é  fundamentalmente  a  observación  das  realizacións  do  alumnado  no
desenvolvemento normal da clase,  ao través da análise das súas producións,  se ben tamén se realizarán test
gradados tanto a nivel oral como escrito.
Ademais , empregaranse rúbricas, listas de observación e de verificación para valorar o desenvolvemento do

Criterios de cualificación:

10/01/2023 19:36:17 Páxina 30de26



alumnado nas propostas de traballo que se fagan na aula.
Durante o curso realizaranse 3 avaliacións correspondentes aos tres trimestres do ano académico, nas que se
valorará a adquisición das competencias clave e o nivel de logro tendo en conta os criterios de avaliación propostos.
Nas sesións de avaliación, todo o profesorado implicado,tomará as decisións pertinentes no relativo as medidas que
sexa preciso adoptar para o reforzo educativo daqueles alumnos/as que non acaden un desempeño axeitado.

Criterios de recuperación:

A avaliación é continua, polo que non se trata dun proceso puntual, que se realiza só en determinados momentos,
senón que é algo que se realiza ao longo de todo o proceso de ensino-aprendizaxe. Cando neste contexto, o progreso
dun alumno non sexa o adecuado, estableceránse medidas de reforzo educativo. Estas serán tomadas en calquera
momento do curso, tan pronto como se detecten as dificultades. Estarán dirixidas a garantir  a adquisición das
competencias imprescindibles para continuar o proceso educativo.

6. Medidas de atención á diversidade

É primordial ter en conta á diversidade do alumnado xa que, só deste xeito, se poderá atendelo da forma máis
individualizada posible. Por esta razón, o mestre ou mestra especialista en Lingua Estranxeira (Inglés), estará en
continuo contacto tanto co/coa mestre/-a titor de cada grupo clase como co Departamento de Orientación para que,
no momento en que se detecte algún tipo de necesidade educativa, ésta sexa coñecida por todo o persoal implicado
e os mecanismos que sexan necesarios para tratala, comecen a funcionar á maior brevidade posible.
A familia do alumnado en cuestión, estará sempre informado de todo o proceso.
As medidas serán elaboradas tendo en conta a lexislación vixente.
As medidas adoptadas para solucionalas serán variadas e flexibles, como por exemplo: (habería moitas máis)
-Reforzo educativo ,tanto dentro como fóra da aula e, no caso de que sexa preciso, crear unha adaptación curricular
ou un programa específico de traballo para ese alumnado.
Tanto as adaptacións curriculares como os programas específicos de traballo, serán feitos por todo o profesorado
implicado no proceso de ensino-aprendizaxe.
-Adaptación do material empregado (pictogramas, creación de actividades e probas gradadas específicas, tanto a
nivel oral como escrito, tendo en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe, ertc)
-Para alumnado con dificultades visuais: facer material en relieve ou empregando o método Braille.
-Para o alumnado con dificultades auditivas: procurar que estean nun lugar no que sempre poidan ver a boca do
mestre ou mestra, e ademais, poidan recibir con maior intensidade o son dos altofalantes existentes na aula.
-Para o alumnado con altas capacidades, poderase flexibilizar o currículo de referencia co fin de avanzar contidos de
cursos superiores ou incluso, cambiar o alumnado de curso.
-Combinación de diferentes tipos de ensino: aula mixta (nalgunhas sesións o alumnado estaría na aula ordinaria de
referencia e noutras nunha aula específica)
-Todas  aquelas  medidas  que  se  consideren  necesarias  nun  momento  determinado,  sempre  atendendo  ás
características persoais do alumnado e que permitan (independentemente das circunstancias concretas de cada un:
problemas  de  conduta,  altas  capacidades,  discapacidade  ,etc)  que  todos/-as  eles/elas  estean  perfectamente
integrad@s na aula.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - Igualdade entre
mulleres e homes X X X X X X X X

ET.2 - Educación para a Paz. X X X X X X X X

ET.3 - Educación para a
saúde X X X X X X X X
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.4 - Fomento da
creatividade e do espírito
científico.

X X X X X X X X

ET.5 - Educación para o
consumo responsable X X X X X X X X

ET.6 - Seguridad viaria, etc X X X X X X X X

UD 9 UD 10

ET.1 - Igualdade entre
mulleres e homes X X

ET.2 - Educación para a Paz. X X

ET.3 - Educación para a
saúde X X

ET.4 - Fomento da
creatividade e do espírito
científico.

X X

ET.5 - Educación para o
consumo responsable X X

ET.6 - Seguridad viaria, etc X X

Observacións:
Neste apartado , aparecen a modo de exemplo, algúns dos temas tranversais que se tratarán en todas as UD da
programación ( lóxicamente en maior ou menor medida) xa que, estes elementos non deben ser considerados
elementos illados senón que forman parte de cada situación cotiá que nos toca vivir e, polo tanto, teñen unha
gran relevancia. Todos eles serán concretados de xeito interdisciplinar e en coordinación con todo o profesorado
implicado no proceso de ensino- aprendizaxe. 1-Igualdade entre mulleres e homes. 2-Educación para a Paz. 3-
Educación para a  saúde.  4-Fomento da creatividade e  do espírito  científico.  5-Educación para o  consumo
responsable. 6-Seguridad viaria, etc.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Celebración da festa de Halloween1-Halloween

Visitas ao Xulgado, Casa da Cultura,etc2-Visitas ás institucións  locais

Nadal, Entroido, etc.3-Festivais

Charlas informativas4-Charlas

Excursión final de curso, etc5-Excursións

Observacións:
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Nesta programación , terán cabida todas as actividades complementarias que se realicen tanto a nivel de ciclo
como de centro como por exemplo: -A celebración da festa de Halloween:con actividades individuais pero tamén
con actividades conxuntas a nivel de centro. -Visitas ás institucións e puntos de interes locais ( Xulgado, Casa da
Cultura,  Concello,  Policía  Local,  Biblioteca  Pública,  Punto  limpo ,Depuradora,  Cooperativa,  etc)  dentro  do
programa ¿Coñece a túa contorna¿. Ditas visitas están programadas por cursos para que ao longo de toda a
etapa, todo o alumnado teña un coñecemento global dos recursos e servizos existentes na vila. -Celebración de
diferentes festivais: Nadal, o Día da Paz, o Entroido, o Festival de Primavera, o Día das Letras Galegas, etc -
Charlas impartidas pola Garda Civil e a Policía Local sobre o uso correcto de Internet e a educación viaria. -
Excursións de final de curso e todas aquelas que se consideren necesarias para o desenvolvemento do proceso
de ensino-aprendizaxe..  Para a organización,  realización e participación nestas actividades,  seguiranse as
directrices acordadas no centro a través das decisións tomadas na CCP no Claustro e no Consello Escolar co fin
de garantir o maior aproveitamento das mesmas e a seguridade do alumnado en todo momento.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Deséñanse distintas actividades de aprendizaxe para o logro de cada un dos obxectivos

Motívase aos  alumnos comunicándolles os obxectivos que se queren acadar e a finalidade das actividades, partindo
dos seus coñecementos previos.

Relaciónanse  os contidos con situacións reais, informándolles da utilidade e creando expectativas

Empréganse  metodoloxías que favorezan o desenvolvemento dunha actitude positiva do alumno e que teña en
conta os seus intereses

Propóñense actividades que favorecen a aprendizaxe autónoma

Cando comezamos  unha  actividade  nova  os  alumnos  coñecen  os  obxectivos  e  competencias  que  se  queren
desenvolver, as diferentes actividades a realizar e como se lles vai avaliar.

As actividades propostas están relacionadas con situacións da vida real

En función das características de cada alumno suscítanse tarefas e logros diferentes

Propóñense metodoloxías diversas

Incorporouse o uso das TIC ao proceso de ensino

Foi axeitada a temporalización programada nas  distintas unidades didácticas.

12- Existiu coordinación entre todo o profesorado implicado.

Ao remate do proceso,empregaremos unha táboa para valorar o proceso de ensino e a práctica docente onde os
diferentes indicadores de logro serán valorados do 1 ao 5...sendo 1 a puntuación mínima e 5 a máxima.

Tamén valoraremos aspectos organizativos sobre o emprego de materiais e distribución do grupo clase empregando
o mesmo método.

Descrición:
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8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Como a programación, estará en constante revisión, valoraremos a adecuación de obxectivos, contidos e criterios de
avaliación á realidade do alumnado.
Comprobaremos se as avaliacións das materias inclúen o grao de desenvolvemento das competencias básicas, se a
metodoloxía empregada é coherente cos obxectivos previstos, se se aplicaron as medidas de atención á diversidade
de forma axeitada, e se as aprendizaxes do alumnado con relación ao previsto están axustadas.
Comprobaremos se o grao de desenvolvemento das programacións docentes foi suficiente e se a coordinación entre
o  profesorado  se  considera  que  cumpre  as  expectativas  iniciais.  Con  todos  estes  datos  poderemos  avaliar
globalmente todo o proceso.
Para valorarmos a nosa propia programación e acometer as reformas necesarias co fin de mellorala, usaremos como
ferramenta esta listaxe de valoración que só é un exemplo dalgúns dos aspectos a ter en conta onde os "Aspectos da
revisión, avaliación e modificación da programación"serán valorados do 1 ao 5 sendo o 1 a puntuación mínima e o 5 a
máxima.
1-Están correctamente asociados estándares, instrumentos de avaliación e indicadores de logro.
2-Deseñouse a avaliación inicial e definiuse que facer cos seus resultados
3-Medidas de atención á diversidade: Tívose en conta medidas xerais de intervención educativa, contempláronse
medidas  para  alumnado  con  neae,  Fixéronse  ACs  no  caso  de  estar  autorizada,  atendeuse  axeitadamente  ao
alumnado con sobredotación.
4-Avaliouse a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación e ampliación.
5-Hai estratexias de promoción da lectura e da escritura
6-Aplícase a metodoloxía didáctica acordada
7-As tarefas están vinculadas a situacións reais, significativas e motivadoras para o alumnado
8-Hai procedementos e instrumentos de avaliación variados
9-Coordinación entre o equipo didáctico
10-Tratamento preciso dos temas transversais
11-Actividades extraescolares e complementarias

9. Outros apartados
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