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1. Introdución e contextualización.  

Segundo a actual normativa Lei Orgánica 8/2013 do 9 de decembro, para a mellora da calidade 

educativa (LOMCE), entendemos por currículo a regulación dos elementos que determinan os 

procesos de ensinanza e aprendizaxe para cada unha das áreas.  

O sistema educativo no que estamos inmersos está estruturado en tres niveis de concreción 

curricular. En cada nivel dáse un paso máis cara a adaptación das ensinanzas mínimas establecidas a 

nivel estatal no Real Decreto 126/2014, do 28 de febreiro, polo que se establece o currículo básico 

da Educación Primaria, á realidade e características do contexto ao que se dirixen.  

As programacións son o terceiro nivel de concreción curricular. A través destas os mestres adaptan 

o currículo preestablecido polo Estado e as Comunidades Autónomas, concretado despois polos 

centros educativos e recollido no Proxecto Educativo (PE) ás particularidades, necesidades e 

intereses dos alumnos que conforman a aula. 

A xustificación legal da existencia das programacións didácticas atopámola na Orde do 22 de Xullo 

de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas 

de educación infantil, dos colexios de educación primaria e dos colexios de educación infantil e 

primaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

As programacións deben recoller unha serie de elementos imprescindibles: introdución; 

xustificación/contextualización; relación cos elementos do currículo (competencias, obxectivos, 

contidos, interdisciplinariedade, elementos transversais e criterios e estándares); temporalización; 

desenvolvemento das unidades didácticas; metodoloxía; atención á diversidade; plans, proxectos e 

programas; avaliación e conclusión. 

En canto a xustificación legal, teremos sempre como referencia a actual normativa Lei Orgánica 

8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE), que modifica á Lei 

Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE); así como os correspondentes Reais Decretos, 

Decretos, Ordes e Instrucións que as desenvolven. Dentro destes cabe destacar o Real Decreto 

126/2014, de 28 de febreiro, polo que se establece o currículo básico da EP, e a súa concreción para 

Galicia a través do Decreto 105/2014, de 4 de setembro, polo que se establece o currículo de EP 

para a CCAA de Galicia. O resto da normativa de interese será presentada ao longo da 

programación.  

Debemos ter en conta que toda programación debe adaptarse ás necesidades, intereses e 

particularidades do alumnado. É necesario ter en conta aspectos psicoevolutivos propios dos 

alumnos.  
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No que se refire ó curso de 3º respecto ós resultados do curso pasado de acordo cos datos 

obtidos, nas reunións de avaliación, entre os titores/as, os resultados acadados polos alumnos/as 

foron positivos. O nivel de consecución dos obxectivos foi bo alcanzándose satisfactoriamente os 

obxectivos fixados.  

 

Os Resultados da avaliación foron os seguintes 

 

 

No que se refiere a convivencia e disciplina 

Este grupo de alumnos/as mantivo durante todo o curso unha boa convivencia. Son rapaces moi 

inquedos e con moito protagonismo individual ao mesmo tempo  traballadores e colaboradores; tan 

só en situacións puntuais, propias desta idade, xurdiron altercados sen maior importancia. Houbo 

algún caso nos que lles custou moito manter as normas. Aínda así a evolución ao longo do curso foi  

aceptable. 

A coordinación cos pais foi positiva. Adicouse unha hora semanal para recibilos, permitindo os 

titores flexibilidade horaria no caso de non poder acudir á hora establecida. 

A principio de curso fíxose unha reunión cos pais/ nais/ titores legais na que se informou das 

normas e liñas xerais de funcionamento da aula. 

Na 2º e 3º avaliación as reunións fixéronse individuais para comentar notas, o progreso dos 

alumnos/as e o seu comportamento en momentos específicos.  

A relación cos pais foi satisfactoria, colaborando sempre que fixo falta. 

  

 

 

 

 

 

 

Curso Nº 

alumnos 

Aproban 

todas 

áreas 

Suspenden 

unha área 

Suspenden 

dúas áreas 

Suspenden 

3 ou máis 

áreas 

Promocionan 

superando 

obxectivos 

Promocionan 

sen superar 

algún 

obxectivo 

Promocionan 

por 

imperativo 

legal 

Non 

promocionan 

2ºEP 37 32 0 1 4 32 1 2 2 
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2. Vinculación entre obxectivos, secuenciación e temporalización de contidos, criterios de 

avaliación, estándares de aprendizaxe e grao mínimo de consecución de cada un, 

competencias clave, elementos transversais, instrumentos de avaliación e criterios de 

cualificación.   

 

 Contribución da área ao desenvolvemento das competencias claves. 

Competencia en comunicación lingüística (CL): 

Todos os libros ofrecen unha a gran variedade de actividades que promoven a comunicación real na 

aula, cun desenvolvemento sistemático das destrezas escritas e orais e moitas oportunidades para 

personalizar. Os alumnos utilizarán a linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, 

desenvolvendo esta competencia en todas as unidades. 

 

Competencia dixital (CD): 

Esta competencia desenvólvese en todas as unidades por: 

 O uso do iPack en todas as leccións para a presentación e revisión do vocabulario, 

gramática e fonética, visualización das versións animadas das cancións, historias e films / 

videos e blogs, e participación nos xogos para consolidar os contidos. 

 O Oxford Online Learning Zone e recursos na web de Oxford University Press España con 

práctica interactiva, video, material de audio para os ditados do WB, etc. 

 Os libros dixitais dispoñibles para Oxford Rooftops. 

 

Competencias sociais e cívicas (SC): 

En cada unha das unidades realízanse actividades que fomentan o bo comportamento e respecto 

cara aos demais así como as boas maneiras de actuar en cada lugar.  

En todas as unidades se aprende sobre un tema en valores relacionado co tema da unidade, 

Community Values, cos que os alumnos reflexionan e toman conciencia sobre o bo comportamento 

e foméntase a auto-estima, a actitude positiva, a tolerancia e o respecto: 

 Unidade 1: Taking care of belongings. 

 Unidade 2: Being creative. 

 Unidade 3: Being polite. 

 Unidade 4: Reading for pleasure. 

 Unidade 5: Taking care of belongings. 

 Unidade 6: Eating a variety of vegetables. 
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As historias, por outra parte, fomentan habilidades sociais como a cooperación e o respecto cara aos 

demais, o traballo en equipo, a valoración das opinións dos demais, etc. 

Actividades en parellas, como a práctica de diálogos curtos, mellorar as relacións sociais entre os 

alumnos, a cooperación e o traballo en equipo. 

 

Conciencia e expresións culturais (CEC): 

Todas as unidades ofrecen a posibilidade de desenvolver esta competencia a través de leccións 

culturais relacionadas con aspectos da cultura británica e outros aspectos de culturas doutros países: 

 Unidade 1: presentado e lido unha historia sobre unha casa británica: At the cottage; 

aprenden a través dun blog sobre os fogares xaponeses. 

 Unidade 2: presentado e lido unha historia sobre un parque de atraccións: At the 

carnival; aprenden sobre roupa a través dun blog dunha nena india. 

 Unidade 3: display e ler unha historia sobre un café: A visit to the café; aprenden sobre 

un club extra escolar a través dun blog dun neno australiano. 

 Unidade 4: display e ler unha historia sobre unha Biblioteca Británica: At the library; 

aprenden sobre unha biblioteca de Botswana a través dun blog. 

 Unidade 5: display e ler unha historia sobre un parque de safari: At the wildlife park; 

aprenden sobre animais a través dun blog dun neno chileno. 

 Unidade 6: display e ler unha historia sobre un alimento típico británico: Sunday Lunch; 

aprenden sobre a comida marroquí a través dun blog. 

Todas as unidades ofrecen a posibilidade de poder expresarse ben mediante escenificacións, música, 

debuxos, recortes e representacións tanto no libro do alumno coma no de actividades.  

 

Aprender a aprender (AA): 

Todas as unidades ofrecen a posibilidade de desenvolver esta competencia a través de actividades 

de repetición, actividades de predición, exposición das historias con formato de guión, practicando 

xogos de memoria e lóxica, categorizar o vocabulario, e reflexionando sobre o seu propio progreso 

co Self Evaluation. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE): 

O sentido da iniciativa é outra das competencias que se ten en conta dentro dos diferentes niveis de 

Oxford Rooftops, xa que o método axuda aos alumnos a ter confianza en si mesmos, a tomar a 

iniciativa para realizar diferentes actividades e a poñelas en práctica na vida real, a través, por 

exemplo, dos proxectos creativos relacionados cos temas das unidades.  
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Matemática, ciencia e tecnoloxía (CMCT): 

Diferentes actividades traballadas ao longo do Libro Didáctico axudar a desenvolver estas 

habilidades. A través de cross-curricular clases de traballar contidos directamente relacionados coa 

matemática ou a ciencia como: 

 Unidade 1: aprender sobre materiais de construción (Ciencias Sociais). 

 Unidade 4: coñecer gráficos de barras (matemáticas). 

 Unidade 5: aprender sobre réptiles (ciencias naturais). 

 Unidade 6: aprender sobre as partes comestibles de plantas (ciencias naturais). 
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 Descritores. 

 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS  CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

Comprende o sentido 

global de explicacións ou 

instrucións orais sinxelas.  

Extrae o sentido xeral e 

capta os detalles esenciais 

de narracións orais 

adecuadas ó seu nivel.  

Asimila as ideas 

principais de 

presentacións sinxelas e 

ben estruturadas sobre 

temas familiares ou do 

seu interese, sempre e 

cando conte con imaxes e 

ilustracións e se fale de 

 Estratexias de comprensión: 

ter contacto co vocabulario e 

gramática, mostrando 

animado o vocabulario, 

música e historias versións 

iPack.  

 

 Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: escoitan 

breves diálogos sobre temas 

cotiáns,  

- unha historia sobre: unha 

casa típica británica (At 

the cottage), unha festa de 

carnaval (At the carnival), 

unha visita a unha 

Coñecer e saber aplicar as estratexias 

máis adecuadas para a comprensión 

do sentido xeral, a información 

esencial e os puntos principais do 

texto.  

Identificar aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos básicos, concretos e 

significativos, sobre a vida cotiá, 

condicións de vida, relacións 

interpersonais, comportamento e 

convencións sociais, e aplica-los 

coñecementos adquiridos.  

Identifica-lo sentido xeral, a 

información esencial e a maioría dos 

puntos principais en textos orais moi 

CL 

AA 

SC 

CD 

CEC 

 

CL. Recoñece o léxico e as 

realizacións lingüísticas, 

identificando palabras e frases 

esenciais relacionadas co seu entorno 

mais cotián. 

CL. Identifica aspectos fonéticos, do 

ritmo, acentuación e entoación da 

lingua estranxeira en diferentes 

contextos comunicativos. 

CL. Capta o sentido global en textos 

orais sobre temas familiares e de 

interese. 

CL. Identifica informacións 

específicas en textos orais sobre 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS  CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

xeito lento e claro.  

Identifica o tema dunha 

conversa moi sinxela e 

predecible que ten lugar 

na súa presencia nalgún 

espacio público real ou 

simulado sobre temas 

coñecidos.  

Comprende o sentido 

xeral e o esencial das 

dramatizacións de contos 

tradicionais ou de 

historias populares 

previamente coñecidas. 

 

cafetaría (A visit to the 

café), unha biblioteca 

británica (At the library), 

un parque safari (At the 

wildlife park) e unha 

historia sobre unha 

comida típica británica 

(Sunday lunch). 

- un video sobre a linguaxe 

cotiá,  

- un texto sobre: materiais 

de construcción,  a 

elaboración dunha 

máscara de papel maché, 

os instrumentos musicais, 

as gráficas de barras, os 

reptiles e sobre as partes 

comestibles das plantas. 

-  un blog sobre: un fogar 

típico xaponés, unha nena 

breves e sinxelos, cun gran número de 

estruturas simples e léxico de uso moi 

frecuente, sobre temas relacionados 

coas propias experiencias, 

necesidades e intereses. 

Distingui-la función comunicativa 

principal, así coma os patróns 

discursivos básicos.  

Recoñece-los significados mais 

comúns asociados ás estruturas 

sintácticas básicas propias da 

comunidade oral.  

Recoñecer un repertorio limitado de 

léxico oral de alta frecuencia relativo 

a situacións cotiás e temas habituais e 

concretos e emprega-las indicacións 

do contexto e da información contida 

no texto para facerse unha idea dos 

temas familiares e de interese.  

CL1. Comprende globalmente e 

extrae información específica de 

situacións curtas e sinxelas coa 

visualización repetida do documento 

audiovisual. 

AA. . Usa algunhas estratexias de 

tipo receptivo ou interactivo para 

resolver problemas de comunicación. 

AA. Valora a lingua estranxeira 

como ferramenta de aprendizaxe. 

SC. Participa en interaccións orais 

dirixidas sobre temas coñecidos en 

situacións de comunicación 

predecibles. 

SC. Respecta as normas básicas de 

intercambio como escoitar e mirar a 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS  CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

india falando sobre a 

roupa, un club extra 

escolar en Australia, unha 

biblioteca de Botswana, 

animais e sobre a comida 

marroquí. 

 

 Funcións comunicativas:  

- Descrición de mobles e 

obxectos dunha casa, 

partes dunha casa; 

materiais; o clima. 

Solicitude de información 

e axuda na casa. A 

expresión de gratitude. 

- Descrición: roupa, 

características faciais, 

figurinos; de materiais de 

artesanía e as cores das 

roupas. Expresión do 

significados probables de palabras e 

expresións que se descoñecen.  

Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entonación 

básicos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas xerais 

relacionados con os mesmos 

quen fala, respectando o turno de 

palabra. 

SC. Valora a lingua estranxeira como 

instrumento de comunicación con 

outras persoas e mostra curiosidade e 

interese cara as persoas que falan a 

lingua estranxeira. 

SC. Identifica algúns costumes de 

países onde se fala a lingua 

estranxeira. 

CD. Emprega o soporte dixital para a 

aprendizaxe da lingua estranxeira. 

CEC. Mostra curiosidade e interese 

por coñecer información sobre as 

persoas e a cultura dos países onde se 

fala a lingua estranxeira. 



 11 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS  CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

gusto e preferencias. 

Instrucións para facer 

unha máscara. 

- Expresión de suxestións 

sobre como facer algunha 

actividade. Descrición do 

que a persoa está a facer. 

Expresión da capacidade 

de tocar un instrumento 

musical. 

- Descrición de persoas. 

Expresión de sabor nos 

libros. 

- animais que describen; 

características de réptiles. 

Solicitude de información 

sobre a situación dos 

animais e as súas 

características. Solicitar 

tempo. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS  CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

- alimentos; partes de 

plantas comestibles. 

Expresión dos gustos 

alimentarios. Expresión 

educado nas solicitudes 

de mesa. 

 

 Estruturas sintácticas:  

- Is it a (TV)? Yes, it is. / 

No, it isn't.  Have you got 

a (computer)? Yes, I 

have. No, I haven't. Can 

you (open) (the window), 

please? Yes, of course. 

Thank you / Thanks. OK. 

- What colour is Mum's 

(hat)? It's (black). What 

colour are Dad's (jeans)? 

They're (blue). Has 

he/she got a (ponytail)? 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS  CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

Yes, he has / No, she 

hasn't. I like this (scarf). I 

like these (gloves). So do 

I / I don't. I prefer this 

(scarf). I prefer these 

(trainers). 

- What’s he / she doing? 

He’s / She’s (having a 

snack). Can he / she 

(dance)? Yes, he can. / 

No, she can’t. Let’s (play 

chess). OK. No, thanks. I 

don’t want to. 

- Is there (a wizard)? Yes, 

there is. / No, there isn’t. 

Is he / she (old)? Yes, he 

is. / No, she isn’t. What’s 

your favourite book? 

Who’s your favourite 

character? 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS  CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

- Where’s (the snake)? It’s 

under (the rock). Where’s 

(the rhino)? It’s opposite 

(the lake)? Where are 

(the snakes)? They’re 

between (the parrots and 

the monkeys). Is it 

(colourful)? Yes, it is. / 

No, it isn’t. Are they 

(furry)? Yes, they are. / 

No, they aren’t. What 

time is it? It’s (eleven) 

o’clock. It’s half past 

(three). 

- He / She likes (rice). He / 

She doesn’t like (rice). 

My brother likes (rice) 

too. There are some 

(carrots). There aren’t 

any (carrots). Can you 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS  CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

pass me (the potatoes), 

please? Yes, here you are. 

Yes, of course. Thanks. 

 

 Léxico de alta frecuencia:  

- Furniture: a bookcase, a 

clock, a desk, a lamp, a 

mirror, a picture, a TV, a 

wardrobe, a bin, a 

computer, a cushion, a 

plant, a poster, a rug; 

Parts of the house: door, 

gate, roof, window; 

Building materials: mud, 

stone, wood (clave); In 

the house: bed, chair, 

cupboard, garage, 

scooter, sofa, table; The 

weather: cold, cool, hot, 

warm (repaso). 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS  CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

-  Clothes: a belt, gloves, a 

mask, sandals, a shirt, 

socks, a sweater, 

trainers; Facial features: 

beard, curly hair, 

earrings, moustache, 

ponytail, straight hair; 

Carnival: costume, hat, 

ribbons, shirt, belt, 

trousers, tunic; Crafts: 

balloon, glue, newspaper, 

paint, string, scissors, 

water (clave); Colours: 

black, blue, brown, green, 

orange, pink, red, white, 

yellow (repaso). 

- Free time activities: buy 

an ice cream, have a 

drink, have a snack, listen 

to music, play chess, play 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS  CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

games, read a comic, talk 

to friends; Musical 

instruments: drums, 

flute, recorder, triangle, 

trumpet, violin; At the 

café: biscuit, magazine, 

waitress; Music: air, 

metal, skin, string, vibrate 

(clave); At the café: 

cake, café, chess, comics, 

drinking, eating, mum, 

orange (repaso). 

- Story characters: an 

explorer, a footballer, a 

king, a prince, a princess, 

a queen, a spy, a wizard; 

Adjectives to describe 

people: goodlooking, old, 

short, strong, tall, young; 

Books: author, character, 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS  CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

cover, title; Bar charts: 

axis, horizontal, vertical 

(clave); Stories: book, 

comic, tunic, witch; 

School objects: chair, 

computer, desk (repaso). 

- Animals: a crocodile, a 

flamingo, a gorilla, a 

monkey, a parrot, a 

penguin, a rhino, a snake; 

Adjectives to describe 

animals: active, 

colourful, dangerous, 

funny, furry, noisy; 

Animals (2): giraffe, 

panda, tortoise, zebra; 

Reptile facts: ear hole, 

eggs, scales, shell (clave); 

Animals (3): bat, deer, 

donkey, ducks, fish, 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS  CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

rabbit; Words to 

describe animals: big, 

favourite, feathers, neck, 

old, strong, wings 

(repaso). 

- Food: beef, chicken, 

chips, fish, noodles, 

prawns, rice, vegetables; 

beans, carrots, 

mushrooms, onions, peas, 

peppers; chicken, 

vegetables, potatoes, 

trifle, custard, cream 

(clave); cake, invent, 

soup, strawberry, 

strawberries, tunic, 

grandma, kitchen, ice 

cream; Parts of a plant 

we eat: flower, fruit, leaf, 

leaves, stem, root, seed 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS  CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

(repaso). 

 

  Patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación: 

escoitan un chant de 

pronunciación, unha canción 

e palabras cos sons:  /ә/, /ʃ/, 

/r/, /w/, /ɪ/ e /b/. 

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Fai presentacións breves 

e sinxelas, sobre temas 

cotiáns ou do seu 

interese, empregando 

estruturas moi sinxelas.  

Responde 

adecuadamente en 

situacións de 

comunicación.  

 Estratexias de produción: 

Coñeza-se co contexto da 

unidade de falar sobre as 

experiencias relacionadas co 

movemento, a fantasía, ir a 

un café, coas propias 

experiencias coa biblioteca e 

os libros que len, coas 

experiencias relacionadas 

cunha visita ao zoolóxico e 

sobre experiencias 

Coñecer e saber aplica-las estratexias 

básicas para producir textos orais 

monolóxicos ou dialóxicos moi 

breves e sinxelos.  

Coñecer aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos básicos, concretos e 

signitifativos, e aplica-los 

coñecementos adquiridos.  

Interactuar de maneira moi básica, 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CL2. Canta unha canción 

empregando de maneira axeitada os 

elementos lingüísticos e 

paralingüísticos apropiados.  

CL2. Recita tonadillas, trabalinguas, 

pequenos poemas, etc. coa entoación 

e pronuncia axeitadas. 

CL. Participa en representacións 

sinxelas.   
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS  CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

Participa en conversas 

cara a cara ou por medios 

técnicos que permitan ve-

la cara e xestos do 

interlucutor, nas que se 

establece contacto social, 

intercámbiase 

información persoal, 

expresánse sentimentos, 

etc.  

Desenvólvese en 

situacións cotiás simples, 

reales ou simuladas. 

 

relacionadas coa comida a 

domicilio.  Acompañando a 

comunicación con xestos 

para facerse entender. 

 

 Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: reproducir 

diálogos curtos sobre temas 

do cotián; preguntas taxas e 

respostas cun compañeiro. 

 

  Funcións comunicativas:  

- describir o que ve nas 

imaxes do libro 

-  pedir e ofrecer axuda en 

situacións cotiás nunha 

casa; preguntar e 

responder o que eles 

teñen.  

- describir persoas (roupa e 

utilizando técnicas moi simples, 

lingüísticas ou non verbais para 

iniciar, manter ou concluír unha 

conversa breve.  

Participar de maneira moi simple e 

de maneira comprensible en 

conversacións moi breves con 

intercambio directo de información 

sobre temas moi familiares, 

empregando expresións e frases 

sinxelas e de uso moi frecuente.  

Facerse entender en intervencións 

breves e sinxelas, aínda que se 

produzan titubeos, vacilacións, 

repeticións ou pausas para reorganiza-

lo discurso.  

Manexar estruturas sintácticas 

básicas, aínda que sigan a cometerse 

CL. Participa en interaccións orais 

dirixidas sobre temas coñecidos en 

situacións de comunicación 

predecibles. 

SC. Participa en interaccións orais 

dirixidas sobre temas coñecidos en 

situacións de comunicación 

predecibles. 

SC. Respecta as normas básicas de 

intercambio como escoitar e mirar a 

quen fala, respectando o turno de 

palabra. 

SC. Valora a lingua estranxeira como 

instrumento de comunicación con 

outras persoas e mostra curiosidade e 

interese cara as persoas que falan a 

lingua estranxeira. 

CD. Busca e recopila información 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS  CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

características faciais); 

falar sobre os seus gustos 

e preferencias. 

- falar sobre as actividades 

que se poden realizar 

nunha cafetería; preguntar 

e responder ao que a 

xente está facendo; facer 

e responder a suxestións; 

falar sobre as ferramentas 

que saben xogar eles e 

outros.  

- describir o que ve nas 

imaxes do libro; describir 

os personaxes das 

historias; preguntar e 

responder sobre os libros 

que quere.  

- pedir e dar información 

sobre a situación dos 

erros básicos de maneira sistemática. 

Coñecer e utilizar un repertorio 

limitado de léxico oral de alta 

frecuencia relativo a situacións cotiás 

e temas habituais e concretos. 

 Articular, de maneira polo xeral 

comprensible pero con evidente 

influencia da primeira ou outras 

linguas, un repertorio moi limitado de 

patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entonación básicos. 

sobre temas coñecidos en soporte 

dixital. 

CD2. Emprega o soporte dixital para 

a aprendizaxe da lingua estranxeira. 

SIEE. Busca e recopila información 

sobre temas coñecidos en diferentes 

soportes. 

SIEE2. Emprega estratexias sinxelas 

de planificación e comprobación do 

traballo realizado. 

AA. Usa algunhas estratexias de tipo 

receptivo ou interactivo para resolver 

problemas de comunicación. 

AA. Valora a lingua estranxeira 

como ferramenta de aprendizaxe. 

CEC. Participa na elaboración de 

composicións grupais empregando 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS  CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

animais e as súas 

características; preguntar 

e responder sobre a hora.  

- pedir o que precisan na 

hora das comidas; 

expresar as súas 

preferencias de gusto.  

 

 Estruturas sintácticas: 

- As mesmo que no Bloque 

1 

 

 Léxico de alta frecuencia: O 

mesmo que no bloque 1 

 Patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación: 

reproducen un chant de 

pronunciación, unha canción 

e palabras cos sons: /ә/, /ʃ/, 

diferentes recursos expresivos 

musicais e/ou escénicos.  
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS  CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

/r/, /w/, /ɪ/ e /b/. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓIN DE TEXTOS ESCRITOS 

Formula hipóteses sobre 

o contido de textos 

sinxelos partindo dos 

seus coñecementos 

previos, das ilustracións, 

do título, dos elementos 

gráficos, etc.  

Comprende información 

esencial e localiza 

información específica en 

material informativo 

sinxelo coma menús ou 

anuncios.  

Comprende una 

secuencia muy breve e 

 Estratexias de comprensión: 

historias que aparecen en 

iPack antes de facer contacto 

co texto escrito. Inferir o 

contido das historias a través 

dos debuxos animados. 

 

 Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos:  

- len breves diálogos sobre 

temas cotiáns, frases 

describindo: unha casa 

típica británica (At the 

cottage), unha festa de 

carnaval (At the carnival), 

a visita a unha cafetaría 

Coñecer e saber aplicar as estratexias 

máis adecuadas para a comprensión 

do sentido xeral, a información 

esencial e os puntos principais do 

texto.  

Identificar aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos básicos, concretos e 

significativos sobre a vida cotiá, 

condicións de vida, relacións 

interpresoais e convencións sociais, e 

aplica-los coñecementos adquiridos.  

Identifica-lo sentido xeral, as ideas 

principais e a maioría das 

informacións específicas en textos 

impresos ou dixitais, moi breves e 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL. Le textos sinxelos sobre temas 

coñecidos captando o sentido global 

dos mesmos. 

CL. Le textos sinxelos sobre temas 

coñecidos identificando a 

información mais importante. 

CL. Ler textos simples sobre temas 

coñecidos utilizando a información 

global e específica no 

desenvolvemento dunha tarefa. 

CL. Le textos diversos sobre temas 

de interese. 

SC. Valora a lingua estranxeira como 

instrumento de comunicación con 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS  CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

sencilla de instrucciones 

para realizar p. e. una 

receta muy sencilla.  

Comprende o esencial e 

os puntos principais de 

noticias moi breves e 

artigos de revistas 

infantís que traten temas 

que lle sexan familiares 

ou sexan do seu interese. 

(A visit to the café), 

fotografías sobre unha 

biblioteca (At the library), 

frases describindo imaxes 

dun zoo (At the wildlife 

park) e frases describindo 

a preparación dunha 

comida (Sunday lunch). 

- unha historia  

-  un texto intercurricular  

- un blog sobre: un fogar 

típico xaponés, unha nena 

india falando sobre roupa, 

un club extra escolar dun 

neno australiano, unha 

biblioteca de Botswana, 

sobre animais e sobre 

comida marroquí. 

 

 

sinxelos, con estruturas simples e 

léxico de uso moi frecuente, sobre 

temas moi familiares e cotiáns.  

Distingui-la función ou funcións 

comunicativas principais do texto e 

un repertorio limitado dos seus 

expoñentes mais habituais, así coma 

os patróns discursivos básicos.  

Recoñece-los significados mais 

comúns asociados ás estruturas 

sintácticas básicas propias da 

comunicación escrita. 

Recoñecer un repertorio limitado de 

léxico escrito de alta frecuencia 

relativo a situacións cotiás e temas 

habituais e concretos relacionados 

coas suas experiencias, necesidades e 

intereses, e inferir do contexto e da 

outras persoas e mostra curiosidade e 

interese cara as persoas que falan a 

lingua estranxeira. 

SC. Identifica algúns costumes de 

países onde se fala a lingua 

estranxeira. 

CD. Busca e recopila información 

sobre temas coñecidos en soporte 

dixital. 

CD. Emprega o soporte dixital para a 

aprendizaxe da lingua estranxeira. 

SIEE. Busca e recopila información 

sobre temas coñecidos en diferentes 

soportes. 

SIEE. Emprega estratexias sinxelas 

de planificación e comprobación do 

traballo realizado. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS  CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

 

 Funcións comunicativas: ler 

diálogos curtos sobre: 

- descricións de obxectos 

nunha casa, pedir axuda 

dentro dunha casa, e 

grazas ao que eles teñen. 

- descricións de roupa e 

características físicas das 

persoas; sobre os gustos e 

preferencias. 

- o que facer nun café, 

suxestións de actividades 

de lecer, sobre as 

habilidades dos 

individuos en materia de 

música e danza. 

- descricións de libros da 

biblioteca, os personaxes 

das historias; sobre os 

información contida no texto os 

significados probables de palabras e 

expresións que se descoñecen. -  

Recoñece-los signos ortográficos 

básicos, así coma símbolos de uso 

frecuente, e identifica-los 

significados e intencións 

comunicativas xerais relacionadas cos 

mesmos. 

AA. Use algunhas estratexias para 

aprender a aprender, como usar 

dicionarios bilingües visuais.   

AA. Valora a lingua estranxeira 

como ferramenta de aprendizaxe. 

CEC. Mostra curiosidade e interese 

por coñecer información sobre as 

persoas e a cultura dos países onde se 

fala a lingua estranxeira.  

CMCT. Recoñece as relacións entre 

algúns factores do medio físico 

(relevo, chan, clima, vexetación) e as 

formas de vida e actuacións das 

persoas. 

CMCT. Aplicar conceptos científicos 

e conceptos básicos para entender o 

mundo ao seu redor. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS  CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

seus libros favoritos. 

- ler diálogos curtos: a 

localización de animais 

nunha foto dun parque 

zoolóxico; sobre o tempo 

dicindo; sobre as 

características dos 

animais. 

- ler diálogos curtos: 

comida a domicilio; sobre 

as preferencias 

alimentarias dos 

individuos; solicitudes 

educados na mesa; 

Descrición do alimento 

nunha fotografía. 

 

 Estruturas sintácticas: 

- As mesmas que no Bloque 

1 

CMCT. Identifica algunhas especies 

de seres vivos. 



 28 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS  CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

 

 Léxico de alta frecuencia:  

- O mesmo que no Bloque 

1 

 

  Patróns gráficos e 

convencións ortográficas: 

palabras cos sons: 

- /ә/: computer, mirror, 

picture, poster, scooter. 

- /ʃ/: shop, T-shirt, Shona, 

she, shoes, shorts, sheep. 

- /r/: Reading, Rob, Rosie, 

recorder, riding, rocket, 

writing. 

- /w/: walking, what, 

Wilfred, wearing, white, 

wizard, wood. 

- /ɪ/: monkey, funny, furry, 

lively, noisy. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS  CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

- /b/: bag, ball, bananas, 

basket, beans, buns. 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Enche formularios 

marcanco opcións e 

enchendo datos ou outro 

tipo de información 

persoal.  

É capaz de construir 

textos narrativos sinxelos 

partindo de modelos e/ou 

de esqueletos moi 

estruturados.  

Escribe a partir dun 

modelo correspondencia 

breve e simple na que 

felicita a alguén, ou fala 

de si mesmo e do seu 

 Estratexias de produción: 

vocabulario clasificados en 

distintas categorías. 

Completando os xogos iPack 

con vocabulario. Escribe 

frases seguindo un modelo. 

 

 Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: construír 

frases para describir: 

- obxectos dunha casa e 

falar sobre o que eles 

teñen.  

- roupa e características 

faciais. 

- construír frases para 

describir o que facer 

Coñecer e aplica-las estratexias 

básicas para producir textos escritos 

moi breves e sinxelos.  

Coñecer aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos básicos, concretos e 

significativos e aplicalos a unha 

produción escrita adecuada ó 

contexto.  

Construír, en papel ou en soporte 

electrónico, textos moi curtos e moi 

sinxelos, compostos de frases simples 

aisladas, nun rexistro neutro ou 

informal, para falar de si mesmo, do 

seu entorno mais inmediato e de 

aspectos da súa vida cotiá, en 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CMC

T 

AA 

CEC 

CL. Escribe frases referidas a 

situacións cotiás próximas á 

experiencia a partir de modelos. 

CL. Escribe textos referidos a 

situacións cotiás próximas á 

experiencia a partir de modelos de 

diferentes textos sinxelos para 

transmitir información con diversas 

intencións comunicativas. 

SC. Valora a lingua estranxeira como 

instrumento de comunicación con 

outras persoas e mostra curiosidade e 

interese cara as persoas que falan a 

lingua estranxeira. 

SC. Identifica algúns costumes de 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS  CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

entorno inmediato. nunha tenda de café, o 

que a xente está facendo 

nas fotografías e as 

habilidades das persoas 

con instrumentos 

musicais. 

- construír frases para 

describir os personaxes 

das historias que son; e 

para falar sobre os seus 

libros / personaxes 

favoritos. 

- construír frases para 

describir os animais, a 

súa localización e 

características. 

- construír frases para 

describir comida, gusto 

de comida, o que precisa 

e non é unha foto e 

situacións moi familiares e 

predecibles.  

Cumpri-la función comunicativa 

principal do texto escrito, 

empregando un repertorio limitado 

dos seus expoñentes mais frecuentes e 

de patróns discursivos básicos. 

Manexar estruturas sintácticas 

básicas, aínda que sigan a cometerse 

erros básicos de maneira sistemática.  

Comprender e utilizar un 

vocabulario limitado de alta 

frecuencia por vía oral en situacións 

cotiás e temas comúns e específicos 

relacionados cos seus propios 

intereses, experiencias e precisa 

repertorio.  

Aplicar patróns gráficos e 

países onde se fala a lingua 

estranxeira. 

CD. Emprega o soporte dixital para a 

aprendizaxe da lingua estranxeira. 

SIEE. Amosar curiosidade e interese 

en aprender unha lingua estranxeira. 

SIEE. Emprega estratexias sinxelas 

de planificación e comprobación do 

traballo realizado. 

CMCT. Resolve problemas sinxelos 

sobre situacións familiares. 

CMCT. Representa os datos obtidos 

sobre feitos e obxectos da vida cotiá 

empregando os gráficos estadísticos 

mais axeitados á situación, táboa ou 

gráfica. 

CMCT. Ordena os datos rexistrados 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS  CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

partess plantas.  

 

 Funcións comunicativas: 

completar o dicionario foto e 

escribir un post nun blog 

sobre: o seu cuarto favorito, a 

súa familia, os seus amigos, o 

seu libro favorito, unha visita 

ao zoo e sobre os gustos 

alimenticios da súa familia. 

 

 Estruturas sintácticas:  

- As mesmas que no Bloque 

1 

 

 Léxico de alta frecuencia:  

- O mesmo que no Bloque 

1 

 

 

convencións ortográficas básicas para 

ecribir con razoable corrección 

palabras ou frases curtas que se 

empregan normalmente ó falar. 

atendendo a un criterio de 

clasificación. 

CMCT. Identifica algunhas especies 

de seres vivos. 

AA. Use algunhas estratexias para 

aprender a aprender, como usar 

dicionarios bilingües visuais.   

AA. Valora a lingua estranxeira 

como ferramenta de aprendizaxe. 

CEC. Mostra curiosidade e interese 

por coñecer información sobre as 

persoas e a cultura dos países onde se 

fala a lingua estranxeira. 

CEC. Emprega técnicas artísticas 

para a presentación de proxectos ou 

documentos artísticos. 

CEC3. Participa na elaboración de 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS  CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

  Patróns gráficos e 

convencións ortográficas: 

palabras cos sons: 

- /ә/: computer, mirror, 

picture, poster, scooter. 

- /ʃ/: shop, T-shirt, Shona, 

she, shoes, shorts, sheep. 

- /r/: Reading, Rob, Rosie, 

recorder, riding, rocket, 

writing. 

- /w/: walking, what, 

Wilfred, wearing, white, 

wizard, wood. 

- /ɪ/: monkey, funny, furry, 

lively, noisy. 

- /b/: bag, ball, bananas, 

basket, beans, buns. 

composicións grupais empregando 

diferentes recursos expresivos 

musicais e/ou escénicos. 
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3. Metodoloxía didáctica, incluíndo as estratexias a desenvolver polo profesorado, para 

acadar os estándares de aprendizaxe, así como a adquisición das competencias clave. 

Materiais e recursos didácticos.  

 

Seguindo ao Decreto 105 podemos definir metodoloxía didáctica como o 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 alcanzar as 

competencias, obxectivos e contidos correspondentes. 

Non existe unha única metodoloxía. Existen diferentes estratexias para abordar as 

aprendizaxes. A metodoloxía empregada debe estar en constante revisión para comprobar as 

súas fortalezas e debilidades, coa finalidade de encontrar opcións máis eficaces buscando 

posibilidades para mellorar a calidade educativa. 

Nesta etapa porase énfase na atención á diversidade do alumnado, á atención individualizada, 

á prevención de dificultades de aprendizaxe e a posta en práctica de mecanismos de reforzo 

tan pronto como se detecten estes contratempos.  

 

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 se definirán sempre 

baseándose nos 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 en torno a 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, polo tanto, 

aquel conxunto de prácticas de aprendizaxe, ensino e avaliación que mellor contribúa a que o 

alumno, por un lado, adquira as diversas competencias implicadas na comunicación, e, por outro, 

desenvolva a capacidade de poñer todas estas competencias en práctica de xeito conxunto 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. 
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Bases e principios metodolóxicos: A metodoloxía que se empregará nas actividades partirá 

do simple ao complexo, buscando soporte no contexto coñecido polo alumnado para poder ir 

afastándonos cara a ideas máis abstractas. Os contidos buscarán o desenvolvemento das 

competencias, coa intención de que o alumnado poida extrapolar os coñecementos e 

habilidades adquiridas na aula para aplicalas ao seu día a día. Os rapaces deben percibir 

utilidade no que están aprendendo. O alumnado xogará un papel activo, colaborativo e 

participativo. O mestre actuará como guía do proceso cun papel regulador e motivador. 

Tendo en conta estas afirmacións, estableceremos a continuación unha serie de principios 

pedagóxicos, provenientes da teoría constructivista, que guiarán a nosa actividade docente: 

 

 Partir do nivel de desenvolvemento psicoevolutivo  do alumnado, axustándose á 

competencia curricular que lle corresponde nesa etapa educativa a nivel cognitivo, motriz 

e afectivo e social. Seguindo a Piaget o período dominante en Educación Primaria é o das 

Operacións Concretas, iniciándose nas Operacións Formais nos últimos cursos. 

 Partir do nivel de coñecemento do alumnado e avanzar dentro da súa Zona de 

Desenvolvemento Próximo (Vigotsky), é dicir, a distancia entre o que o alumnado xa 

sabe e o que debe chegar a coñecer. 

 Asegurar a construción de aprendizaxes significativos para que o alumno poida relacionar 

os novos contidos cos coñecementos que xa posúe, tal como sinala Ausubel e César Coll.  

 Potenciar a autonomía do alumnado na súa aprendizaxe, é dicir, aprender a aprender. De 

esta maneira serán capaces de elaborar as súas propias estratexias de aprendizaxe e 

alcanzar coñecementos significativos por eles mesmos. 

 Promover a actividade-interactividade. Debe primar o manipulativo, o sensorial e a 

actividade física e psicomotora nun medio coñecido e compartido.  

 

Ademais debemos ter en conta tamén os principios que derivan da teoría e práctica docente 

como: 

 Selección de contidos e metodoloxías activas que favorezan a adquisición das 

competencias básicas. 

 Involucrar ás familias na educación responsable dos seus fillos. 

 Manter unha boa coordinación docente 

 Afectividade: envolvendo ao alumno nun ambiente relaxado, familiar e seguro. 

 Individualización: atendendo as circunstancias particulares do alumnado que determinan 

a diversidade. 
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 Socialización: a través de actividades de interacción que fomenten o traballo en equipo. 

Ademais, como indica Bruner, é importante a identificación co grupo social de referencia. 

 Motivación: tendo en conta os intereses do alumnado. 

 Carácter lúdico das actividades: recorrer ao xogo é unha estratexia moi eficaz e motivadora. 

 Globalización: a programación debe procurar presentar os contidos establecendo 

relacións entre eles, axustándose á forma na que opera a mente dos rapaces. 

Para desenvolver todos os aspectos citados anteriormente recorrerase á utilización de 

diferentes recursos educativos coa intención de facilitar os procesos de ensinanza-

aprendizaxe. 

Podemos definir recurso educativo como calquera medio ou ferramenta que, nun contexto 

educativo determinado, sexa empregado cunha finalidade didáctica ou para facilitar o 

desenvolvemento das actividades formativas. 

Os recursos que utilizaremos podemos clasificalos en: 

 Espaciais e temporais: inclúen diferentes lugares e tempos nos que levar a cabo a práctica 

educativa: aula, patio, biblioteca, laboratorio...  

 Humanos: implican a actuación de diferentes persoas no proceso de ensinanza-

aprendizaxe: equipo docente, profesionais, familia...  

 Didácticos: todo aquel recurso con fins especificamente educativos: laminas, contos, 

murais... 

 Materiais: podemos clasificalos en: 

o Convencionais: libros, prensa, textos...  O libro de texto escollido é 

ROOFTOPS 3 ED. OXFORD 

o Manipulativos: cadernos, cartolinas, lapis de cores... 

o Visuais: imaxes, fichas, diapositivas... 

o Sonoros: audios, CD´s, DvD´s... 

o Audiovisuais: vídeos, películas, programas de televisión... 

o Xogos: puzzles, quebracabezas, xogos de mesa... 

o Novas tecnoloxías. Unha opción moi útil e motivadora. Poderemos empregar 

programas informáticos educativos, webquest, páxinas web e blogs entre outros. 
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Temporalización: Tendo como base o libro de texto escollido a temporalización queda 

da seguinte maneira: 

 

UD Avaliación 

On High Street PRIMEIRA 

At flat number 6 

At the fancy dress shop 

At Rooftops café SEGUNDA 

At the library 

At rooftops zoo TERCEIRA 

At the takeaway 

 

 

4. Procedementos para a avaliación inicial. 

 

Para realizar unha avaliación inicial efectiva teremos en conta as seguintes accións: 

 Coñecemento da memoria relativa ó grupo do ano anterior. 

 Reunión co mestre especialista do ano anterior. 

 Valoración da situación do grupo e de cada alumno individualmente durante a 

primeira semana do curso a través da observación directa, do traballo diario e de 

fichas de seguimento. 

 Reunión inicial cos pais, nais ou titores dos alumnos  na última semana de 

setembro ou primeira de outubro. 

 

 

5. Procedemento de avaliación continua.  

 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN DO  CURSO 
3º EP ÁREA: INGLÉS 

Tipo de 

contidos 

Elementos 

avaliables 

Puntuación 

 

 

Actitudinais 

Comportamento A-B-C-D-E 

Participación Mal-Regular-Ben 

Traballo en equipo Mal-Regular-Ben 
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Conceptuais 

Controis escritos ou 

orais 

 

Proporcionan unha nota 

inicial 

      IN-SU (5)-BE (6)-NT(7-8)-SB(9-10) 

Chamadas de clase 

 

    

Procediment

ais 

Caderno do alumno Mal-Regular-Ben 

Tarefas para casa Mal-Regular-Ben 

Traballo na clase Mal-Regular-Ben 

Cálculo da 

nota 

Partimos da nota inicial de Conceptos. 

   Sempre que o comportamento do alumno se cualifique como A ou 

B poderá subir un nivel a súa nota inicial. 

   Sempre que o comportamento do alumno se cualifique como C  ou 

D poderá baixar un nivel a súa nota inicial . 

   Un comportamento E implica unha baixada automática dun nivel 

respecto á nota inicial. 

   Nos casos intermedios manterase a nota conceptual. 

 

 

6. Outros aspectos de interese.  

 

 Actividades de recuperación e reforzo para alumnos/as con NEAE 

 

 Nesta etapa porase 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. 

 Co fin de fomentar o hábito da lectura dedicarase un tempo diario a esta. 

 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 titorial 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, co 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 modo 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 
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medidas poderán considerarse o apoio no grupo ordinario, os agrupamentos flexibles ou as 

adaptacións do currículo. 

 

 Temas transversais 

 

o Educación para a igualdade. 

o Educación para a saúde. 

o Educación para o consumidor. 

o Educación ambiental. 

o Educación vial. 

o Educación sexual. 

o Educación para o ocio. 

o Educación moral e cívica. 

 

 Actividades complementarias e extraescolares previstas 

 

   Participaremos en todas as programadas polo centro (Halloween, Nadal, Easter etc.). 

   Ao longo do curso segundo os intereses dos alumnos programaranse actividades a medida      

que vaian xurdindo. 

 

 Medidas de atención á diversidade 

Un dos elementos que máis promovia a LOE e segue promovendo con LOMCE é a atención para a 

diversidade. É claro que a mesma acción educativa exercida sobre o mesmo grupo de alumnos ten 

efectos diferentes en función do coñecemento e experiencia previa de cada un deles, as súas 

capacidades intelectuais e os seus intereses e motivacións no ensino. 

É por esta razón que, en moitos casos, debemos modificar ou adaptar contidos ou a metodoloxía 

para que todos os alumnos poidan alcanzar os obxetivos estabelecidos. Do mesmo xeito, debemos 

ofrecer actividades de extensión para aqueles alumnos máis capaces ou receptivos. A atención para 

a diversidade debe ser sempre realizada en ambas as direccións. Así, constantemente se deberá 

abordar estas diferenzas, presentando as mesmas actividades de formas diferentes das actividades 

propostas no libro do alumno e no caderno. Os profesores deben escoller a quen dirixir e propoñer 

algunhas actividades ou outras e deberán ser consciente en todos os momentos destas diferenzas, 
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non só na hora de avaliar, senón tamén na hora de ensinar e planificar o proceso de ensino-

aprendizaxe. 

As adaptacións se centrarán en: 

1. Tempo e ritmo de aprendizaxe 

2. Metodoloxía máis personalizada 

3. Reforzar as técnicas de aprendizaxe 

4. Mellorar os procedementos, hábitos e actitudes 

5. Aumentar a atención orientadora 

6. Enriquecemento curricular 

7. Avaliacións adoptadas para as necesidades destes alumnos 

a) Para o alumnado con altas capacidades intelectuais: se facilitarán contidos e materiais de 

extensión adecuados as necesidades destes alumnos para permitir alcanzar o máximo do seu 

potencialz 

b) Para os alumnos con integración tardía no sistema educativo: se adoptarán medidas de 

reforzo necesarias para facilitar súa integración escolar e a recuperación da seu desfase para que os 

permitan continuar con aproveitamento en seus estudos. 

c) Para o alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe: se adoptarán tanto medidas de 

escolarización como de atención. Para os alumnos con discapacidade, se tomarán medidas de 

flexibilización e alternativas metodoloxicas. Para os alumnos con dificultades de aprendizaxe 

graves, se priorizarán os contidos de procedementos e actitudes, buscando a integración social, ante 

a imposibilidade de alcanzar un progreso suficiente nos contidos conceptuais. Hai que insistir nos 

contidos instrumentais ou en materiais considerados como tais.  

Cando as adaptacións non són o suficiente temos a diversificación curricular, por meio do cal un 

alumno ou alumna podería deixar de cursar parte do tronco común da etapa e empregar este tempo 

en outro tipo de actividades educativas, ben como as ofertas en espazos opcionais, ben como 

actividades deseñadas especialmente para el/ela, que poderían cursar dentro ou fóra do centro. 

Este/a alumno/a seguiria tendo en todo momento como referencia os obxectivos xerais da etapa, 

pero accedería a eles a través doutro tipo de contidos e actividades. 
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7. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente.  

A resposta das seguintes preguntas servirá para reflexionar sobre a miña actuación con 

los alumnos. 

 

Aspectos do proceso de ensino e da 

práctica docente a valorar 

1 2 3 4 5 

Os alumnos 

traballan da 

seguinte 

maneira 

De forma 

individual 

     

Por parellas      

En pequeno 

grupo 

     

En gran grupo      

Os exercicios 

que propoño 

son do seguinte 

tipo 

Cerrados e 

ríxidos (do libro) 

     

Abertos, 

procedimentais, 

proxectos 

     

Facilitan o 

traballo 

cooperativo 

     

Na 

metodoloxía 

que aplico 

Utilizo 

ferramentas TIC 

     

 Facilito o 

aprendizaxe 

autónomo 

     

 Baséome nas 

explicacións 

teóricas do libro 

     

Como paso as 

horas lectivas? 

Poñendo silencio      

 Impartindo 

teoría e 
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explicacións 

 Guiando ós 

alumnos no seu 

traballo 

     

 Observando      

 Correxindo      

Grao de 

motivación do 

alumnado 

      

Grao de 

participación 

das familias 

      

 

 

 

 

 

8. Indicadores de logro para avaliar a programación didáctica. 

 

A resposta das seguintes preguntas servirá para reflexionar sobre a funcionalidade 

desta programación: 

 

Aspectos da programación a valorar 1 2 3 4 5 

Adecuación dos materiais utilizados      

Adecuación da planificación      

Medidas de atención á diversidade      

Uso das TIC      

Inclusión de temas transversais      

Actividades de carácter interdisciplinar      
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