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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 
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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.  

No que se refire ó curso de 6º 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, alcanzándose 

satisfactoriamente os obxectivos fixados. Completouse o 100% da programación 

en tódalas áreas agás nas CN (85%) Ensinanza Relixiosa Escolar, católica (90%) .  

 

Os Resultados da avaliación foron os seguintes 

Curs
o 

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 

4º 23 21 2       
          

 

 

No que se refire a convivencia e disciplina 

Durante este curso hai que destacar un problema de disciplina na clase de 5ºA debido 

fundamentalmente á súa falta de atención nas clases e ás continuas interrupcións. Polo que os 

reforzos negativos foron continuos. 

 

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.  Perfil 

competencial da área. 

A definición de currículo que a Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro para a mellora da 

calidade educativa recolle no seu artigo 6 é a seguinte: enténdese por currículo a regulación 

dos elementos que determinan os procesos de ensinanza e aprendizaxe para cada unha das 

ensinanzas. 

O currículo estará integrado polos seguintes elementos: 

 

a) Os obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa: referentes relativos ós logros que o 

alumno debe alcanzar ó finalizar o proceso educativo, como resultado das experiencias de 
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ensinanza-aprendizaxe intencionalmente planificadas con tal fin. 

b) As competencias, ou capacidades para aplicar de maneira integrada os contidos propios de 

cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización axeitada de actividades e a 

resolución eficaz de problemas complexos. 

c) Os contidos, ou conxuntos de coñecementos, habilidades, estratexias, destrezas e actitudes 

que contribúen ó logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa e á adquisición de 

competencias. 

Os contidos ordénanse en materias, que se clasifican en disciplinas, ámbitos, áreas e módulos 

en función das ensinanzas, as etapas educativas ou os programas nos que participe o 

alumnado. 

d) A metodoloxía didáctica, que comprende tanto a descrición das prácticas docentes como a 

organización do traballo dos docentes. 

e) Os criterios de avaliación do grado de adquisición das competencias e do logro dos 

obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa: referentes de avaliación que definen o que se 

quere valorar, o que o alumnado debe lograr, tanto en termos de conceptos como en 

procedementos ou actitudes. Responden directamente ó que se pretende lograr coa materia. 

f) Os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables: concrecións dos criterios de 

avaliación que permiten definir os resultados das aprendizaxes e concretan mediante accións o 

que o alumno debe saber, e saber facer, en cada materia. Deben permitir graduar o 

coñecemento ou logro alcanzado. Teñen que ser observables, medibles e avaliables, xa que 

contribúen e facilitan o deseño de probas estandarizadas e comparables. 

3.2. Obxectivos 

As esixencias e necesidades na sociedade do século XXI propiciaron axustes no eido escolar, 

preparando ós alumnos e alumnas para vivir nun mundo progresivamente máis internacional, 

multicultural e multilingüe ó tempo que tecnoloxicamente máis avanzado. O noso país atópase 

comprometido como membro da Unión Europea no fomento e coñecemento doutras linguas 

comunitarias, tal como se recolle nun dos obxectivos da Estratexia de Lisboa. Pola súa parte, o 

Consello de Europa no Marco de Referencia Común Europeo para a aprendizaxe de linguas 

estranxeiras, establece directrices tanto para a aprendizaxe de linguas coma para a valoración 

da competencia nas diferentes linguas dun falante. Estas pautas foron un referente clave para 

a elaboración do currículo da área. 

 

O currículo básico establece que a Educación Primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e 

nenas as capacidades que lles permitan:  

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con 

elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así 

como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 
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b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e responsabilidade no 

estudo, así como actitudes de confianza nun mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, 

curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución práctica de conflitos, que lles 

permitan manexarse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos 

sociais cos que se relacionan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a 

igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non discriminación de persoas 

con discapacidade. 

e) Coñecer e empregar de maneira axeitada a lingua castelá, a lingua cooficial da Comunidade 

Autónoma se a houbera, e desenvolver hábitos de lectura. 

f) Adquirir polo menos nunha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles 

permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e manexarse en situacións cotiás. 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas 

que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e 

estimacións, así como ser capaces de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, as Ciencias Sociais, a Xeografía, 

a Historia e a Cultura, con especial atención ós relacionados e vinculados a Galicia. 

i) Iniciarse no emprego das tecnoloxías da información e a comunicación para a aprendizaxe, 

desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran. 

j) Empregar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de 

propostas visuais e audiovisuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o dos demais, respectar as diferenzas e 

empregar a educación física e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento 

persoal e social. 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ó ser humano e adoptar modos de 

comportamento que favorezan o seu coidado. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en tódolos ámbitos da personalidade e nas súas 

relacións cos demais, así como unha actitude contraria á violencia, ós prexuízos de calquera 

tipo e ós estereotipos sexistas. 

n) Fomentar a educación vial e actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes 

de tráfico. 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de 

Galicia, poñendo de relevancia ás mulleres e homes que realizaron contribucións importantes 

á cultura e á sociedade galegas. 
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3.3. Competencias clave 

A reforma educativa, seguindo as recomendacións do Parlamento Europeo e do Consello de 18 

de decembro de 2006, da UNESCO e da OCDE, entre outras, baséase na potenciación da 

aprendizaxe por competencias como complemento á aprendizaxe dos contidos. Na definición 

que a Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) fai do currículo, atopámonos 

cos elementos que determinan os procesos de ensinanza e aprendizaxe, entre os que se 

atopan as competencias clave. Propóñense novos enfoques na aprendizaxe e avaliación, o que 

supón un importante cambio dirixido a aquilo que o alumnado asimila e é capaz de facer, 

sobre todo no tocante ás competencias clave, que se consideran prioritarias de cara ó 

desenvolvemento do alumnado. 

Fronte a un modelo educativo centrado na adquisición de coñecementos máis ou menos 

teóricos, desconectados entre si en moitas ocasións, un proceso educativo orientado á acción 

e baseado na adquisición de competencias incide, fundamentalmente, na adquisición duns 

saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que serán demostrados polos 

alumnos (é algo máis ca unha formación funcional). En suma, unha competencia é a 

capacidade posta en práctica e demostrada de integrar coñecementos, habilidades e actitudes 

para resolver problemas e situacións en contextos diversos. De maneira moi gráfica e sucinta, 

chegouse a definir como a posta en práctica dos coñecementos adquiridos, os coñecementos 

en acción, é dicir, mobilizar os coñecementos e as habilidades nunha situación determinada 

(de carácter real e distinta de aquela na que se aprendeu), activar recursos ou coñecementos 

que se teñen (aínda que se crea que non se teñen porque se esqueceron). 

Hai un aspecto que debe destacarse: formar en competencias permite a aprendizaxe ó longo 

de toda a vida, facendo fronte á constante renovación de coñecementos que se produce en 

calquera área de coñecemento. A formación académica do alumno transcorre na institución 

escolar durante un número limitado de anos, pero a necesidade de formación persoal e/ou 

profesional non remata nunca, polo que unha formación competencial dixital, por exemplo, 

permitirá acceder a este instrumento para obter a información que se precise en cada intre 

(obviamente, despois de analizarse a súa calidade). Se ademais temos en conta que moitas 

veces é imposible tratar en profundidade tódolos contidos do currículo, está claro que o 

alumno deberá formarse nesta competencia, a de aprender a aprender. 

No noso sistema educativo considérase que as competencias clave que debe ter o alumno 

cando remata a súa escolaridade OBRIGATORIA para enfrontarse ós retos da súa vida persoal e 

laboral son as seguintes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

 Competencia dixital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociais e cívicas. 

 Senso de iniciativa e espírito emprendedor. 
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 Conciencia e expresións culturais. 

Pero que entendemos por cada unha desas competencias de forma sucinta, e recollendo o 

máis significativo do que establece o currículo escolar, cada unha delas proporciona á 

formación persoal e intelectual do alumno o seguinte: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

Trátase dunha competencia moi complexa. Está vinculada á acción comunicativa dentro 

dunhas prácticas sociais, na que o individuo, ademais de producir, tamén recibe mensaxes con 

distintas finalidades. Supón a apertura dunha vía de coñecemento, dentro e fóra da escola, 

enriquecemento cultural e constitúe un obxectivo de aprendizaxe permanente, considerando a 

lectura coma o principal medio para a ampliación da aprendizaxe e desta competencia. 

O individuo, mediante o emprego da linguaxe como instrumento de comunicación, pon en 

funcionamento unha serie de actitudes e valores como son o respecto polas normas de 

convivencia, o exercicio da cidadanía, o desenvolvemento dun espírito crítico, o respecto ós 

dereitos humanos e o pluralismo, a resolución de conflitos, o desenvolvemento das 

capacidades afectivas en tódolos ámbitos, interese pola aprendizaxe e o recoñecemento das 

destrezas inherentes a esta competencia como fonte de pracer. 

A competencia en comunicación lingüística está constituída por cinco compoñentes: 

lingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural, estratéxico e persoal, que se concretan en 

diferentes dimensións na interacción comunicativa.  

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as 

súas ferramentas para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. 

Require coñecementos sobre os números e as súas operacións básicas, os símbolos e as 

formas de expresión e de razoamento matemático para producir e interpretar informacións, 

para coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e para resolver 

problemas relacionados coa vida diaria e o mundo laboral. A súa adquisición supón, en suma, 

establecer unha relación profunda entre o coñecemento conceptual e o coñecemento 

procedemental implicados na resolución dunha tarefa matemática determinada. 

Esta competencia inclúe unha serie de actitudes e valores que se basean no rigor, o respecto 

ós datos e a veracidade. Os ámbitos integrados na competencia matemática son os referentes 

ós números, a álxebra, a xeometría e a estatística. 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía proporcionan un achegamento ó mundo físico 

e á interacción responsable co mesmo. Contribúen ó desenvolvemento do pensamento 

científico e capacitan o individuo para identificar, formular e resolver situacións da vida cotiá, 

para actuar fronte ós retos e problemas propios das actividades científicas e tecnolóxicas. 

O desenvolvemento destas competencias require unha serie de coñecementos científicos 

relativos á física, química, bioloxía, xeoloxía, matemáticas e tecnoloxías, que se derivan de 



 
 
 

Oxford Rooftops 4 –Oxford University Press 

 

9 

conceptos, procesos e situacións interconectadas; así como unhas destrezas que permitan 

utilizar e manipular ferramentas tecnolóxicas, datos e procesos científicos para alcanzar un 

obxectivo.  

As actitudes e valores integrados nestas competencias están relacionados coa asunción de 

criterios éticos, o interese pola ciencia, o apoio á investigación científica, a valoración do 

coñecemento científico e a responsabilidade sobre a conservación dos recursos naturais e 

ambientais, así como a adopción dunha actitude adecuada para lograr unha vida física e 

mental saudable nun ámbito natural e social. 

 Competencia dixital 

Implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e a comunicación. 

Supón a adecuación ós cambios que introducen as novas tecnoloxías e a adquisición de novos 

coñecementos, habilidades e actitudes para ser competente nun ámbito dixital.  

Require o coñecemento das principais aplicacións informáticas, e precisa do desenvolvemento 

de diversas destrezas relacionadas co acceso á información, o procesamento e uso para a 

comunicación, a creación de contidos, a seguridade e a resolución de problemas en distintos 

contextos. 

O individuo deberá ser capaz de facer un uso habitual dos recursos tecnolóxicos dispoñibles co 

fin de resolver os problemas reais dun modo eficiente, así como avaliar e seleccionar novas 

fontes de información e innovacións tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en función 

da súa utilidade para acometer tarefas ou obxectivos específicos. 

A adquisición desta competencia require ademais actitudes e valores que permitan ó usuario 

adaptarse ás novas necesidades establecidas polas tecnoloxías, a súa apropiación e adaptación 

ós propios fins e a capacidade de interaccionar socialmente en torno a elas. Por outra parte, a 

competencia dixital implica a participación e o traballo colaborador, así como a motivación e a 

curiosidade pola aprendizaxe e a mellora no uso das tecnoloxías. 

 Aprender a aprender  

Esta competencia supón, por un lado, iniciarse na aprendizaxe e por outro, ser capaz de 

continuar aprendendo de xeito autónomo, aspecto fundamental para a aprendizaxe 

permanente. 

Aprender a aprender inclúe unha serie de coñecementos e destrezas que requiren unha 

reflexión e toma de conciencia sobre os propios procesos de aprendizaxe, polo que os 

procesos de coñecemento se converten en obxecto do coñecemento e deberase aprender a 

executalos axeitadamente. 

As actitudes e valores clave na adquisición desta competencia son a motivación para aprender 

e a confianza para alcanzar as metas da aprendizaxe. 

 Competencias sociais e cívicas 
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Estas competencias implican a habilidade e a capacidade para utilizar os coñecementos e 

actitudes sobre a sociedade, para comprender a realidade social do mundo no que se vive e 

exercer a cidadanía democrática nunha sociedade cada vez máis plural. 

 A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo, e require a adquisición de 

coñecementos que permitan comprender e analizar os códigos de conduta e o 

comportamento adecuado para convivir en sociedade. 

Os elementos fundamentais desta competencia son a capacidade de comunicarse de forma 

construtiva en distintos ámbitos e a seguridade nun mesmo, a integridade e a honestidade. 

A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, 

igualdade, cidadanía e dereitos civís.  

Nesta competencia son fundamentais a habilidade para interactuar eficazmente no ámbito 

público, para manifestar solidariedade e interese polos problemas da comunidade, o respecto 

dos dereitos humanos, a igualdade, a apreciación e comprensión das diferentes relixións ou 

culturas. 

O desenvolvemento destas competencias implica afrontar os conflitos con valores éticos e 

exercer os dereitos e deberes cidadáns desde unha actitude solidaria e responsable. 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

Esta competencia refírese á capacidade de transformar ideas en actos, o que implica adquirir 

conciencia dunha situación e optar con criterio propio, levando adiante as iniciativas 

necesarias para desenvolver a opción elixida e facerse responsable dela, tanto no ámbito 

persoal como no social ou laboral.  

A adquisición desta competencia é determinante para a formación de futuros cidadáns 

emprendedores, contribuíndo así á cultura do emprendemento.  

Esta competencia require uns coñecementos relacionados coa capacidade de recoñecer as 

oportunidades existentes para as actividades persoais, profesionais e comerciais; e unhas 

destrezas como a capacidade de análise, de planificación, organización, xestión, toma de 

decisións, resolución de problemas, liderado, pensamento crítico, avaliación e autoavaliación. 

Require o desenvolvemento de actitudes e valores como a predisposición a actuar de forma 

creadora e imaxinativa, o autocoñecemento e a autoestima, a independencia, o interese e 

esforzo, e o espírito emprendedor. 

 Conciencia e expresións culturais 

Esta competencia implica coñecer, apreciar, comprender e valorar criticamente diferentes 

manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de gozo e enriquecemento persoal e 

consideralas parte do patrimonio cultural dos pobos.  

Require coñecementos que permitan acceder ás distintas manifestacións sobre a herdanza 
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cultural a tódolos niveis. Comprende a concreción da cultura e outras manifestacións artístico-

culturais da vida cotiá. Incorpora o coñecemento básico das principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas e a identificación entre as diferentes 

manifestacións artísticas e a sociedade. 

A adquisición desta competencia pon en funcionamento destrezas como a aplicación de 

diferentes habilidades de pensamento para poder comprender, valorar, emocionarse e gozar 

das diferentes manifestacións artísticas. Supón, ademais, actitudes e valores persoais de 

interese, recoñecemento e respecto por elas e pola conservación do patrimonio. 

 

3.3.1. Competencias clave nesta materia 

Imos expoñer os aspectos máis relevantes no noso proxecto, a expensas do que a práctica 

educativa diaria poida aconsellar en cada momento: 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

O estudo dunha lingua estranxeira contribúe ó desenvolvemento desta competencia dun xeito 

directo, completando, enriquecendo e enchendo de novos matices comprensivos e expresivos 

esta capacidade comunicativa xeral. A competencia en comunicación lingüística refírese á 

utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, de representación, 

interpretación e comprensión da realidade, de construción e comunicación do coñecemento e 

de organización e autorregulación do pensamento, as emocións e a conduta. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

Utilizar os números e as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e 

razoamento matemático para producir e interpretar informacións, para coñecer máis sobre 

aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e para resolver problemas relacionados coa 

vida diaria. Forma parte da competencia matemática a habilidade para interpretar e expresar 

con claridade e precisión informacións, datos e argumentacións. 

As competencias científica e tecnolóxica, e partindo do coñecemento da natureza, dos 

conceptos, principios e métodos científicos fundamentais e dos produtos e procesos 

tecnolóxicos, así como a comprensión da incidencia da ciencia e a tecnoloxía sobre a natureza, 

permiten comprender mellor os avances, as limitacións e os riscos das teorías científicas, as 

aplicacións e a tecnoloxía nas sociedades en xeral. Son parte destas competencias básicas o 

uso de ferramentas e máquinas tecnolóxicas, os datos científicos para alcanzar obxectivos 

baseados en probas. 

 

 Competencia dixital 

A competencia dixital proporciona un acceso inmediato a un fluxo incesante de información 

que aumenta cada día. O coñecemento dunha lingua estranxeira ofrece a posibilidade de 

comunicarse utilizando as novas tecnoloxías creando contextos reais e funcionais de 



 
 
 

Oxford Rooftops 4 –Oxford University Press 

 

12 

comunicación. Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, 

procesar e comunicar información e transformala en coñecemento. 

 

 Competencia para aprender a aprender 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira rendibilízase enormemente ó incluír contidos 

directamente relacionados coa reflexión sobre a propia aprendizaxe, para que cada neno e 

cada nena identifiquen como aprenden mellor e que estratexias os fan máis eficaces. 

Isto comporta a conciencia daquelas capacidades que entran en xogo na aprendizaxe como a 

atención, a concentración, a memoria, a comprensión, a expresión lingüística e a motivación 

do logro, entre outras. 

 

 Competencias sociais e cívicas 

As linguas non só serven ós falantes para comunicarse socialmente, senón que tamén son 

vehículo de comunicación e transmisión cultural. Aprender unha lingua estranxeira implica o 

coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados ás diferentes comunidades de falantes 

desta. 

Este feito favorece a comprensión da realidade social na que se vive, o respecto, o 

recoñecemento e a aceptación de diferenzas culturais e de comportamento, promove a 

tolerancia e a integración, e axuda a comprender e apreciar tanto os trazos de identidade 

coma as diferenzas. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

As decisións que provoca a reflexión sobre a propia aprendizaxe favorecen a autonomía. Na 

medida que a autonomía e iniciativa persoal involucran a miúdo outras persoas, esta 

competencia obriga a dispoñer de habilidades sociais para relacionarse, cooperar e traballar 

en equipo: poñerse no lugar do outro, valorar as ideas dos demais, dialogar e negociar, a 

asertividade para facer saber axeitadamente ós demais as propias decisións, e traballar de 

forma cooperativa e flexible. O sentido de iniciativa e espírito emprendedor supoñen a 

capacidade de imaxinar, emprender, desenvolver e avaliar accións ou proxectos individuais 

ou colectivos con creatividade, confianza, responsabilidade e sentido crítico. Require, polo 

tanto, poder reelaborar as formulacións previas ou elaborar novas ideas, buscar solucións e 

levalas á práctica. 

 

 Conciencia e expresións culturais 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira colabora no desenvolvemento desta competencia se 

os modelos lingüísticos que se utilizan conteñen, aínda coas limitacións desta etapa, 

producións lingüísticas con compoñente cultural. Trátase, polo tanto, dunha competencia que 

facilita tanto expresarse e comunicarse como percibir, comprender e enriquecerse con 

diferentes realidades e producións do mundo da arte e da cultura. 

Esta competencia incorpora así mesmo o coñecemento básico das principais técnicas, 

recursos e convencións das diferentes linguaxes artísticas como a música, a literatura, as 
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artes visuais e escénicas, ou das diferentes formas que adquiren as chamadas artes 

populares.   

3.3.2. Competencias clave a través de Oxford Rooftops 

 Competencia en comunicación lingüística: 

Tódolos libros de Oxford University Press 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. 

En Oxford Rooftops os alumnos utilizarán a linguaxe como instrumento de comunicación oral e 

escrita, desenvolvendo esta competencia en tódalas unidades. 

 

 Competencia dixital: 

Esta competencia desenvólvese en tódalas unidades Oxford Rooftops por: 

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

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

filmes / vídeos 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, vídeo, material de audio para os ditados do WB, etc. 

 Os libros dixitais dispoñibles para Oxford Rooftops. 

  

 Competencias sociais e cívicas: 

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 tódalas 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. 

 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 pares, como a práctica de diálogos curtos, mellorar as relacións sociais 

entre os alumnos, a cooperación e o traballo en equipo. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

Tódalas unidades de Oxford Rooftops 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: 
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 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. 

Tódalas 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: 

Tódalas unidades de Oxford Rooftops 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: 

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.  

 

 Matemática, ciencia e tecnoloxía: 

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). 

 

3.4. Contidos 

Os contidos que conforman esta materia e este curso, agrupáronse en: comprensión e 

produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos, e coñecemento da lingua e 

conciencia intercultural. Estes cinco bloques, relacionados cos dous centros de atención 

específicos: a linguaxe oral e a linguaxe escrita, recollen os elementos constitutivos do sistema 

lingüístico, o seu funcionamento e relacións e a dimensión social e cultural da lingua 
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estranxeira. 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

B1.1. Estratexiasde comprensión: 

- Uso progresivo docontexto visuale non verbal e dos coñecementosprevios, 

transferidosdesde aslinguas quecoñecea lingua estranxeira, paraa formulación de 

hipótesessobreo que se vai escoitar, sobreo tema ou a situación.    

- Interpretacióndas ideas principaisexpresadasen mensaxesoraisdeprogresiva 

complexidade,comoinstrucións ou explicaciónse interaccións 

oraisougravaciónsensoporte audiovisual einformáticopara extraer información global e 

dalgún detalleconcreto.   

- Recoñecemento de léxico, formaseestruturasbásicas oraispropiasdalingua estranxeira, 

paraexpresar funciónspreviamente utilizadas.    

- Asociaciónde palabrase expresiónscon elementos paraverbais(entoación,pausas, 

énfases…) e non verbais (expresión facial, xestos…).  

- Seguimento verbal e non verbal de mensaxes orais (instrucións e peticións) de 

progresiva complexidade en situacións comunicativas habituais dentro e fóra da aula. 

   

- Repetición, memorizacióncomprensiva eobservación de modeloscorrespondentesa 

rimas, cancións, dramatizacións...paraa adquisición doléxico e 

expresiónscotiásdalingua estranxeira.    

- Desenvolvemento deactitudes e estratexiasdecooperación e respectoensituaciónsde 

aprendizaxe compartidaque faciliten interacciónsoraisen grupo,seguindomodelos 

pautados, para a realización de tarefasnaaula. 

B1.2. Patróns sonoros, rítmicose de entoación: identificación progresiva de aspectosfonéticos, 

do ritmoe daentoaciónda lingua estranxeira como aspectos fundamentaispara acomprensión 

de brevestextosoraisa travésdo xogo e da expresióncorporale musical. 

 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

B2.1. Estratexias de produción:  

Planificación:  

- Concibir amensaxe con claridade epracticalo varias veces.  

Execución:  

- Expresar amensaxe con claridade axustándoseaos modelos.    

- Apoiarse noscoñecementos previosparaparticipar activamente ensituacións 

funcionaisdecomunicación, seguindo modelos, adecuadasáidadedo alumnado e 

aosseus intereses.    

- Compensarascarencias lingüísticasmediante procedementosnon verbais (xestos, 

expresiónsfaciais, posturas,contacto visualou corporal)..  

- Recoñecere usar progresivamenteléxico, formaseestruturasbásicas oraismoi 
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brevespropiasda lingua estranxeira, para expresar funcións previamentetraballadas.    

- Participaren interaccións oraisensituaciónsreaisou simuladasa travésde 

respostasverbaise non verbais.    

- Producir textosoraiscotiás de índolediversa tendoen conta tanto elementos 

lingüísticoscomo extralingüísticos:utilizar xestosou recorrer aimaxes para axudar 

nacomprensión de produciónsorais.    

- Participaractivamente en intercambioslingüísticos oraissinxelos, previamente 

traballadosen grupo,para expresar asnecesidadesde comunicaciónmáis inmediatas. 

- Empregar alingua estranxeira en situacións variadasdecomunicación.   

B2.2. Patróns sonoros, rítmicos e de entoación: 

- Uso axeitadodossonspropios da lingua estranxeira: pronuncia de 

palabrasefrasescotiásde formacomprensible. 

- Iniciaciónásnormasque regulan ainteracción oral (quendasde palabra, volume de voze 

ritmo axeitado). 

- Dominiomoiprogresivode aspectosfonéticosbásicos, de ritmoe entoación para a 

produción detextosbreves oraisa travésdo xogo e da expresión corporal emusical. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

B3.1. Estratexias de comprensión:  

- Activacióndoscoñecementos previosen relacióná tipoloxía e temado texto que sevai 

traballar.   

- Identificar elementosicónicos, títulosefacer unha primeira anticipaciónsobreocontido 

de textosescritossinxelos adaptadosásúaidade.    

- Identificaciónde palabrasclave do texto, relacionadascose coaspersonaxese ocontexto 

a travésdalinguaxe non verbal ou co apoiode ilustracións.    

- Identificaciónde textos sinxelos: regrasdexogos, algunhas instrucións, carteis da aula… 

- Recoñecero léxico, formase estruturasbásicasescritas propiasda lingua estranxeira, 

para expresarfuncións previamenteutilizadas. 

- Captaciónda ideaglobale identificacióndeelementos máisrelevantesentextos 

escritossituaciónscotiás próximasáexperiencia como invitacións, felicitacións, notas, 

avisos, folletos..., con axuda de elementoslingüísticose non lingüísticosdo contexto. 

- Lectura guiada ecomprensión de diferentestextos sinxelos, en soporte papele dixital, 

adaptadosácompetencia lingüísticadoalumnado,para utilizarinformación global e 

específica, no desenvolvemento dunha tarefa, proxecto ou para gozar da lectura. 

- Iniciaciónno usodo dicionario bilingüee dastecnoloxíasda informacióne 

dacomunicación para ler (web, programas multimediae correo electrónico). 

B3.2. Patrónsgráficos, convenciónsortográficase de puntuación elementais:  

- Recoñecemento dos signos de puntuación elementais. 

- Asociaciónde grafía, pronuncia e significado apartir de modelosescritos,expresións 
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oraiscoñecidase establecementode relacións analíticasgrafía-son. 

- Recoñecemento de símbolos de uso frecuente:€, ₤@. 

 Bloque 4. Produción de textos escritos 

B4.1. Estratexias de produción:  

Planificación:  

- Seleccionaro tipo detexto quese vaiproducir:conto, notas, dramatizacións...  

- Iniciarse nouso do dicionario bilingüe e outros materiaisdeconsultaen soporte 

papeloudixital adecuadosáidadedo alumnado. 

Execución:  

- Producir amensaxe escrita conclaridade, utilizando expresións e frases coñecidas.    

- Compensarascarencias léxicasmedianteo uso do dicionario visualdo alumnado e de 

materias audiovisuaise multimedia para reproducirmensaxes escritassinxelas.    

- Apoiarse naspalabrase frasescoñecidas previamenteen interaccións oraise de lectura. 

   

- Seleccionare empregar o léxico adecuado ao tema e usaralgún recurso cohesivo para 

non repetirpalabras. 

- Reelaborar informaciónsen ficheiros, libriños... textos escritos, moi brevese pautados, 

afínsaosseus intereses, cunha intención comunicativa. 

- Utilizar alinguaestranxeira en mensaxesescritascomo recordatorio visuale para á 

aprendizaxe de novas palabrase expresións (carteisparaidentificaros 

obxectoseosespazosda aula,calendario, normasde xogos, cartafolcolectivo...). 

- Iniciarse nouso das tecnoloxíasdainformación e a comunicación para producir textose 

presentacións, recompilare transmitir información. 

B4.2. Patrónsgráficos, convenciónsortográficase de puntuación elementais:  

- Uso dossignosde puntuaciónmáis básicos.  

- Uso desímbolosdeuso frecuente:€, ₤. 

- Asociaciónde grafía, pronuncia e significado apartir de modelosescritos,expresións 

oraiscoñecidase establecementode relacións grafía-son. 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

B5.1. Aspectos socioculturaise sociolingüísticos:  

- Valoración positiva das intervenciónsoraispropiase alleasna lingua estranxeira como 

instrumento para comunicarse ecoñecer outras culturas.    

- Valoración dapropiacultura a travésdocoñecementoe valoracióndoutrasculturas, 

respectoe aceptaciónde ideas e costumesdistintos.    

- Recoñecemento eaprendizaxe de formasbásicasde relación socialna lingua estranxeira. 

- Recoñecemento da realidadeplurilingüeda propiacontorna.    

B5.2. Funcións comunicativas:  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- Establecementode relacións sociais:saudar, agradecer, despedirse,dirixirse aos demais. 

   

- Realizaciónde preguntase respostassinxelassobre aspectospersoaisdun mesmo/a e 

dose dasdemais.    

- Expresióndaposesióndun mesmo/a e dunha terceira persoa enafirmativa e negativa.    

- Expresióndainformación en afirmativa enegativa e formulacióndas 

correspondentespreguntas.  

- Realizaciónde preguntase respostassinxelassobre os díasdasemana,osmeseseo tempo 

atmosférico,a hora etc.    

- Descrición dasrutinasdiarias.    

- Realizaciónde preguntase respostassinxelasindicando a identificacióne localizaciónde 

persoas,de obxectosede lugares...    

- Realizaciónde preguntase respostassinxelasen relación a operaciónsdecompravenda.    

- Formulaciónde preguntase respostassinxelasen relación á cantidade. 

- Realizaciónde preguntase respostassinxelassobre os gustosepreferencias.  

- Realizaciónde preguntaserespostassobrea habilidade. 

- Expresióndehabilidadese capacidadesen afirmativo e negativo. 

- Formulaciónde preguntase respostassobrea vestimenta. 

- Descrición de persoas,plantase animais. 

- Expresiónbásica de desexos. 

- Formulaciónde preguntas sobreo desexo. 

- Expresióndeinstrucións. 

- Preguntase respostas sobre peticióne ofrecementode axuda. 

B5.3. Estruturas sintáctico- discursivas:  

- Saúdos, agradecemento, despedidas... (Hi, See you, Howare you? I´mfine, 

thanks…).    

- Preguntase respostas sobre aspectospersoais, comonome, idade, estado 

deánimo,comida favorita... (What’syour name?,Myname is,Howold are 

you?,I’m,I´m(bored), What´s your favourite (sport)?Myfavourite (sport) is..., 

(What´shis/her favourite (subjectt)? His/herfavourite (subject)is...).  

- Expresióndeposesiónen primeirae terceira persoae formulaciónda pregunta 

correspondente e resposta afirmativa enegativa.    

- Expresióndainformación (I´ve/I haven´t got (English) on (Friday), Have yougot 

(PE)on (Tuesday), Yes, I´ve/No I haven´t). 

- Preguntase respostas sobre os díasdasemana,meses, o tempo atmosférico ea 

hora (What timeisit?, It´s(Half) past (one)...).    

- Descrición dasrutinasdiarias(I (get up) (ateight oclock)on (Monday))..    

- Preguntase respostas sobre obxectosdo seu interese (Where´sis it?, It´s 

in/on/under/next to).    

- Expresióndecantidade:contar desde 1a 100.   

- Preguntase respostas sinxelas sobreo prezo (Howmuchisit?, It´s(one) 

poundand (fifty) cents). 

- Preguntase respostas sinxelas sobrea cantidade deobxectos ou 

persoas(Howmany… are there?). 

- Preguntase respostas sobre o gusto enprimeirapersoa(Do you like 
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(cheese)?,Yes, I do/ No, I don´t). 

- Expresióndogusto en primeira persoa enafirmativa e negativa (I like (salad), 

Idon´tlike (chips)). 

- Realizaciónde preguntase respostassobrehabilidade (Can you (swim)?,Yes, 

Ican; No I can´t). 

- Expresióndehabilidadesen afirmativo enegativo (Ican (playthepiano), Ican´t 

(play the trumpet). 

- Identificacióndaspezasde roupa (I´mwearing, he/she´s wearing). 

- Preguntase respostas sobre a vestimenta (What´sshe/he 

wearing?,Who´swearing (shoes)?). 

- Expresióndedesexos(I want to (makea cake). 

- Preguntassobre odesexo (Do you want to (play basketball?)). 

- Expresióndeinstrucións (Touch your (legs), Listen, please…). 

- Realizaciónde preguntase respostascurtas(What´sthis?, It´s…). 

- Preguntase respostas sobre peticióne axuda (CanI have (pasta), please?). 

B5.4. Léxico oral de alta frecuencia (recepción e produción) relativo a posesiónspersoais,a 

cores, númerosata o100, preposicións,díasdasemana, roupa,materiaisescolares, ahora, 

adxectivospara describirpersoas, lugareseobxectos, partesdo corpoe acara, deportes, 

equipamentodeportivo, actividadesaoaire libre,comida, moedas(euros,cents, pounds, 

pence), estado esentimentos, tempo atmosférico,díasda semana,meses, estaciónsdoano, 

accións(rutinadiaria...), instrumentosmusicais,materiais, animais, partesdocorpo edacara e 

partesda casa.  

 

3.5. Metodoloxía 

3.5.1. Metodoloxía Didáctica 

As bases metodolóxicas que inspiran o noso traballo son as seguintes: 

 

O punto de partida da aprendizaxe dos alumnos son os seus primeiros coñecementos 

previos; centrándonos naquilo que resulta familiar e próximo ó alumnado pero cunha vertente 

de fantasía para lograr o equilibrio entre a seguridade/benestar co interese/imaxinación. O 

alumno pode transferir conceptos e estratexias adquiridas para construír así significados e 

atribuír sentido ó que aprende (partindo do que coñece e formulando hipóteses para elaborar 

regras que axudan a interiorizar o novo sistema). Favorécese así o seu crecemento persoal, o 

seu desenvolvemento e a súa socialización. 

A aprendizaxe a nivel de competencias persegue o desenvolvemento do potencial de cada 

alumno, das súas capacidades, preparar o alumnado para que poida afrontar os retos persoais 

ó longo da súa vida con éxito. Os alumnos non só terán que adquirir uns coñecementos, senón 

que deberán ser capaces de acceder a eles e aplicalos nos diferentes contextos da súa vida e 

contextualizalos. A aprendizaxe por competencias ten o propósito de cubrir tódolos aspectos 

da vida, facendo que os alumnos non só sexan capaces de aprender, senón, entre outros, de 

aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a facer. Cada unha das unidades do noso 

proxecto proporciona diferentes actividades que contribúen ó desenvolvemento das 
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competencias clave. 

 

As situacións comunicativas que inclúen o humor e o xogo captan a motivación do alumnado 

e facilitan a aprendizaxe; por iso é importante ter en conta a importancia das cancións e 

historias, as características dos personaxes, as ilustracións e mesmo os efectos sonoros das 

gravacións. 

 

Os nenos aprenden de distintas formas e a ritmos diferentes; por iso o noso proxecto está 

deseñado para ser utilizado con flexibilidade de modo que tódolos integrantes do grupo 

poidan participar e atopen actividades nas que poden aplicar coñecementos e aptitudes, 

facilitando o desenvolvemento da propia conciencia de logros, e do progreso que logran día a 

día. No noso proxecto existe sempre un apoio para aqueles nenos e nenas que o requiran, 

tendo sempre en conta aqueles casos nos que o progreso non responda ós obxectivos que se 

programaron, así como os casos nos que algúns destaquen na consecución de obxectivos e 

que, ante a falta de actividade programada, perdan a motivación e  o interese pola lingua 

estranxeira. Para emendar estas posibles situacións inclúense actividades tanto de ampliación, 

para os máis avanzados, como de reforzo, para os que poidan estancarse nalgún momento. 

Estas actividades non aparecen no Class Book. Están explicadas no Teacher's Guide e poden ser 

de grande utilidade para a tarefa diaria do profesor. 

 

A aprendizaxe dos nenos é maior e de máis calidade se basea na actividade; eles demandan 

exercer a súa capacidade de actuar. Cada unha das unidades do noso proxecto proporciona 

unha ampla gama de actividades e recursos didácticos de diferente participación. No noso 

proxecto, o alumno/a é o centro do proceso de ensino-aprendizaxe pero a súa actividade 

construtivista depende da intervención do profesor/a. Esta intervención debe ser activa e 

reflexiva e axustada ó nivel que mostra o alumno/a, debendo: iniciar o input da lingua, axudar 

ó individuo na interacción cos demais, avaliar o que fan os nenos/as, proporcionar retroacción, 

contextualizar as actividades e dar significados comprensibles para o alumno/a, promover 

estratexias de comunicación, potenciar as estratexias de aprendizaxe xa adquiridas e admitir o 

erro. 

 

Considerar o progreso pero tamén o erro como algo natural no proceso de aprendizaxe. O 

erro acontece como unha evidencia do dinamismo subxacente da comprensión e do dominio 

progresivo do novo sistema comunicativo. No noso proxecto enténdese que os erros 

prodúcense cando o neno/a anticipa como vai funcionar a lingua ou cando transfire regras da 

súa lingua materna nun proceso natural de adquisición. Pero é importante facer unha 

distinción entre erro e equivocación. Considérase erro o fallo sistemático debido a un mal ou 

escaso coñecemento da lingua. Estes erros corrixiranse ó finalizar as interaccións orais, de 

forma grupal e cunha linguaxe accesible e sempre tendo en conta que non desaparecen 

repentinamente, senón que requiren o seu tempo. A equivocación é un fallo ocasional debido 

a unha falta de atención nun momento determinado, que o mesmo lle pode acontecer a un 

falante nativo. Non paga a pena corrixir as equivocacións porque non son relevantes do 

proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

A avaliación do proceso individual e grupal dos alumnos na aprendizaxe é un factor 
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importante para asegurar a calidade da aprendizaxe; no noso proxecto existe un Caderno de 

Avaliación con follas de avaliación fotocopiables para cada unidade, que permiten ó profesor 

anotar as observacións referentes ó progreso de cada alumno. Tal e como está concibido, o 

profesor pode adaptalo doadamente ás súas necesidades específicas. 

 

A aprendizaxe globalizada xera o desenvolvemento da realidade como un todo nos alumnos. 

O noso proxecto toma en conta esta situación ó ofrecer actividades interrelacionadas coas 

outras áreas curriculares, empezando polo coñecemento do neno mesmo e a continuación coa 

exploración do mundo que os rodea; a súa casa, o seu colexio, o seu medio e a súa sociedade 

en xeral. Este desenvolvemento reflíctese nos temas de cada unidade, que se relacionan coas 

demais áreas do Currículo: Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais, Educación Artística, 

Matemáticas, Educación Física, etc. 

 

Unha aprendizaxe permanente. Non hai saberes que se adquiran exclusivamente nunha 

determinada materia e só serven para ela (sobre todo nesta e para esta). Con todo o que o 

alumno aprende nas diferentes materias (e non só na institución escolar) constrúe unha 

bagaxe cultural e de información que debe servirlle para o conxunto da súa vida, que debe ser 

capaz de utilizar en momentos precisos e en situacións distintas (a linguaxe é, a estes efectos, 

paradigmática). Por iso, as competencias clave poden alcanzarse se non en todas, si na maioría 

das materias curriculares, e tamén por iso en todas estas materias poderá utilizar e aplicar as 

devanditas competencias, independentemente de en cais as puidese adquirir 

(transversalidade). Ser competente debe ser garantía de ter alcanzado determinadas 

aprendizaxes, pero tamén permitirá alcanzar outras, tanto na propia institución escolar como 

fóra dela, garantía da súa aprendizaxe permanente (ou, neste caso, capaz de comunicarse en 

situacións moi diversas, algunhas das cais o propio alumno nin sequera pode considerar aínda 

que terá que facelo). 

 

3.5.2. Metodoloxía de Oxford Rooftops 

A metodoloxía do noso proxecto desenvólvese como indicamos a continuación: 

Oxford Rooftops é unha serie de seis niveis que proporciona a combinación perfecta entre o 

contido dixital e o material impreso para conseguir o máximo rendemento da clase e un total 

compromiso do alumno. 

Oxford Rooftops desenvólvese no contexto dunha cidade ficticia, Rooftops, inspirada na cidade 

de Oxford, onde viven tódolos personaxes. Nos niveis 1 e 2 compartiremos a vida dos nenos 

que viven nun bairro residencial, van ó colexio de primaria Rooftops, visitan lugares dos 

arredores, como o parque, e participan en acontecementos sociais como o carnaval ou un 

pícnic. Nos niveis 3 e 4, as historias desenvólvense nun distrito máis comercial e 

compartiremos a vida dos nenos cuxas familias están relacionadas cos comercios da zona. Nos 

niveis 5 e 6, os residentes de Rooftops estarán acompañados por nenos doutros países dun 

programa de intercambio, a través dos que poderemos comparar a vida desta cidade británica 

por excelencia e outras zonas do Reino Unido con outros lugares do mundo. 



 
 
 

Oxford Rooftops 4 –Oxford University Press 

 

22 

 

O contido das leccións de Oxford Rooftops está organizado de tal forma que cada un dos tres 

compoñentes principais, iPack, Class Book e Activity Book, achegan valor na súa particular 

forma. As tres fontes utilízanse sistematicamente no momento en que poden achegar máis 

beneficios. O iPack representa unha ferramenta moi efectiva para as presentacións, polo que 

se emprega ó comezar as leccións para introducir conceptos, que se practican e consolidan co 

Class Book e se completan posteriormente co Activity Book. Esta secuencia manterase en 

tódolos niveis, e nos niveis 3 e 4 de Oxford Rooftops inclúese un pxfordaso extra, utilizando o 

iPack unha vez máis, entre o Class Book e o Activity Book. 

 

Vocabulario e gramática 

 

No Oxford Rooftops 4 preséntanse oito palabras de vocabulario clave na lección 1 de cada 

unidade, e catro ou cinco palabras máis na lección 6. Todo o vocabulario está agrupado por 

campos semánticos relacionados co tema de cada unidade. Preséntanse cunha animación e a 

historia da unidade protagonizados polos personaxes do curso e a través do iPack. 

Posteriormente repásase e practícase cunha serie de xogos dixitais, actividades de 

comprensión oral e de exercicios de comunicación moi motivadores.  

Preséntanse tamén catro palabras relacionadas coas leccións culturais e catro relacionadas cos 

temas intercurriculares. 

 

En cada unidade de Oxford Rooftops 3 preséntanse e practícanse dúas estruturas clave, a 

primeira, a través do iPack na lección 2 coa canción animada, e a segunda, na lección 5 coa 

historia da unidade. 

Todo o vocabulario e gramática de cada unidade repásase e practica nas catro habilidades 

lingüísticas nas leccións 8 e 9, e recíclanse nas historias de repaso de Super City Heroes. 

 

Destrezas 

O enfoque de Oxford Rooftops 3 contribúe ó desenvolvemento das catro destrezas (reading, 

writing, listening e speaking) de forma coordinada e integradas na ensinanza de contidos.  

O traballo do iPack, Class Book e Activity Book combínase para desenvolver as destrezas de 

forma conxunta. A través dunha variedade de divertidas tarefas cunha metodoloxía moi 

sistemática, os alumnos progresan dunha práctica de comprensión oral a unha práctica de 

expresión oral; da práctica de expresión oral a unha práctica de comprensión escrita e da 

práctica de comprensión escrita á práctica de expresión escrita. 

 

Historias 

A través das historias os alumnos comparten as aventuras dos personaxes de Rooftops. Xogan 

un papel importante en relación ó desenvolvemento da linguaxe, dado que se revisan o 

primeiro bloque de vocabulario estrutura gramatical clave e ó mesmo tempo preséntanse o 

segundo bloque e estrutura gramatical no seu contexto. 
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O primeiro contacto coa historia realízase a través do iPack, cun xogo divertido, en forma de 

crebacabezas, que cando se completa revela o título da historia, e que pode utilizarse 

posteriormente para facer predicións sobre a historia, contribuíndo ó desenvolvemento da 

lectoescritura. 

Despois do xogo, os alumnos somérxense no mundo de Rooftops gozando dunha versión 

animada no iPack. 

Trala presentación no iPack, os alumnos recordan a historia no Class Book, nesta ocasión en 

maior detalle observando as viñetas e escoitando o audio. As viñetas do Class Book utilízanse 

para facer un repaso divertido do vocabulario pedindo ós alumnos que encontren os obxectos 

que están ocultos na historia. A continuación, os alumnos poden avaliar a historia na 

actividade Story club, o que contribúe a que se fagan máis autónomos na súa aprendizaxe. 

 

Finalmente, no Activity Book teñen a oportunidade de consolidar e personalizar o tema da 

historia contribuíndo de forma creativa ó mundo en que esta transcorre. 

Exploración ó mundo real 

Na lección 7 de cada unha das unidades de Oxford Rooftops, ofrécese a oportunidade de 

transferir o inglés para presentar contidos pertencentes a outras áreas do currículo: ciencias 

sociais e naturais, plástica, música e matemáticas. Desta forma consolídanse conceptos 

traballados nestas materias e os alumnos aprenden a establecer conexións prácticas entre o 

contido doutras áreas e as estruturas e o vocabulario que están a aprender en inglés, 

trasladando as destrezas adquiridas dunha área a outra. 

 

O concepto intercurricular introdúcese a través do iPack cunha presentación mediante 

diapositivas e consolídase e practica posteriormente no Class Book cun texto informativo. 

 

A comprensión do contido intercurricular revísase a través de preguntas na páxina do Class 

Book que os alumnos responden oralmente en grupo. 

 

As actividades do Activity Book proporcionan práctica adicional sobre o vocabulario da lección, 

así como consolidación do contido. 

 

Cancións e chants 

 

A experiencia actual dos nenos en relación coa música estase a converter cada vez máis nunha 

experiencia audiovisual, polo que o iPack se converte no método ideal para que os alumnos 

gocen das cancións. Ademais as cancións cobren unha grande variedade de xéneros musicais, 

especialmente deseñados para englobar a diversidade de estilos musicais que os nenos gozan 

na vida real. 

 

Cada unidade de Oxford Rooftops 3 presenta unha canción animada na lección 2 

protagonizada polas personaxes do curso e proporcionando un contexto para a primeira 

estrutura gramatical da unidade unha práctica para o vocabulario presentado na lección 1. 
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A dramatización e cinestesia (drama and Total Physical Response) 

Os estudantes de calquera idade, especialmente aqueles dotados para o movemento, 

benefícianse dos métodos que asocian a linguaxe coas accións. Canto máis se relaciona a 

linguaxe corporal co proceso de aprendizaxe, máis probable é que os estudantes absorban e 

reteñan a información. Por tal motivo, ós nenos ensínaselles accións que acompañan ás 

cancións ou ás historias. No OxfordRooftops, os nenos teñen a oportunidade de representar as 

historias e escenificar obras sinxelas. Un dos principais obstáculos para a aprendizaxe da 

linguaxe a calquera idade é a autopercepción. O teatro apela á imaxinación dos nenos e é unha 

maneira excelente de que se metan nas historias e melloren a súa habilidade comunicativa. 

Así, os nenos aprenderán a comunicarse e facerse entender, e desenvolverán destrezas que 

permitirán que se expresen cunha maior fluidez nas situacións reais cotiás ó practicaren na 

clase cunha historia antes de viviren a mesma situación nun contexto real a mesma situación. 

 

Valores e contidos cívicos 

A aprendizaxe de valores ou a educación para a cidadanía son parte fundamental de Oxford 

Rooftops.Na Lección 3 presenta o tema en títulos ligados ao tema e contido da cultura 

cinematográfica e linguaxe cotiá lección 4. A película integra aspectos socio-culturais de 

aprendizaxe e axuda a construír a autoestima e actitudes positivas, a tolerancia e o respecto 

polos outros. 

 

LOS 4 PUNTOS SIGUIENTES LOS PONGO EN AZUL PORQUE NO VIENEN EN EL MODELO, YO LOS 

HE AÑADIDO A MAYORES PORQUE APARECEN EN EL MEC 

 

Contidos culturais 

Desde o principio de tódalas unidades, os nenos mergúllanse/submérxense na cultura 

británica ó ser partícipes da vida dos personaxes da localidade de Rooftops. O vocabulario, a 

canción e as animacións da historia fan que os detalles e convencións do día a día británico 

cobren vida. 

 

Na lección 3, co filme cultural, os alumnos son testigos da actividade diaria de nenos británicos 

reais nunha cidade británica real ou nos seus arredores. Estas leccións fan que os alumnos 

sexan conscientes de pertencer a unha comunidade global e invítanos a reflectir sobre a 

cultura á que se achegan a través do idioma, así como a comparala coa propia, ó tempo que 

contribúen a desenvolver as competencias sociais e cívicas e a conciencia e expresións 

culturais. 

 

Na lección 4, a través dun intercambio social habitual, achéganse unha vez máis ós aspectos 

culturais dos países de fala inglesa, cunha linguaxe cotiá de uso frecuente. 

 

Ademais, ó final do Class Book inclúense dúas unidades adicionais dedicadas a festividades. 

 

Pronunciación 
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Oxford Rooftops 4 ensina ós alumnos a pronunciar sons en inglés que presentan certa 

dificultade de forma precisa a través dunha serie de actividades graduadas na lección 8 de 

cada unidade. 

A primeira entrada faise a través do iPack un xogo de adiviñación en que primeiro ensina os 

alumnos a escoitar e identificar o son. Podes escoitar o son ou as palabras que conteñen as 

veces precisan ser capaces de xogar tanto individualmente e como parte de palabras. 

O proceso continúa no Class Book, onde os alumnos progresan para conectar o son para 

escoitar palabras individuais nun divertido rimando frases relacionadas co tema da unidade. 

Por último, é pasada para un xogo de comunicación máis libre en que é necesaria unha 

produción de son por vía oral, xa que contén algunhas das palabras clave do dispositivo. 

 

Revisión 

Oxford Rooftops dálle moita importancia á reciclaxe e revisión da linguaxe ó longo de todo o 

curso. No nivel 4 lévase a cabo unha reciclaxe sistemática de toda a linguaxe clave en tódalas 

unidades e a través de contextos moi variados. 

Adicionalmente á continua reciclaxe en cada unidade, realízase unha revisión ao final de cada 

trimestre a través das historias dos Super City Heroes, dispoñibles tanto no iPack coma no Class 

Book. 

Disponse ademais da revisión adicional opcional no Teacher's Guide e no Teacher’s Resource 

CD-ROM coas fichas de reforzo e ampliación. 

 

Exames externos 

Os contidos e destrezas de Oxford Rooftops foron deseñados tendo en conta as esixencias dos 

exames GESE Trinity e Cambridge English: Young Learners. 

 

3.5.3. Materiais e recursos didácticos 

Ofrece os seguintes materiais e recursos dixitais: 

O iPack, presentacións e material práctico para o uso coa lousa interactiva ou portátil e o 

proxector. Inclúe unha presentación animada do primeiro bloque de vocabulario 

protagonizada polos personaxes do curso, a presentación dunha canción contextualizando o 

primeiro bloque de gramática, un filme cultural con nenos británicos reais, un clip de linguaxe 

cotiá, a versión animada da historia protagonizada polos personaxes do curso, presentando e 

contextualizando o segundo bloque de vocabulario e gramática; un pase de diapositivas 

introducindo o tema intercurricular; oito actividades e xogos interactivos; páxinas do 

ClassBook e ActivityBook como referencia e apoio na aula; a versión dixital do material incluído 

no Teacher’s Resource Pack e xogos de repaso para o final de cada unidade e trimestre. 

O libro de texto utilizado é Oxford Rooftops de Oxford University Press. O alumno dispón do 

Class Book cunha unidade introdutoria na que se presentan os personaxes do curso e o 
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contexto, seis unidades con nove leccións cada unha, dúas páxinas de material sobre 

festividades e tres historias de revisión protagonizadas polos Super City Heroes. Tamén dispón 

do Activity book, con oito páxinas de actividades e un cut-out (mini-book cultural) para cada 

unidade principal; repaso das unidades e das festividades, sete páxinas co Picture Dictionary e 

unha sección de actividades extra para os alumnos máis rápidos (Fast finishers), como deberes 

ou como preparación para os exames. 

O profesor dispón da Guía didáctica (Teacher’s Guide), con anotacións didácticas concisas para 

cada lección, suxestións para actividades iniciais, finais e extra, anotacións culturais, a versión 

solucionada das actividades do alumno, transcricións das audicións, referencias ás 

competencias clave, wordcards, referencias ás worksheets e un banco de ideas con suxestións 

para xogos e actividades, explicacións sobre os xogos do iPack; o Teacher’s Resource CD-ROM 

con worksheets para a práctica adicional de vocabulario e gramática para reforzar e estender o 

contido das worksheets das unidades principais, as de festividades, as historias extra, temas 

intercurriculares e as worksheets sobre festividades e os filme culturais; material para a 

avaliación e o portfolio, os tests das unidades, anotacións sobre as competencias clave e as 

audicións e solucións para tódalas worksheets. CD de son con tódalas cancións, historias, 

audicións e probas de audición. 

Dispón ademais do Teacher’s Resource Pack con 102 flashcards e wordcards, seis culture 

posters, un alphabet poster e un Rooftops City Poster. 

E por último, os recursos na web Oxford Online Learning Zone para os alumnos con práctica 

interactiva, para ser utilizados na casa ou na aula; os recursos na web Oxford Premium para o 

profesor con todo o material online, e os libros dixitais dispoñibles para Oxford Rooftops. 

 

Os recursos multimedia mencionados (iPack, Teacher’s Resource CD-ROM, DVD e a web e os 

libros dixitais) integran por completo o uso das TIC na aula, permitindo aos profesores adaptar 

as mellores solucións dixitais de acordo ao alumnado ou ao centro no que se desenvolve o 

ensino. 

 

3.5.4. Actividades 

 Actividades de inicio de lección 

Trátase de activar os coñecementos previos dos alumnos nos temas novos que se van 

traballar ou de repasar os xa traballados. Isto adóitase facer a través de actividades de 

brainstorming ou actividades de repaso, mediante xogos, intercambios comunicativos con 

soporte de flashcards, pósteres, cancións, etc. 

 De desenvolvemento da lección 

Cada unha das unidades do método inclúe diferentes tipos de actividades que apelan ás 

intelixencias múltiples e que están destinadas a facilitar a adquisición, fixación, evolución e 

mellora das diversas destrezas que conforman a maior parte de competencia da lingua 

inglesa. Estas actividades son:  
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 O vocabulario relacionado cos diversos campos conceptuais que se desenvolven na 

unidade didáctica (Vocabulary). 

 A lectura e comprensión de textos (Reading). 

 As estruturas gramaticais (Grammar). 

 Os sons estudados (pronunciation activities) (Pronunciation). 

 A comprensión e a expresión oral da lingua en tódalas súas vertentes (Listening 

and Speaking). 

 A comprensión e a expresión escrita (pencil activities in the Class Book) 

(Writing). 

 De reforzo e ampliación 

O proxecto parte do recoñecemento de que en tódalas clases hai alumnos/as con 

diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe e diferentes niveis de motivación, ó tempo que 

persegue o obxectivo de que tódolos/as alumno/a participen no proceso de aprendizaxe 

con plena satisfacción e alcance o éxito de acordo ó seu nivel de capacidade e interese. 

A diversidade de exercicios e actividades utilizados nos materiais posibilita que tódolos/as 

alumnos/as poidan encontrar algún que estea de acordo co seu estilo e ritmo de 

aprendizaxe.  

Algunhas destas actividades actúan como unha extensión para aqueles alumnos sen 

dificultades, e outras ofrecen un reforzo para aqueles que necesitan máis apoio. 

As actividades ás que nos referimos son as seguintes: 

 Actividade opcionais no iPack. 

 Actividades opcionais no Teacher's Book. 

 As actividades propostas no Teacher’s Resource CD-ROM: 

- Worksheets:actividades de reforzo, extensión e consolidación baseadas 

nas diferentes secciones estudadas na unidade: Reinforcement, Extension, 

Culture, Story, Cross-curricular, Phonics e Song. 

 As actividades propostas no Activity Book. 

 As actividades adicionais propostas no Activity Book: 

- Fast finishers: para aqueles alumnos que rematan pronto e baseadas no 

contido da lección. 

 

 De desenvolvemento de competencias clave 

Algunhas actividades contribúen máis especificamente ó desenvolvemento dunha ou 

varias competencias clave, entre as que se incluirían:  

 Brainstorming 

 Role-plays 

 Actividades interactivas 

 Actividades na lousa dixital 

 Actividades baseadas en distintos soportes 

 Actividades de investigación ou estudos de 

casos 
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 Actividades en grupo 

 Interpretacións de datos, gráficas, etc.  

 Textos culturais, cancións, chants, etc. 

 Actividades nas que se traballan as emocións 

 De avaliación 

A avaliación da aprendizaxe en Educación Primaria será continua e global e terá en conta o 

progreso do alumno no conxunto das áreas do currículo. O profesor avaliará tanto as 

aprendizaxes do alumnado e o seu nivel de logro das competencias coma os procesos de 

ensino e a súa propia práctica docente. 

As actividades de avaliación poderían clasificarse en varios niveis: 

Actividades de avaliación formativa, onde o profesor avaliará o traballo continuado dos 

alumnos e medirá o seu progreso a través da observación e comprobación da realización 

de actividades como:  

- Exercicios do Activity Book 

- RevisionStories (CB e AB) 

Actividades de avaliación sumativa coa realización das diversas actividades de avaliación 

referidas en Oxford Rooftops (Teacher’s Resource CD-ROM): 

- Unit tests 1-6 (Standard & Challenge) 

- End-of-term 1-3 (Standard & Challenge) 

- End-of-year test (Standard & Challenge) 

Actividades de autoavaliación e autoestudo, nas que o alumno se inicia en estratexias de 

auto-avaliación dos seus coñecementos e destrezas: 

- O self-evaluation de cada unidade (AB). 

 Complementarias 

Este tipo de actividades entre as que se incluirán: saídas culturais, asistencia a obras de 

teatro en inglés, conmemoración de festividades características da sociedade anglosaxona 

etc., serán deseñadas polo equipo de profesores do departamento de inglés de cada 

centro. 

 

 Saídas e actividades comúns a todo o centro ou a varios grupos  
(Anote aquí calquera saída Didáctica ou didáctico-lúdica prevista.) 
 

Grupo/s 
participantes 

Profesores 
participantes 

Trimestre/ 
Datas 

Descrición de saídas/ 
actividades 

Observacións 

     

     

     

 
 

3.5.5. Organización de tempos, agrupamentos e espazos 

O tempo, entendido como o dedicado ó ensino no centro, é un recurso fundamental e limitado 

na aprendizaxe dunha materia. A programación que se formula neste documento deberá ser 
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adaptada por cada profesor de acordo ós seus horarios e ritmos da clase. 

 

Con respecto ós alumnos, o profesor pode seguir diferentes criterios para o agrupamento 

destes: 

(Elimínese o que non proceda) 

 Recursos humanos  

 Profesorado de apoio   

 Psicólogo/a  

 Criterios 

 En función da orde alfabética 

 Agrupamentos flexibles (especifíquese de que tipo e por que) 

 Pequenos grupos de reforzo dentro/fóra da aula 

 Alumnos con distinto tipo de necesidades de orixe sensorial en distintos grupos na aula 

 

Á hora de realizar as tarefas, completar actividades, proxectos, etc. a organización dos 

alumnos realízase en función do tipo de interacción que se dá nese momento na aula: 

 Profesor-alumno 

 Traballo individual 

 Traballo en parellas 

 Traballo en grupo 

Os recursos cos profesores poden contar e os posibles espazos en que se poden desenvolver 

os procesos de ensino-aprendizaxe son, neste momento, cada vez máis variados.  

Como resultado, os contextos da aprendizaxe son tamén máis amplos. Os profesores poden 

levar a cabo actividades e proxectos que inclúan diferentes ambientes: 

 O centro educativo 

 A comunidade 

 O contexto familiar 

 

A aula deixou de ser o único lugar onde se imparte unha materia. Tódolos centros educativos 

conta cunha serie de recursos espaciais, materiais e virtuais, que se poden empregar para 

impartir a materia: 

 Laboratorio de idiomas 

 Aula virtual  

 Sala de informática – Aula de audiovisuais 

 Biblioteca 

 Salón de actos - Teatro 

 Taller 

 Ximnasio  

 Patio 

 

Para o uso das áreas comúns, o profesor rexistrará observacións sobre cando, como e por que 

se usan estes espazos para a clase de inglés: 

____________________________________________________________________ 
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Dentro da aula, o espazo pode ser distribuído seguindo criterios diferentes: 

 Mesas distribuídas en filas 

 Mesas distribuídas en “U”  

 Cantos específicos: biblioteca de clase, temas transversais, xogos, artesanía, etc. 

 Outros 

Ten un papel moi importante a incorporación das TIC na educación, proporcionando diversos 

recursos materiais que ofrecen ó profesor a posibilidade de deseñar as súas clases de forma 

personalizada e axustándose ás necesidades de cada momento: 

 Vídeo-DVD 

 TV  

 Radiocasete/ reprodutor CD  

 Cámara de vídeo – Gravadora audio 

 Ordenadores (PC, portátiles, netbooks, tabletas, ...)  

 Pantalla Dixital Interactiva 

 Conexión a Internet (WiFi, outros...) 

 (anote aquí as observacións sobre cando, como e por que se usan estes recursos.) 

 

Máis aló dos recursos materiais e espaciais, non podemos deixar de mencionar os procesos 

cognitivos que interveñen coas fases de aprendizaxe do alumnado Estes procedementos que 

fan posible a incorporación dos coñecementos que se queren transmitir ós alumnos son moi 

complexos. Desde a atención necesaria para prepararse para recibir a información ata a 

memorización que permita o acceso a esta información cando sexa necesario, coa 

participación, entre outros, dos seguintes procesos:  

 Acceso 

 Identificación 

 Entendemento 

 Reprodución 

 Reflexión 

 Conexión 

 Síntese 

Creación. 

3.5.6. As medidas de atención para a diversidade dos alumnos 

Un dos elementos que máis promovía a LOE e segue promovendo coa 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 tódolos alumnos poidan alcanzar os obxectivos establecidos. 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 



 
 
 

Oxford Rooftops 4 –Oxford University Press 

 

31 

de forma diferente ás 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 

conscientes en todo momento destas diferenzas, non só á hora de avaliar, senón tamén á hora 

de ensinar e planificar o proceso de ensino-aprendizaxe. 

Oxford Rooftops ofrece actividades de reforzo e extensión que permiten dar unha atención 

individualizada ós alumnos segundo as súas necesidades e ritmo de aprendizaxe. No noso 

proxecto inclúense ideas en tódalas leccións para que o profesor responda ás diversas 

situacións que xurdan na aula. 

No material destinado ó profesor, Teacher’s Guide e Teacher’s Resource CD-ROM propóñense 

actividades de extensión e ampliación para os alumnos así como notas para o profesor, 

consellos didácticos, para afrontar as diferentes expectativas do alumnado. 

Criterios e procedementos previstos para realizar as adaptacións curriculares apropiadas 

para os alumnos con necesidades educativas especiais 

(O departamento describirá e detallará aquí os criterios e procedementos específicos 

se fose necesario. Aqueles departamentos que non teñan este tipo de alumnado non 

terán esta sección) 

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: facilitaranse contidos e materiais de 

extensión adecuados ás necesidades destes alumnos para permitirlles alcanzar o seu máximo 

potencial. 

b) Para os alumnos con integración tardía no sistema educativo: adoptaranse as medidas de 

reforzo necesarias para facilitar a súa integración escolar e a recuperación do seu desfase para 

que lles permitan continuar con aproveitamento nos seus estudos. 

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

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

de flexibilización e alternativas metodolóxicas. Para os alumnos con dificultades de 

aprendizaxe graves, priorizaranse 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 nos materiais considerados como 
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tais.  

Cando as adaptacións non son suficientes, temos a diversificación curricular, por medio da cal 

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

este tempo noutro 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 seguiría tendo en todo momento como referencia os 

obxectivos xerais da etapa, pero accedería a eles a través doutro tipo de contidos e 

actividades. 

3.6. Avaliación 

A aprendizaxe do alumno debe ser avaliada sistemática e periodicamente, tanto para medir 

individualmente os coñecementos e competencias adquiridas como para, e por el, introducir 

no proceso educativo cantas sexan precisas se a situación o require (cando a aprendizaxe dos 

alumnos non responden para o que, a priori, non se espera deles).  

Se asumimos que as competencias clave supoñen unha aplicación real e práctica de 

coñecementos, habilidades e actitudes, a forma de comprobar ou avaliar se o alumno as 

adquiriu é reproducir situacións máis reais posibles de aplicación, e nesas situacións o común é 

que o alumno se sirva desa bagaxe acumulada (todo tipo de contidos) pero responda, sobre 

todo, a situacións prácticas. 

A avaliación por competencias permite avaliar tanto o logro dos obxectivos da materia coma o 

grao de adquisición das Competencias clave. Uns criterios están ligados expresamente a 

conceptos, e outros, preferentemente a procedementos e actitudes. 

En función do obxectivo que persigamos avaliar, contamos con varias modalidades, como é o 

caso da avaliación sumativa, realizada en diferentes momentos do curso e que temos que 

identificar coas finais de avaliación e de curso (ordinaria e extraordinaria, cando sexa o caso). 

Haberá outras avaliacións, como a inicial (non clasificada) e a final e, sobre todo, a continua ou 

formativa, aquela que ocorre durante todo o proceso de ensino-aprendizaxe, inmersa nel, e 

que insiste, polo tanto, no carácter orientador e de diagnóstico do ensino. 

Realizarase ademais unha avaliación individualizada a tódolos alumnos ó finalizar 3ª de 

primaria na que o alumno deberá demostrar o grao de adquisición das competencias en 

comunicación lingüística e matemática. Ó final de 6ª de primaria deberá tamén demostrar o 

grao de adquisición de competencias clave, así como a realización dos obxectivos da etapa. 

O resultado das avaliacións individualizadas expresarase en niveis e se constarán nun informe 

de carácter informativo e orientador que se entregará ós pais ou titores. O nivel obtido será 

indicativo da progresión e a aprendizaxe dos alumnos, polo que se non son adecuados deberán 

aplicarse as medidas ou programas máis apropiados para eles. 

Ademais de avaliar a aprendizaxe dos alumnos, tamén se avalía o proceso de ensino dos 

profesores, polo que quedará incluído un procedemento de avaliación dos programas 

didácticos e seus indicadores na proposta pedagóxica de cada centro escolar. 
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3.6.1. Procedementos de avaliación 

Atendendo ós diferentes criterios, o currículo propón unha serie de ferramentas que nos 

permiten levar a cabo o proceso de avaliación na aula. No caso de avaliación formativa, serán 

a observación e o seguimento sistemático do alumno, é dicir, se tomarán en consideración 

tódalas produciónspara o desenvolvemento, tanto de carácter individual como de grupo: 

traballos escritos, presentacións orais e debates, actividades de clase, lecturas e resumos, 

investigacións, actitude de aprendizaxe, precisión na expresión e autoavaliación entre outros. 

E a avaliación sumativa, as probas escritas trimestrais e as de recuperación (e final de curso, se 

o alumno non tiver recuperado algunha, e extraordinaria, no caso de obter unha clasificación 

insuficiente na ordinaria final de curso). En todo caso, os procesos de avaliación serán 

variados, de forma que poidan adaptarse a flexibilidade que esixe a propia avaliación.  

O currículo tamén establece uns criterios de avaliación e uns estándares de aprendizaxe 

avaliables por materia e curso que nos permiten avaliar a consecución dos obxectivos do 

curso. Con respecto á avaliación por competencias, dado que estes son moi xenéricos, 

debemos concentrarnos moito máis, as compartir para facer con que nos sirvan como 

referencia para a acción educativa e para demostrar a competencia do alumno, e é o que 

chamamos de indicadores.Para a súa referencia, se inclúe na seguinte sección a lista completa 

tanto dos criterios da avaliación como os indicadores de competencias clave. 

3.6.2. Recursos de avaliación 

3.6.2.1. Criterios de avaliación 

Os criterios de avaliación que establece o currículo para o terceiro curso de Educación Primaria 

na área de lingua estranxeira están organizados en cinco seccións principais: comprensión e 

produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos, e coñecemento da lingua e 

conciencia intercultural, e son os seguintes: 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais    

- B1.1. Comprendera ideaglobal e a informaciónmáisimportante en textosoraismoi 

breves con estruturas simplesecoñecidas cunléxico deusocotiácon axuda de 

elementoslingüísticos e nonlingüísticospresentesnassituaciónscomunicativase 

conectadoscospropios interesesecoaspropias experiencias, articuladoscon claridade 

elentamente, transmitidosdeviva vozou por a travésde recursosmultimedia que non 

distorsionen a mensaxe. 

- B1.2. Coñecer e aplicaras estratexiasbásicasmáis adecuadaspara acomprensión do 

sentido xeral, ea informaciónmaisimportante do texto. 

- B1.3. Discriminar patróns sonoros,rítmicosede entoación básicosnos 

diferentescontextos comunicativosdeforma significativa.  

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 
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- B2.1. Interactuarensituacións reaisousimuladassinxelasde comunicaciónsobre temasdo 

seuinterese, sobrepersoas da súacontornainmediata,usando expresiónse 

frasescoñecidase de usofrecuente, normalmenteilladasou enlazadasconconectores 

básicos(and/or/then).   

- B2.2. Participarde formaactiva e cooperativa ensituacións funcionaisdecomunicación 

que requiran un intercambio directo de información en áreasde 

necesidadeinmediataou temas do seu interesecunha pronuncia axeitadae empregando 

asconvencións propiasdo proceso comunicativo.  

- B2.3. Valoraraslinguas estranxeirascomoinstrumento de comunicación.  

- B2.4. Producir patrónssonoros, acentuais, rítmicosede entoación básicose de uso 

diario. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- B3.1. Identificar otema e comprender osentido xeral eas ideasmáis importantesen 

textosescritossinxelosde temaspreviamente traballados de forma orale deinterese para 

o alumnado,e contecon apoio visualensoporte papel ou dixital.    

- B3.2. Coñecer asestratexias básicasmáisadecuadasparaa comprensión dosentido 

xeral,e asideasprincipaisen textos escritossinxelos.    

- B3.3. Discriminar patróns gráficose recoñeceros significadose intencións 

comunicativasbásicasque expresen pausas, exclamacións e interrogacións.    

 Bloque 4. Produción de textos escritos 

- B4.1. Escribir textos sinxelos propios,compostosdefrases simplesilladas,nunrexistro 

neutro,utilizando con razoable corrección asconvencións ortográficase osprincipais 

signosde puntuación,parafalar de si mesmo, da súacontorna máis inmediata e de 

aspectos da súa vidacotiá,ensituacións familiaresepredicibles.    

- B4.2. Coñecer e aplicaras estratexiasbásicasmáis adecuadaspara aprodución de 

textosescritos.    

- B4.3. Aplicar patrónsgráficose convenciónsortográficas básicaspara escribircon 

razoablecorrecciónfrases curtasque utilizanormalmente aofalar,cunha ortografía 

aceptable. 

- B4.8. Iniciarse nouso das ferramentasinformáticaspara completar actividades 

preelaboradaspolo persoal docente. 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

- B5.1. Identificar aspectos socioculturaise 

sociolingüísticosbásicosparaunhacomprensión adecuadado texto oral e escrito.    

- B5.2. Amosar curiosidadepolalingua epola súa cultura.    

- B5.3. Iniciar eremataras interacciónsadecuadamenteen situaciónsreaisou simuladas 
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encontextosdirixidos.    

- B5.4. Obtere dar información persoal,sobre oseucontorno máis inmediato ensituacións 

comunicativashabituaisdentro e fórada aula.    

- B5.5. Expresar nociónsbásicas relativasa rutinas,tempo, vestimentae prezo.   

- B5.6. Expresar eidentificar localizaciónde persoas,de obxectosede lugares.    

- B5.7. Solicitare comprender o permiso,o acordo, a información,a preferencia, a axuda 

ou o desexo, a capacidadeentre outras.    

- B5.8. Utilizar adecuadamente asestruturasmorfosintácticas para realizarasfuncións 

comunicativaspropiasdo seu nivel.    

- B5.9. Recoñecerestruturas sintácticasbásicaseosseus significadosasociados.    

- B5.10. Utilizarestruturas sintácticasde progresiva dificultade (p. e.enlazar frases 

sinxelasconconectores básicoscomoand, or,then).    

- B5.11. Mostrarun control sobre un conxunto de estruturas gramaticaissinxelasede 

modelosdeoraciónsefrases dentrodunrepertorio memorizado.    

- B5.12. Comprendere utilizaro léxico propio do nivel en situaciónscomunicativas 

sinxelasda vidada aulaou fóra dela. 

- B5.13. Comparar aspectos lingüísticoseculturaisdas linguasquecoñece para mellorarna 

súa aprendizaxe e lograrunha competencia integradaa travésde 

produciónsaudiovisuaisou multimediae de manifestacións artísticas(horarios,hábitos, 

festividades…). 

- B5.14. Recoñecer unrepertorio limitado deléxico dealta frecuencia relativo a situacións 

cotiáse temashabituaise concretosrelacionadoscoas súas experiencias, interesese 

próximosásúaidade. 

3.6.2.2. Estándares de aprendizaxe avaliables 

Os estándares de aprendizaxe para este curso foron organizados en cinco seccións principais: 

comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos, e coñecemento 

da lingua e conciencia intercultural. Recollemos a continuación o lexislado:  

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

- PLEB1.1. Comprendeo sentidoglobale a informaciónmais importantesde textosorais, 

conestruturascoñecidase léxico de usocotiá procedentesdemedios audiovisuaisou da 

Internet adecuadosasúa idade.  

- PLEB1.2. Comprendeos puntosprincipaise recoñece palabrase expresións coñecidasen 

textosorais (contos,canciónse conversas)sobre temas familiaresou do seu interese e 

expresadosconclaridadee quecontenconapoio visual.  

- PLEB1.3.Identifica a informaciónmáisrelevante en interacciónsoraisnasque 
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participaque tratensobre temasfamiliaresprocedentesde diferentes 

mediosdecomunicacióne da Internet.  

- PLEB1.4. Escoita atentamente en interaccións caraa cara,seninterromper. 

- PLEB1.5. Interesee respectopolasintervencións oraisalleasenprolda mellorada súa 

pronuncia, entoación eacentuación. 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

- PLEB2.1. Participaen situaciónsreaisou simuladasdecomunicación breveseelementais, 

previamentepreparadase ensaiadas,sobretemasdo seuinterese, sobrepersoas da súa 

contornainmediatacunha pronunciae entoacióncomprensibles.  

- PLEB2.2. Pregunta e respondeparadar/obter informacióneninteraccións cotiás. 

- PLEB2.3. Amosa unha actitudede escoita atenta.  

- PLEB2.4. Reproduce comprensiblementetextos oraissinxelose breves(p.e. 

cancións,conversas telefónicasou dramatizacións).  

- PLEB2.5.Manifestainterese e respecto polasapartacións do seuscompañeiros/as. 

- PLEB2.8. Amosa unha actitudepositivapolouso da lingua estranxeira nas 

diferentessituacións comunicativas. 

- PLEB2.9. Domina progresivamenteaspectos fonéticos, do ritmo,da acentuacióne da 

entoación da lingua estranxeira para a produción detextosorais. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- PLEB3.1. Comprendefrases simplesescritas, relacionadascostemas 

traballadospreviamentede formaoral.  

- PLEB3.2. Comprendea idea principal dun texto escrito sinxelo acompañado de 

apoiovisual, acorde asúa idadeprocedentedos mediosdecomunicación adaptadosasúa 

competencia lingüística.  

- PLEB3.3. Amosa interese polalecturanunha lingua estranxeira.  

- PLEB3.4. Seleccionacontos, narraciónsou outro material escritoda bibliotecade aula 

para asúa lectura autónoma acordesa súa idadee intereses. 

- PLB3.5. Iniciase progresivamentenouso autónomodeestratexiasde comprensión 

lectora. 

- PLB3.6. Formulahipóteses sobreo textoa partirde elementosicónicose títulos que 

oacompañan,e compróbaas. 

- PLEB3.7.Valoraa lingua escritacomomedio de comunicación. 

- PLEB3.9. Amosa interese por informarse, comunicarse e aprendera travésdos 

textosescritos. 

 Bloque 4. Produción de textos escritos 
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- PLEB4.1. Escribe frases sinxelasrelacionadascon temasdasúa vidacotiá 

traballadaspreviamentede formaoral.  

- PLEB4.2. Escribeconversas sinxelas,seguindo un modelo dadoe respectando a 

estruturagramatical coñecida.  

- PLEB4.3. Escribe textos sinxelos,organizadoscon coherenciana súasecuencia e con 

léxico relacionadoco temada escriturapropiosde situaciónsde relación interpersoal 

(invitacións, notase avisos).  

- PLEB4.4. Completaun formulario enliña cosseus datospersoaise dosedas demais(nome, 

apelido, idade...).  

- PLEB4.7. Produce textos escritossignificativos, en soporte papeloudixital, de 

formaindividual ouen parella seguindo omodelotraballado. 

- PLEB4.8. Utiliza de xeito guiadoasTIC paraa produción detextos sinxelos. 

- PLEB4.9.Presenta osseus textos concaligrafíaclara e limpeza: evitando riscos, 

inclinación deliñas,etc. 

- PLEB4.10.Amosainterese por utilizar alingua estranxeira escritade forma correctaen 

situacións variadasatendendoá súa corrección ortográfica. 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

- PLEB5.1. Identificaaspectos básicosdavidacotiá dos paísesondesefalaa lingua 

estranxeira (horarios, comidas, festividades...)e compáraoscospropios, amosando unha 

actitudede apertura cara ao diferente.  

- PLEB5.2. Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e asúacultura.  

- PLEB5.3. Iniciae remataas interaccións adecuadamente.  

- PLEB5.4. Pregunta e respondede xeito comprensibleen actividades de aprendizaxe 

cotiásen distintoscontextos. 

- PLEB5.5. Expresa,identifica e distingueostramos horarioseasrutinasdodía, prezos, 

vestimentas… 

- PLEB5.6. Pregunta e respondede xeito comprensible sobrea localización (obxectos, 

espazos,seresvivos…). 

- PLEB5.7. Pregunta e respondede xeito comprensiblesobreo permiso,o acordo, a 

preferencia, desexo ou a capacidade. 

- PLEB5.8. Estrutura adecuadamente os elementosdasoracións, mantén 

aconcordanciade número eusacorrectamente osnexosbásicos.  

- PLEB5.9. Diferencia preguntase respostasmoi simples, asícomo asque 

acheganinformación.  

- PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticaspara desenvolversenas interacciónshabituais.  

- PLEB5.12.Compara aspectoslingüísticose culturaisdaslinguasque coñeceparamellorar 

nasúa aprendizaxe e lograrunha competencia integradaa travésdeproducións 
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audiovisuaisoumultimediae de manifestaciónsartísticas. 

- PLEB5. 13.Comprende eusa adecuadamente o vocabularionecesariopara participar 

nasinteracciónsde aulaou fóra da aula,ler textospróximosásúaidade e escribir con 

léxico traballado previamente.  

3.6.2.3. Rúbrica de avaliación de competencias 

No Anexo I deste documento incluímos unha modelo denominada Rúbrica de Avaliación de 

competencias para cada unidade e para o curso completo que nos permite avaliar o grao de 

adquisición das competencias clave indicando o nivel de cualificación que vai adquirindo o 

alumno. 

Na rúbrica indícase cada unha das competencias clave seguidas da súa especificación en 

indicadores. No modelo correspondente a cada unidade inclúense unicamente as 

competencias e os indicadores que se desenvolveron concretamente nesa unidade; en cambio, 

no modelo proposto para a avaliación xeral inclúense tódalas competencias e tódolos seus 

indicadores. Á hora de avaliar coas rúbricas, recoméndase cualificar, en primeiro lugar, cada un 

dos indicadores ou aqueles nos que se centrou o profesor, obtendo deste xeito unha visión 

global da competencia para avaliala seguidamente. 

No proceso de avaliación identificamos cinco niveis de cualificación, e para o seu rexistro 

aconsellamos a seguinte escala cualitativa ordenada de menor a maior: Insuficiente (IN): Non 

conseguido; Suficiente (SU): Conseguido con nivel baixo nos diferentes ámbitos; Ben (BI): 

Conseguido con nivel medio; Notable (NT): conseguido con nivel alto, e Sobresaliente (SB): 

Conseguido totalmente. Estes criterios de cualificación deben aplicarse tendo en conta os 

criterios de avaliación detallados para a área de lingua estranxeira.  

Para poder avaliar ós alumnos, o profesorado precisa unha serie de instrumentos que lle 

permitan obter uns datos concretos. No modelo propoñemos os instrumentos que cremos 

máis indicados para a obtención destes datos, como poden ser: observación, proba escrita, 

proba oral, caderno de clase, portfolio. O profesor poderá modificar a modelo substituíndo ou 

incluíndo outros instrumentos empregados.  

Os indicadores nos que se especifican as competencias clave, que incluímos na modelo, e que 
nos permiten demostrar a competencia real do alumno para esta materia e este curso son os 
que indicamos a continuación: 

1.Competencia en comunicación lingüística (CL) 

 

Indicadores 

CL1. ESCOITAR 

CL1.1. Recoñece o léxico e as realizacións lingüísticas, identificando palabras e frases esenciais relacionadas coa súa 
contorna máis cotiá. 

CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, do ritmo, acentuación e entoación da lingua estranxeira  en diferentes 
contextos comunicativos. 

CL1.3. Capta o sentido global en textos orais sobre temas familiares e de interese. 
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CL1.4. Identifica informacións específicas en textos orais sobre temas familiares e de interese. 

CL1.5. Comprende globalmente e extrae información específica de situacións curtas e sinxelas coa visualización 
repetida do documento audiovisual. 

CL2. FALAR 

CL2.1. Canta unha canción usando de forma adecuada os elementos lingüísticos e paralingüísticos apropiados. 

CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos poemas, etc. coa entoación e pronunciación adecuadas.   

CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

CL3. CONVERSAR 

CL3.1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre temas coñecidos en situacións de comunicación predicibles. 

CL4. LER 

CL4.1. Le textos sinxelos  sobre temas coñecidos captando o sentido global do mesmo. 

CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas coñecidos identificando a información máis importante. 

CL4.3.Le textos sinxelos sobre temas coñecidos utilizando a información global e específica  no desenvolvemento 
dunha tarefa. 

CL4.4.Le textos diversos sobre temas de interese. 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Escribe frases referidas a situacións cotiás próximas á experiencia a partir de modelos. 

CL5.2. Escribe textos referidos a situacións cotiás próximas á experiencia  a partir de modelos  de diferentes textos 
sinxelos para transmitir información con diversas intencións comunicativas. 

 
2. Competencia matemática, científica e tecnolóxica (CMCT) 
 

Indicadores 

CMCT1. Resolve problemas sinxelos sobre situacións familiares. 

CMCT2. Representa os datos obtidos sobre feitos e obxectos da vida cotiá utilizando os gráficos estatísticos máis 
adecuados á situación, táboa ou gráfica. 

CMCT3. Ordena os datos rexistrados atendendo a un criterio de clasificación. 

CMCT4. Recoñece as relacións entre algúns factores do medio físico (releve, solo, clima, vexetación) e as formas de 
vida e actuacións das persoas. 

CMCT5. Aplica nocións e conceptos científicos básicos para entender o mundo que lles rodea. 

CMCT6. Identifica algunhas especies de seres vivos. 

 
3. Competencia dixital (CD) 

 

Indicadores 

CD1. Busca e recompila información sobre temas coñecidos en soporte dixital. 

CD2.Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da lingua estranxeira. 

 
4. Aprender a aprender (AA) 
 

Indicadores 

AA1. Usa algunhas estratexias para aprender a aprender, como utilizar dicionarios bilingües visuais.   

AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou interactivo para solucionar problemas de comunicación. 
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AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta de aprendizaxe.   

 
5. Competencias sociais e cívicas (SC) 
 

Indicadores 

SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre temas coñecidos en situacións de comunicación predicibles. 

SC2. Respecta as normas básicas de intercambio como escoitando e mirando a quen fala, respectando o turno de 
palabra. 

SC3. Valora a lingua estranxeira como instrumento de comunicación con outras persoas e mostra curiosidade e 
interese cara ás persoas que falan a lingua estranxeira. 

SC4. Identifica algúns costumes de países onde se fala a lingua estranxeira. 

 
6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  (SIEE) 
 

Indicadores 

SIEE1. Busca e recompila información sobre temas coñecidos en diferentes soportes. 

SIEE2. Utiliza estratexias sinxelas de planificación e comprobación do traballo realizado. 

 
7. Conciencia e expresións culturais (CEC) 

 

Indicadores 

CEC1. Mostra curiosidade e interese por coñecer información sobre as persoas e a cultura dos países onde se fala a 
lingua estranxeira.  

CEC2. Utiliza técnicas artísticas para a presentación de proxectos ou documentos escritos. 

CEC3. Participa na elaboración de composicións grupais utilizando diferentes recursos expresivos musicais e/ou 
escénicos. 

3.6.2.4. Rúbrica de avaliación de contidos 

No Anexo II deste documento inclúese un modelo denominado Rúbrica de Avaliación de 

contidos xeral que nos permite avaliar o nivel que adquiriu o alumno, ademais dunha táboa de 

consulta cos distintos niveis de adquisición para cada un dos estándares de aprendizaxe de 

cada bloque lingüístico. 

3.6.3. Elementos de avaliación 

Existe unha relación entre os distintos elementos do currículo que interveñen no proceso de 

avaliación: criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave e 

indicadores. Na seguinte táboa recollemos estes elementos organizándoos en cinco bloques: 

comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos, e coñecemento 

da lingua e conciencia intercultural. 

 



ELEMENTOS DE AVALIACIÓN: 

 

Bloque 1. Comprensión de textos oraIs 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B1.1. Comprendera ideaglobal e 

a informaciónmáisimportante 

en textosoraismoi breves con 

estruturas simplesecoñecidas 

cunléxico deusocotiácon axuda 

de elementoslingüísticos e 

nonlingüísticospresentesnassitu

aciónscomunicativase 

conectadoscospropios 

interesesecoaspropias 

experiencias, articuladoscon 

claridade elentamente, 

transmitidosdeviva vozou por a 

travésde recursosmultimedia 

que non distorsionen a 

mensaxe.    

PLEB1.1. Comprendeo sentidoglobale 

a informaciónmais importantesde 

textosorais, conestruturascoñecidase 

léxico de usocotiá 

procedentesdemedios audiovisuaisou 

da Internet adecuadosasúa idade.  

 

C

L 

 

CL1.3. Capta o sentido global en textos 
orais sobre temas familiares e de 
interese. 
CL1.4. Identifica informacións 
específicas en textos orais sobre temas 
familiares e de interese. 

B1.2. Coñecer e aplicaras 

estratexiasbásicasmáis 

adecuadaspara acomprensión do 

sentido xeral, ea 

informaciónmaisimportante do 

texto.    

PLEB1.2. Comprendeos 

puntosprincipaise recoñece 

palabrase expresións coñecidasen 

textosorais (contos,canciónse 

conversas)sobre temas familiaresou 

do seu interese e 

expresadosconclaridadee 

quecontenconapoio visual.  

 

C

L 

 

CL1.1. Recoñece o léxico e as 
realizacións lingüísticas, identificando 
palabras e frases esenciais relacionadas 
coa súa contorna máis cotiá. 

B1.3. Discriminar patróns 

sonoros,rítmicosede entoación 

básicosnos diferentescontextos 

comunicativosdeforma 

significativa.  

PLEB1.3. Identifica a 

informaciónmáisrelevante en 

interacciónsoraisnasque participaque 

tratensobre 

temasfamiliaresprocedentesde 

diferentes mediosdecomunicacióne 

da Internet.  

 

C

L 

A

A 

CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, do 
ritmo, acentuación e entoación da 
lingua estranxeira  en diferentes 
contextos comunicativos. 
AA2. Usa algunhas estratexias de tipo 
receptivo ou interactivo para solucionar 
problemas de comunicación. 

 PLEB1.4. Escoita atentamente en 

interaccións caraa 

cara,seninterromper. 

C

L 

CL1.3. Capta o sentido global en textos 
orais sobre temas familiares e de 
interese. 

 PLEB1.5. Interesee 

respectopolasintervencións 

oraisalleasenprolda mellorada súa 

pronuncia, entoación eacentuación. 

  

 



 
 
 

 2 

 
 
Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B2.1. Interactuarensituacións 

reaisousimuladassinxelasde 

comunicaciónsobre temasdo 

seuinterese, sobrepersoas da 

súacontornainmediata,usando 

expresiónse frasescoñecidase 

de usofrecuente, 

normalmenteilladasou 

enlazadasconconectores 

básicos(and/or/then).    

PLEB2.1. Participaen 

situaciónsreaisou 

simuladasdecomunicación 

breveseelementais, 

previamentepreparadase 

ensaiadas,sobretemasdo 

seuinterese, sobrepersoas da súa 

contornainmediata,cunha 

pronunciae entoación 

comprensibles.  

 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais 

dirixidas sobre temas coñecidos en 

situacións de comunicación predicibles. 

B2.2. Participarde formaactiva e 

cooperativa ensituacións 

funcionaisdecomunicación que 

requiran un intercambio directo 

de información en áreasde 

necesidadeinmediataou temas 

do seu interesecunha pronuncia 

axeitadae empregando 

asconvencións propiasdo 

proceso comunicativo.  

PLEB2.2. Pregunta e 

respondeparadar/obter 

informacióneninteraccións cotiás. 

 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais 

dirixidas sobre temas coñecidos en 

situacións de comunicación predicibles. 

PLEB2.3. Amosa unha actitudede 

escoita atenta.  

 

CL 

SC 

CL3.1. Participa en interaccións orais 

dirixidas sobre temas coñecidos en 

situacións de comunicación predicibles. 

SC2. Respecta as normas básicas de 

intercambio como escoitando e 

mirando a quen fala, respectando o 

turno de palabra. 

B2.3. Valoraraslinguas 

estranxeirascomoinstrumento de 

comunicación. 

PLEB2.4. Reproduce 

comprensiblementetextos 

oraissinxelose breves(p.e. 

cancións,conversas telefónicasou 

dramatizacións).. 

CL 

SC 

CL2.1. Canta unha canción usando de 

forma adecuada os elementos 

lingüísticos e paralingüísticos 

apropiados. 

CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, 

pequenos poemas, etc. coa entoación e 

pronunciación adecuadas.   

SC1. Participa en interaccións orais 

dirixidas sobre temas coñecidos en 

situacións de comunicación predicibles. 

B2.4. Producir patrónssonoros, 

acentuais, rítmicosede entoación 

básicose de uso diario. 

PLEB2.5.Manifestainterese e respecto 

polasapartacións do 

seuscompañeiros/as. 

  

 PLEB2.8. Amosa unha 

actitudepositivapolouso da lingua 

estranxeira nas diferentessituacións 

comunicativas. 

  

 PLEB2.9. Domina 

progresivamenteaspectos fonéticos, 

do ritmo,da acentuacióne da 

entoación da lingua estranxeira para a 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

produción detextosorais. 

 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B3.1. Identificar otema e 

comprender osentido xeral eas 

ideasmáis importantesen 

textosescritossinxelosde 

temaspreviamente traballados 

de forma orale deinterese para o 

alumnado,e contecon apoio 

visualensoporte papel ou dixital. 

   

PLEB3.1. Comprendefrases 

simplesescritas, relacionadascostemas 

traballadospreviamentede formaoral.  

 

C

L 

CL4.1. Le textos sinxelos  sobre temas 

coñecidos captando o sentido global do 

mesmo. 

CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas 

coñecidos identificando a información 

máis importante. 

B3.2. Coñecer asestratexias 

básicasmáisadecuadasparaa 

comprensión dosentido xeral,e 

asideasprincipaisen textos 

escritossinxelos.    

PLEB3.2. Comprendea idea principal 

dun texto escrito sinxelo acompañado 

de apoiovisual, acorde asúa 

idadeprocedentedos 

mediosdecomunicación 

adaptadosasúa competencia 

lingüística.  

 

C

L 

CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas 

coñecidos identificando a información 

máis importante. 

B3.3. Discriminar patróns 

gráficose recoñeceros 

significadose intencións 

comunicativasbásicasque 

expresen pausas, exclamacións e 

interrogacións.    

PLEB3.3. Amosa interese 

polalecturanunha lingua estranxeira.  

 

C

L 

A

A 

CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas 

coñecidos identificando a información 

máis importante. 

AA1. Usa algunhas estratexias para 

aprender a aprender, como utilizar 

dicionarios bilingües visuais.   

 PLEB3.4. Seleccionacontos, 

narraciónsou outro material escritoda 

bibliotecade aula para asúa lectura 

autónoma acordesa súa idadee 

intereses. 

C

L 

A

A 

CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas 

coñecidos identificando a información 

máis importante. 

AA1. Usa algunhas estratexias para 

aprender a aprender, como utilizar 

dicionarios bilingües visuais.   

 PLB3.5. Iniciase 

progresivamentenouso 

autónomodeestratexiasde 

comprensión lectora. 

  

 PLB3.6. Formulahipóteses sobreo 

textoa partirde elementosicónicose 

títulos que oacompañan,e 

compróbaas. 

  

 PLEB3.7.Valoraa lingua 

escritacomomedio de comunicación. 

  

 PLEB3.9. Amosa interese por 

informarse, comunicarse e aprendera 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

travésdos textosescritos. 

 
 
Bloque 4.Produción de textos escritos 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B4.1. Escribir textos sinxelos 

propios,compostosdefrases 

simplesilladas,nunrexistro 

neutro,utilizando con razoable 

corrección asconvencións 

ortográficase osprincipais 

signosde puntuación,parafalar de 

si mesmo, da súacontorna máis 

inmediata e de aspectos da súa 

vidacotiá,ensituacións 

familiaresepredicibles.    

PLEB4.1. Escribe frases 

sinxelasrelacionadascon temasdasúa 

vidacotiá traballadaspreviamentede 

formaoral.  

 

C

L 

CL5.1. Escribe frases referidas a 

situacións cotiás próximas á experiencia 

a partir de modelos. 

B4.2. Coñecer e aplicaras 

estratexiasbásicasmáis 

adecuadaspara aprodución de 

textosescritos.    

PLEB4.2. Escribeconversas 

sinxelas,seguindo un modelo dadoe 

respectando a estruturagramatical 

coñecida.  

C

L 

CL5.2. Escribe textos referidos a 

situacións cotiás próximas á experiencia  

a partir de modelos  de diferentes 

textos sinxelos para transmitir 

información con diversas intencións 

comunicativas. 

B4.3. Aplicar patrónsgráficose 

convenciónsortográficas 

básicaspara escribircon 

razoablecorrecciónfrases 

curtasque utilizanormalmente 

aofalar,cunha ortografía 

aceptable. 

PLEB4.3. Escribe textos 

sinxelos,organizadoscon coherenciana 

súasecuencia e con léxico 

relacionadoco temada 

escriturapropiosde situaciónsde 

relación interpersoal (invitacións, 

notase avisos).  

 

C

L 

 

CL5.2. Escribe textos referidos a 

situacións cotiás próximas á experiencia  

a partir de modelos  de diferentes 

textos sinxelos para transmitir 

información con diversas intencións 

comunicativas. 

B4.8. Iniciarse nouso das 

ferramentasinformáticaspara 

completar actividades 

preelaboradaspolo persoal 

docente. 

PLEB4.4. Completaun formulario 

enliña cosseus datospersoaise dosedas 

demais(nome, apelido, idade...). 

C

L 

A

A 

CL5.2. Escribe textos referidos a 

situacións cotiás próximas á experiencia  

a partir de modelos  de diferentes 

textos sinxelos para transmitir 

información con diversas intencións 

comunicativas. 

AA1. Usa algunhas estratexias para 

aprender a aprender, como utilizar 

dicionarios bilingües visuais. 

 PLEB4.6. Escribe 

correspondenciapersoal 

simpleensoporte papel ou dixital 

falandodesimesmo/a e dasúacontorna 

inmediata. 

  

 PLEB4.7. Produce textos 
escritossignificativos,en soporte 
papeloudixital, de formaindividual 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

ouen parella seguindo omodelo 
traballado. 

 PLEB4.8. Utiliza de xeito guiadoasTIC 
paraa produción detextos sinxelos. 

  

 PLEB4.9.Presenta osseus textos 
concaligrafíaclara e limpeza: evitando 
riscos, inclinación deliñasetc. 

  

 PLEB4.10.Amosainterese por utilizar 
alingua estranxeira escritade forma 
correctaen situacións 
variadasatendendoá súa corrección 
ortográfica. 

  

 
 
Bloque 5. Coñecementoda lingua e conciencia intercultural 
 

Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias - Indicadores 

B5.1. Identificar aspectos socioculturaise 

sociolingüísticosbásicosparaunhacomprensión 

adecuadado texto oral e escrito.    

 

PLEB5.1. Identificaaspectos 

básicosdavidacotiá dos 

paísesondesefalaa lingua 

estranxeira (horarios, 

comidas, festividades...)e 

compáraoscospropios, 

amosando unha actitudede 

apertura cara ao diferente.  

SC SC2. Respecta as normas 

básicas de intercambio como 

escoitando e mirando a quen 

fala, respectando o turno de 

palabra. 

B5.2. Amosar curiosidadepolalingua epola súa 
cultura. 

PLEB5.2. Amosa curiosidade 

por aprender a lingua 

estranxeira e asúacultura.  

 

CL 

SC 

CL3.1. Participa en interaccións 

orais dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de 

comunicación predicibles. 

SC2. Respecta as normas 

básicas de intercambio como 

escoitando e mirando a quen 

fala, respectando o turno de 

palabra. 

B5.3. Iniciar eremataras 

interacciónsadecuadamenteen situaciónsreaisou 

simuladas encontextosdirixidos.    

PLEB5.3. Iniciae remataas 

interaccións adecuadamente.  

 

CL 

SIEE 

 

CL3.1. Participa en interaccións 

orais dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de 

comunicación predicibles. 

SIEE1. Busca e recompila 

información sobre temas 

coñecidos en diferentes 

soportes. 

B5.4. Obtere dar información persoal,sobre 

oseucontorno máis inmediato ensituacións 

comunicativashabituaisdentro e fórada aula.    

PLEB5.4. Pregunta e 

respondede xeito 

comprensibleen actividades 

de aprendizaxe cotiásen 

distintoscontextos. 

CL 

SC 

CL1.2. Identifica aspectos 

fonéticos, do ritmo, 

acentuación e entoación da 

lingua estranxeira  en 

diferentes contextos 
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Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias - Indicadores 

 comunicativos. 

SC2. Respecta as normas 

básicas de intercambio como 

escoitando e mirando a quen 

fala, respectando o turno de 

palabra. 

B5.5. Expresar nociónsbásicas relativasa 

rutinas,tempo, vestimentae prezo. 

PLEB5.5. Expresa,identifica e 

distingueostramos 

horarioseasrutinasdodía, 

prezos, vestimentas… 

CL CL3.1. Participa en interaccións 

orais dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de 

comunicación predicibles. 

 

B5.6. Expresar eidentificar localizaciónde 

persoas,de obxectosede lugares. 

PLEB5.6. Pregunta e 

respondede xeito 

comprensible sobrea 

localización (obxectos, 

espazos,seresvivos…). 

CL CL3.1. Participa en interaccións 

orais dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de 

comunicación predicibles. 

B5.7. Solicitare comprender o permiso,o acordo, 

a información,a preferencia, a axuda ou o 

desexo, a capacidadeentre outras. 

PLEB5.7. Pregunta e 

respondede xeito 

comprensiblesobreo 

permiso,o acordo, a 

preferencia, desexo ou a 

capacidade. 

 

CL CL3.1. Participa en interaccións 

orais dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de 

comunicación predicibles. 

B5.8. Utilizar adecuadamente 

asestruturasmorfosintácticas para 

realizarasfuncións comunicativaspropiasdo seu 

nivel.    

 

PLEB5.8. Estrutura 

adecuadamente os 

elementosdasoracións, 

mantén aconcordanciade 

número eusacorrectamente 

osnexosbásicos.  

CL CL3.1. Participa en interaccións 

orais dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de 

comunicación predicibles. 

B5.9. Recoñecerestruturas 

sintácticasbásicaseosseus significadosasociados.    

PLEB5.9. Diferenza 

preguntase respostasmoi 

simples, asícomo asque 

acheganinformación.  

 

CL CL1.2. Identifica aspectos 

fonéticos, do ritmo, 

acentuación e entoación da 

lingua estranxeira  en 

diferentes contextos 

comunicativos. 

B5.10. Utilizarestruturas sintácticasde progresiva 

dificultade (p. e.enlazar frases 

sinxelasconconectores básicoscomoand, 

or,then). 

PLEB5.10. Memoriza rutinas 

lingüísticaspara 

desenvolversenas 

interacciónshabituais.  

 

CL CL1.4. Identifica informacións 

específicas en textos orais 

sobre temas familiares e de 

interese. 

B5.11. Mostrarun control sobre un conxunto de 

estruturas gramaticaissinxelasede 

modelosdeoraciónsefrases dentrodunrepertorio 

memorizado. 

PLEB5.12. Compara 

aspectoslingüísticose 

culturaisdaslinguasque 

coñeceparamellorar nasúa 

aprendizaxe e lograrunha 

competencia integradaa 

travésdeproducións 

CL 

SC 

CL2.3. Participa en 

representacións sinxelas. 

SC1. Participa en interaccións 

orais dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de 

comunicación predicibles. 
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Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias - Indicadores 

audiovisuaisoumultimediae 

de manifestaciónsartísticas. 

 

B5.12. Comprendere utilizaro léxico propio do 

nivel en situaciónscomunicativas sinxelasda 

vidada aulaou fóra dela. 

PLEB5. 13.Comprende eusa 

adecuadamente o 

vocabularionecesariopara 

participar nasinteracciónsde 

aulaou fóra da aula,ler 

textospróximosásúaidade e 

escribir con léxico traballado 

previamente. 

CL 

SC 

CL1.1. Recoñece o léxico e as 

realizacións lingüísticas, 

identificando palabras e frases 

esenciais relacionadas coa súa 

contorna máis cotiá. 

CL3.1. Participa en interaccións 

orais dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de 

comunicación predicibles. 

CL4.2. Le textos sinxelos sobre 

temas coñecidos identificando 

a información máis 

importante. 

CL5.1. Escribe frases referidas 

a situacións cotiás próximas á 

experiencia a partir de 

modelos. 

SC1. Participa en interaccións 

orais dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de 

comunicación predicibles. 

B5.13. Recoñecer unrepertorio limitado deléxico 

dealta frecuencia relativo a situacións cotiáse 

temashabituaise concretosrelacionadoscoas súas 

experiencias, interesese próximosásúaidade. 

   

3.6.4. Avaliación da práctica docente 

Os mestres avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de ensino e a súa propia 

práctica docente, para o que incluímos a continuación un modelo cos indicadores de logro e os 

elementos a avaliar: 

(O departamento incluirá ou modificará os elementos a avaliar segundo proceda) 

 

ELEMENTOS A AVALIAR 
INDICADORES DE LOGRO Resulta

do 
Non conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Programación didáctica. Non se adecúa ó 
contexto da aula. 

Adecúase 
parcialmente ó 
contexto da aula. 

Adecúase 
completamente ó 
contexto da aula. 
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ELEMENTOS A AVALIAR 
INDICADORES DE LOGRO Resulta

do 
Non conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Plans de mellora. Non se adoptaron 
medidas de mellora 
tralos resultados 
académicos obtidos. 

Identificáronse as 
medidas de mellora a 
adoptar tralos 
resultados académicos 
obtidos. 

Adoptáronse medidas 
de mellora segundo 
os resultados 
académicos obtidos. 

 

Medidas de atención á 
diversidade. 

Non se adoptaron 
medidas de atención á 
diversidade adecuadas. 

Identificáronse as 
medidas de atención á 
diversidade a adoptar. 

Adoptáronse medidas 
de atención á 
diversidade 
adecuadas. 

 

Temas transversais. Non se traballaron 
tódolos temas 
transversais na materia. 

Traballáronse a 
maioría dos temas 
transversais na 
materia. 

Traballáronse tódolos 
temas transversais na 
materia. 

 

Programa de 
recuperación. 

Non se estableceu un 
programa de 
recuperación para os 
alumnos. 

Iniciouse o programa 
de recuperación para 
os alumnos que o 
necesiten. 

Estableceuse un 
programa de 
recuperación eficaz 
para os alumnos que 
o necesiten. 

 

Obxectivos da materia. Non se alcanzaron os 
obxectivos da materia 
establecidos. 

Alcanzáronse parte 
dos obxectivos da 
materia establecidos 
para o curso. 

Alcanzáronse os 
obxectivos da materia 
establecidos para este 
curso. 

 

Competencias clave. Non se desenvolveron a 
maioría das 
competencias clave 
relacionadas coa 
materia. 

Desenvolvéronse 
parte das 
competencias clave 
relacionadas coa 
materia. 

Logrouse o 
desenvolvemento das 
Competencias clave 
relacionadas con esta 
materia. 

 

Práctica docente. A práctica docente non 
foi satisfactoria. 

A práctica docente foi 
parcialmente 
satisfactoria. 

A práctica docente foi 
satisfactoria. 

 

Programas de mellora 
para a práctica docente. 

Non se deseñaron 
programas de mellora 
para a práctica docente. 

Identificáronse os 
puntos para deseñar 
un programa de 
mellora para a práctica 
docente. 

Deseñáronse 
programas de mellora 
para a práctica 
docente. 
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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.  

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. 
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 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. 

 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. 
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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 

Oxford Rooftops 4 

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 

 PRIMERA 

 

 

 

 SEGUNDA 

 

 

 

 TERCERA 

 

 

 

 
4. Procedemento 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 titor do ano anterior e, no seu caso, cos mestres de PT e AL 

que actuaron no grupo o 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. 
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 Reunión inicial cos pais, nais ou titores dos alumnos  na última semana de 

setembro ou primeira de outubro. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Procedemento de avaliación continua.  
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PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN DO  CURSO 

4º EP 
ÁREA: MATEMÁTICAS 

Tipo de 

contidos 

Elementos 

avaliables 
Puntuación 

 

 
Actitudinais 

Comportamento A-B-C-D-E 

Participación Mal-Regular-Ben 

Traballo en equipo Mal-Regular-Ben 

 

Conceptuais 

Controis escritos ou orais  
Proporcionan unha nota inicial 

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

 

    

Procedimentais 

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 

 

Remítome o plan de intervención elaborado para cada alumno. 

 

 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 (Magosto, Nadal, Paz, Entroido, 

Día das Letras Galegas, Día da Árbore, etc.). 

 

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

medida que vaian xurdindo. 

 

 Medidas de atención á diversidade 

 

Cada profesor/a deberá ter o plan de apoio de cada un dos seus alumnos/as con NEAE



 



 
 
 

 

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 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      

 


