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1. Introdución e contextualización.  

 

A mellora substancial dos medios de comunicación, xunto ao desenvolvemento e extensión das 

tecnoloxías da información e a comunicación, propiciaron un incremento das relacións 

internacionais sen precedente. Por tanto, na sociedade do século XXI hai que preparar aos alumnos 

e alumnas para vivir nun mundo progresivamente máis internacional, multicultural e multilingüe. 

Ademais, o noso país atópase comprometido como membro da Unión Europea no fomento do 

coñecemento doutras linguas comunitarias. Pola súa banda, o Consello de Europa no Marco común 

europeo de referencia para as linguas: aprendizaxe, ensino, avaliación, establece directrices tanto 

para a aprendizaxe de linguas como para a valoración da competencia nas diferentes linguas dun 

falante. Estas pautas foron unha referente crave no currículo da área. 

 

 

Nesta etapa, máis que en calquera outra, desenvolvemento e aprendizaxe son procesos  

dinámicos que teñen lugar como consecuencia da interacción coa contorna. Cada neno ten o seu 

ritmo e o seu estilo de maduración, desenvolvemento e aprendizaxe, por iso, a súa afectividade, as 

súas características persoais, as súas necesidades, intereses e estilo cognitivo, deberán ser tamén 

elementos que condicionen a práctica educativa nesta etapa. Neste proceso adquirir unha 

relevancia especial a participación e colaboración coas familias. 

 

 

Esta programación foi elaborado seguindo as pautas mencionadas nos seguintes documentos: 

 

 Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE)  

 REAL DECRETO  1630/2006, de 29 de decembro, polo que se establecen os ensinos 

mínimos do segundo ciclo de Educación infantil 

 

Os principios xerais nesta etapa son os seguintes: 

1. A Educación infantil constitúe a etapa educativa con identidade propia que atende a nenas e 

nenos desde o nacemento até o seis anos. 

2. Esta etapa ordénase en dous ciclos. O primeiro comprende até os tres anos, e o segundo, 

desde o tres aos seis anos de idade. 

3. A Educación infantil ten carácter voluntario.  
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Os fins nesta etapa son os seguintes: 

1. A finalidade da Educación infantil é a de contribuír ao desenvolvemento físico, afectivo, 

social e intelectual dos nenos e das nenas. 

2. En ambos os ciclos atenderase progresivamente ao desenvolvemento afectivo, ao 

movemento e os hábitos de control corporal, ás manifestacións da comunicación e da 

linguaxe, ás pautas elementais de convivencia e relación social, así como ao descubrimento 

das características físicas e sociais do medio. Ademais facilitarase que nenas e nenos 

elaboren unha imaxe de si mesmos positiva e equilibrada e adquiran autonomía persoal. 

 

 

 

2. Contribución desde as áreas ao desenvolvemento das 

competencias básicas. 

As competencias crave son aquelas que debe desenvolver un alumno ou unha alumna ao longo de 

todo o ensino para poder lograr a súa realización persoal, exercer a cidadanía activa, incorporarse á 

vida adulta de maneira satisfactoria e ser capaz de desenvolver unha aprendizaxe permanente ao 

longo da vida. 

 

É dicir, o desenvolvemento e a adquisición das competencias crave realízase ao longo de toda a 

vida escolar obrigatoria e participan nese logro todas as áreas e materias do currículo xunto coas 

medidas organizativas e funcionais do centro, imprescindibles para o seu desenvolvemento.  

 

Dito doutro xeito, a adquisición das competencias crave non depende nin dunha materia en 

concreto, nin dun ciclo educativo determinado. Cada unha das áreas contribúe ao desenvolvemento 

de diferentes competencias e, á súa vez, cada unha das competencias crave alcánzase como 

consecuencia do traballo en varias áreas ou materias 

As competencias crave
 
son:  

 

1.º Comunicación lingüística. (CCL) 

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

3.º Competencia dixital. (CD) 

4.º Aprender a aprender. (CAA) 

5.º Competencias sociais e cívicas. (CSC) 
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6.º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. (SIE) 

7.º Conciencia e expresións culturais. (CCEC) 

 

Esta programación contribúe á adquisición de devanditas competencias e en especial, á 

competencia en comunicación lingüística. 

 

 

3. Obxectivos 

  Identificar cores e números (CCL, CMCT) 

  Identificar e responder ó vocabulario de saúdos (CCL, CMCT, CSC) 

  Identificar e responder ó vocabulario da familia. (CCL, CMCT) 

  Identificar os conceptos sunny e rainy (CCL, CMCT) 

  Identificar vocabulario de obxectos da aula e responder a el (CCL, CMCT) 

  Identificar os conceptos cloudy e windy e responder a eles (CCL, CMCT) 

  Identificar e responder ó vocabulario de xoguetes (CCL, CMCT) 

  Identificar os conceptos tidy e messy e responder a eles (CCL, CMCT) 

  Identificar e responder ó vocabulario de partes da cara (CCL, CMCT) 

  Identificar os conceptos big e small e responder a eles (CCL, CMCT) 

  Identificar e responder ó vocabulario de roupa (CCL, CMCT) 

  Identificar os conceptos wet e dry e responder a eles (CCL, CMCT) 

  Identificar e responder ó vocabulario de alimentos (CCL, CMCT) 

  Identificar os conceptos hungry e thirsty e responder a eles (CCL, CMCT) 

  Escoitar cancións e cantar (CCL, CMCT, CCEC, SIE) 

  Escoitar contos e responder a eles. (CCL, CMCT, CCEC, SIE) 

  Escoitar e dicir rimas (CCL, CMCT, CCEC, SIE) 

  Repasar o aprendido (CCL, CAA) 

  Usar o Pupil’s Dixital Kit no colexio ou en casa (CCL, CD, CAA) 

   Coñecer  aspectos de cultura anglosajona (halloween, Christmas, Easter) 
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4. Secuencia de contidos. 

 BLOQUE 1. LINGUAXE VERBAL 

 

 Escoitar, falar e conversar: 

- Personaxes do libro. 

- Saúdos e despedidas. 

- As cores (red, yellow, blue, green). 

- Os números (one, two, three, four, five). 

- O tempo (sunny, rainy, coudy, windy). 

- A familia (mummy, daddy, brother, sister). 

- Obxectos da aula (book, crayon, table, chair). 

- Os xoguetes (doll, teddy, ball, car). 

- Os conceptos tidy e messy. 

- As partes da cara (ears, eyes, nose, mouth). 

- Os tamaños (big, small). 

- A roupa (coat, hat, boots, umbrella). 

- Os conceptos wet and dry. 

- A comida (juice, biscuit, sándwich, banana). 

- Os conceptos hungry e thirsty. 

- As festas (Halloween, Christmas, Easter) 

 

 Aproximación á lingua escrita:  

- Actividades do libro do alumno 

- Actividades das worksheets fotocopiables 

 

 Achegamento á literatura: 

- Escoitar e comprender contos. 

- Recitar cancións e Table Time. 

- Participar en xogos de vocabulario. 

- Facer un uso respectuoso da biblioteca da clase ou do colexio. 

 

 

 BLOQUE 2. LINGUAXE AUDIOVISUAL E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E 

A COMUNICACIÓN 

- Todas as actividades dos Recursos dixitais para as unidades implican o uso das 
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tecnoloxías da información e a comunicación. 

 

 BLOQUE 3. LINGUAXE ARTÍSTICA 

- Cantar cancións e Table Time. 

- Colorear worksheets fotocopiables de Dex. 

- Xogar coa marioneta de Dex. 

- Realización de distintas manualidades  

- Facer mímica para contar un conto. 

- Recitar rimas. 

 

 BLOQUE 4. LINGUAXE CORPORAL 

- Todas as actividades das unidades, tales como cancións, Table Time, xogos, etc. 

utilizan a linguaxe corporal como forma de comunicación. 

 

5.  Actividades 

- Opening time: cantar canción de benvida 

- Saúdar ao mascota 

- Focus time: introducir o vocabulario mediante xogos de repetición e accións. 

- Cancións e rimas para practicar o vocabulario. 

- Visualización de contos. 

- Table time: presentar ficha do libro e fichas fotocopiables. 

- Remember time: recordar vocabulario mediante xogos, actividades TPR e 

actividades dixitais. 

- Closing time: rutina de fin de clase. 

 

6. Temporalización. 

Tendo como base o libro de texto escollido a temporalización queda da seguinte maneira: 

 

UD Avaliación 

HELLO DEX PRIMEIRA 

DISCOVER MY FAMILY 

DISCOVER MY CLASSROOM 
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DISCOVER TOYS SEGUNDA 

DISCOVER MY FACE 

DISCOVER CLOTHES TERCEIRA 

DISCOVER FOOD 

 

 

7. Avaliación: criterios, procedementos e instrumentos. 

Criterios de avaliación 

 Facer as rutinas de apertura e de peche. 

 Cantar cancións 

 Identificar os números ata o 5. 

 Identificar as cores. 

 Identificar vocabulario da familia. 

 Identificar vocabulario da clase. 

 Identificar vocabulario dos xoguetes. 

 Identificar vocabulario das partes da cara. 

 Identificar vocabulario das prendas de vestir. 

 Identificar vocabulario dos alimentos. 

 Comprender un conto 

 Utilizar os conceptos sunny, rainy, cloudy, windy. 

 Utilizar os conceptos tidy, messy 

 Utilizar os conceptos big, small. 

 Utilizar os conceptos wet, dry 

 Utilizar os conceptos  hungry, thirsty 

 Dicir unha rima infantil 

 Mostrar interese por aprender inglés. 

 Gozar cantando cancións en inglés. 

 Gozar utilizando as novas tecnoloxías para repasar e ampliar o que aprenderon na unidade. 

 Mostrar interese por seguir instrucións simples para aprender a aprender en inglés 

 Mostrar desexos de formar parte do grupo de clase 

 Mostrar unha actitude respectuosa na clase. 

 Gozar aprendendo aspectos da cultura británica 
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 Mostrar interese polas cousas novas. 

 

Procedementos e recursos de avaliación 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN DO  CURSO 

 
1º EP ÁREA: INGLÉS 

Tipo de 

contidos 

Elementos 

avaliables 

Puntuación 

 

 

Actitudinais 

Comportamento Mal-Regular-Ben 

Participación Mal-Regular-Ben 

Interese Mal-Regular-Ben 

 

Conceptuais 

Comprende e 

responde 

 

SD (sin dificultad) 

          EP (en proceso) 

                  CD (con dificultad) Reprodce o 

vocabulario e 

expresións clave 

 

    

Procediment

ais 

Escoita con atención Mal-Regular-Ben 

Participa oralmente Mal-Regular-Ben 

Traballo na clase Mal-Regular-Ben 

 

 

8. Metodoloxía. 

Partimos de que o alumno/a precisa dun tempo para producir nunha nova lingua, por iso é 

importante darlles tempo para experimentala primeiro de forma receptiva. Durante esta etapa 

débeselles permitir sentir os sons, o ritmo e a entonación da linguaxe nova ao ritmo que necesiten, 

sen apresuralos para que aprendan palabras ou frases novas. O principal obxectivo como educadores 

nesta etapa debe ser crear un ambiente de aprendizaxe cómoda, e seguro, para que os nenos 

exploren e descubran esta nova lingua. 

Partirase de contextos comunicativos familiares e cercanos ao mundo do neno/a coa finalidade de 

comprender para facer.  

Farase uso de rutinas de clase xa que dan estabilidade aos nenos. 

Usarase cancións, chants e contos xa que son recursos motivadores e que favorecen a repetición, 

memorización e comprensión. 
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Axudarémoslles a compreder empregando apoio material visual, efectos sonoros e accións.  

As leccións organízaranse para que as actividades cambien con regularidade e inclúan variedade: 

obríganos a sentar, levantarse, moverse e pensar, ademais de falar, dicir os chants, cantar e estar en 

silencio. O xogo será a base da aprendizaxe, ademais usarase  tamén actividades TPR que consiste 

en responder a unha orde sinxela mediante unha acción ou xesto. Con todo, as rutinas forman un 

patrón que os nenos recoñecerán gradualmente, e isto tamén os axudará a concentrarse.  

Usarase o inglés na aula o máximo posible sempre acompañando as palabras e expresións con 

xestos e demostracións para facilitar a comprensión. 

 

9. Materiais e recursos didácticos. 

 Libro do alumno “Dex the Dino” Editorial Macmillan. 

 Libro dixital. 

 Adhesivos 

 Flashcards. 

 Marioneta 

 CD con cancións. 

 Pósters 

 DVD’s 

 Recursos interactivos. 

 

 

10. Medidas de atención á diversidade. 

Aplicaranse actividades específicas de reforzo ou de ampliación para os nenos que así o precisen. 

Se fose necesario seguirase os criterios e procedementos específicos indicados polo Departamento 

de Orientación. 

 

11. Accións de contribución ao plan TIC 

USO DO TIC NO PROXECTO DEX  

Os compoñentes dixitais de DEX  son: 

 

- Teacher’s Presentation Kit (TPK)  

- Pupil’s Digital Kit (PDK)  

- Magic Phonics 

- PDF Descargables 
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Teacher’s Presentation Kit (TPK) 

• Worksheets e actividades interactivas para proxectar e completar xuntos na aula, o que 

significa que a aprendizaxe é práctico e participativo. 

• Vocabulary Tool cunha ampla gama de divertidas funcións, para axudar a presentar e 

practicar o vocabulario e os conceptos novos de forma máis efectiva. 

• Cancións e vídeos con nenos británicos realizando accións de acompañamento, o que fai 

que a linguaxe nova lémbrese e resulte divertido. 

• A Story Tool e os vídeos Contacontos fan que os personaxes de DEX cobren vida, e 

proporcionan un interesante contexto para a aprendizaxe. 

• As notas didácticas dos Smart Tips ofrecen directrices claras e fáciles de entender sobre 

como integrar o TPK na clase. 

Pupil’s Digital Kit (PDK) 

• Consolida e amplía a aprendizaxe, e reforza o vínculo casa-colexio mediante unha gran 

variedade de divertidos xogos interactivos e vídeos Contacontos, cancións para cantar todos 

xuntos e máis. 

• Un dicionario visual, con audio incluído e de fácil navegación, ofrece un material de 

referencia moi útil ao incluír todo o vocabulario aprendido con DEX. 

Magic Phonics 

Os alumnos desenvolven habilidades temperás de lectoescritura con este curso dixital e fácil de 

usar, baseado no sistema “Synthetic Phonics”. 

PDF Descargables 

Worksheets de ampliación para fast-finishers, worksheets de reforzo, flashcards adicionais, recursos 

para as leccións de festividades, cartas aos pais e máis. 

 

 

12. Accións de contribución ao plan de convivencia. 

Remitímonos ao Plan de Convivencia do centro. 

 

 

13. Educación en valores. 

En cada un dos temas da unidade ou nas tarefas específicas, trátanse temas relacionados coa 

educación moral e cívica, a educación ambiental, a educación para a tolerancia, a educación para a 

para a igualdade de ambos os sexos, a educación para a saúde, a educación para o consumidor e a 
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educación para o lecer. 

No libro “DEX the Dino” podemos atopar os seguintes valores: 

 

 

 

14.   Actividades complementarias e extraescolares. 

- Halloween. 

- Christmas 

- Easter 

 

 15.   Procedementos para avaliar a propia programación. 

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

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 

Utilizo 

ferramentas TIC 

     

Unidade  

1 Educación Social e Cívica: a importancia da familia 

2 Educación Social e Cívica: a importancia do respecto en clase 

3 Educación para o Lecer: a importancia do xogo cos demais 

4 Educación para a saúde: a importancia de coñecer o corpo 

5 Educación para o consumo: a importancia de vestir con mesura 

6 Educación para a saúde: a importancia para comer san 
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que aplico 

 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 

      

 

 

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      

 

 

 

 


