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1. Introdución e contextualización.  

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

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

procesos de ensinanza e aprendizaxe para cada unha das áreas.  

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

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

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

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

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

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

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

intereses dos alumnos que conforman a aula. 

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

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

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

primaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

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

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

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

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

programas; avaliación e conclusión. 

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

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

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

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

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

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

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

programación.  

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

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

alumnos.  
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No que se refire ó curso de 1º respecto ós resultados do curso pasado De acordo cos datos 

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

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

obxectivos fixados.  

 

Os Resultados da avaliación foron os seguintes 

 

Curso Nº 

alumnos 

Aproban 

todas 

áreas 

Suspenden 

unha área 

Suspenden 

dúas áreas 

Suspenden 

3 ou máis 

áreas 

Promocionan 

superando 

obxectivos 

Promocionan 

sen superar 

algún 

obxectivo 

Promocionan 

por 

imperativo 

legal 

Non 

promocionan 

5 

anos 

A 

 

18 

 

18 

 

0 

 

0 

 

0 

 

18 

 

0 

        

0 

 

0 

5 

anos 

B 

 

18 

 

18 

 

0 

 

0 

 

0 

 

18 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

No que se refiere a convivencia e disciplina 

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

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

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

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

aceptable. 

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

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

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

normas e liñas xerais de funcionamento da aula. 

A relación cos pais foi satisfactoria, colaborando sempre que fixo falta. 
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2. Vinculación entre obxectivos, secuenciación e temporalización de contidos, criterios de 

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

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

cualificación.   

 

 Contribución da área ao desenvolvemento das competencias claves. 

Competencia en comunicación lingüística (CL): 

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

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

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

desenvolvendo esta competencia en todas as unidades. 

 

Competencia dixital (CD): 

Grazas aos recursos dixitais e multimedia do curso, os nenos afaranse usar as tecnoloxías da 

información e comunicación como ferramentas esenciais para aprender e comunicarse, e mostrarán 

que con frecuencia teñen iniciativa para usar os materiais dixitais e para buscar e comunicar 

información de xeito independente. Tamén se familiarizarán co vocabulario básico para falar de 

informática en inglés. 

En Tiger Tales 1 os nenos familiarízanse coas tecnoloxías por medio da integración de recursos 

dixitais e multimedia. Grazas ao uso independente dos Pupils' Online Materials tamén desenvolven 

a iniciativa na utilización autónoma destes recursos. 

 

 

Competencias sociais e cívicas (SC): 

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

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

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

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

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

As historias, por outra parte, fomentan habilidades sociais como a cooperación e o respecto cara aos 

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

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

alumnos, a cooperación e o traballo en equipo. 
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Conciencia e expresións culturais (CEC): 

En Tiger Tales 1, a conciencia e expresións culturais trabállanse a través de a traés de variados e 

divertidos contos, cancións, chants, música, teatro, bailes e actividades de manualidades. Isto fai 

que os nenos se involucren na aprendizaxe, e guíaos cara ao pracer e a curiosidade polo 

descubrimento de aspectos da cultura británica e cara ao desenvolvemento de destrezas 

interculturais. 

En Kids' Culture, preséntanselles diversas cancións auténticas, rimas e xogos do mundo 

anglosaxón. Tamén teñen a opción de ver nenos do Reino Unido representar ou xogar a estes xogos 

no compoñente dixital do curso. 

  

 

Aprender a aprender (AA): 

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

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

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

co Self Evaluation. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE): 

O sentido da iniciativa é outra das competencias que se ten en conta dentro das distintas unidades, 

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 (CMCT): 

Tiger Tales 1 desenvolve a competencia matemática dos nenos de distintas maneiras, tanto 

implícitas como explícitas. Dende o principio, aprenden a recoñecer e identificar os números das 

actividades do Pupil ' s Book e do Activity Book. Ao presentar o vocabulario novo da primeira 

lección, os nenos aprenden a asociar números ás palabras novas. Tamén empezan a utilizar os 

números de xeito secuencial e non secuencial en xogos de vocabulario iniciais. 

 

Mediante actividades prácticas divertidas, desenvolven outros aspectos da competencia matemática, 

como o recoñecemento de formas de obxectos cotiáns, a observación visual e a diferenciación, en 

actividades como identificar debuxos iguais ou distintos, compoñer un crebacabezas, ou ordenar 

secuencias de imaxes. 
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Así mesmo, en Tiger Tales 1 os nenos aprenden cuestións relacionadas coa ciencia e a tecnoloxía, 

xa que dispón de variados e divertidos xogos e actividades multisensoriais que involucran os nenos 

na exploración de parámetros do mundo físico. Grazas ás seccións de CLIL, os nenos desenvolven 

esta competencia de xeito interesante, animado e dinámico.  Nelas trabállase a conciencia do ámbito 

natural e social, así como a importancia de levar un estilo de vida saudable. Cada unidade de Tiger 

Tales 1 consta de dúas leccións de CLIL nas que os nenos desenvolven o entendemento de distintos 

aspectos do mundo físico -tanto natural como artificial- e a conciencia do modo no que eles 

interactuar e se relacionan co mundo. 
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 Descritores. 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

Comprende o esencial 

das mensaxes e 

instrucións do docente 

referidos á actividade 

habitual da aula. 

 

Participa nas rutinas 

diarias (día da semana, 

mes, tempo atmosférico, 

etc.) e comprende o 

vocabulario asociado. 

 

Entende a información 

esencial en conversacións 

moi breves e moi sinxelas 

 Estratexias de comprensión 

de textos orais: 

- Mobilización de 

expectativas, identificación 

de claves e inferencias, 

comprobación e 

reformulación de hipótese. 

 

 

 Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: - - 

convencións sociais, normas 

de cortesía; linguaxe non 

verbal. 

 

 Funcións comunicativas: 

- Saúdos e presentacións. 

Coñecer e saber aplicar as estratexias 

básicas máis axeitadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial ou os puntos 

principais do texto. 

 

 

Identificar aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos básicos, concretos e 

significativos, sobre vida cotiá 

(hábitos, horarios, actividades, 

celebración), e convencións sociais 

(normas de cortesía), e aplicar os 

coñecementos adquiridos sobre estes a 

unha comprensión axeitada do texto. 

 

 

CL 

SC 

CD 

CEC 

CMCT 

AA 

 

CL. Identifica palabras, presentadas 

previamente, sobre temas familiares 

e de interese. 

CL. Identifica frases sinxelas, 

presentadas previamente, sobre 

temas familiares e de interese . 

CL. Capta a idea global en textos 

orais e identifica algúns detalles 

específicos con axuda de elementos 

lingüísticos e non lingüísticos do 

contexto. 

CL. Recoñece aspectos sonoros, de 

ritmo, acentuación e entoación de 

expresións que aparecen en contextos 

comunicativos habituais. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

nas que participa, que 

traten sobre temas 

familiares como, por 

exemplo, un mesmo, a 

familia, a clase, as súas 

mascotas, descrición moi 

básica de obxectos, 

apoiándose na linguaxe 

non verbal para mellorar 

a súa comprensión. 

 

Comprende as fórmulas 

básicas de relación social 

(saúdos, presentacións, 

agradecementos, 

desculpas). 

 

 

 

- Expresión do acordo ou 

desacordo. 

- Descrición de persoas e 

obxectos. 

- Petición e ofrecemento de 

información, axuda, obxectos, 

permiso. 

- Establecemento e 

mantemento da 

comunicación. 

 

 

 Estruturas sintáctico-

discursivas 

- Expresión de relacións 

lóxicas: conxunción (and). 

- Afirmación (affirmative 

sentences; Yes (+ tag)) 

- Exclamación: e. g . I love 

salade!). 

Identificar o sentido xeral e un 

repertorio limitado de vocabulario e 

de expresións en textos orais moi 

breves e sinxelos, con predominio de 

estruturas simples e léxico de uso moi 

frecuente, articulados con claridade e 

moi lentamente e transmitidos de viva 

voz ou por medios técnicos, sobre 

temas relacionados coas propias 

experiencias, necesidades e intereses 

en contextos cotiáns moi predicibles 

sempre que se conte con apoio visual, 

posibilidade de repetición e cunha 

importante referencia contextual. 

 

Distinguir a función comunicativa 

principal do texto (p. e. unha demanda 

de información, unha orde, ou un 

ofrecemento), así como os patróns 

discursivos básicos (p. e. inicio e 

SC. Participa e goza en xogos e 

escenificacións axustando a súa 

actuación á relación cos compañeiros 

e compañeiras. 

SC. Valora a lingua estranxeira como 

instrumento de comunicación con 

outras persoas. 

CD. Emprega o soporte dixital para a 

aprendizaxe da lingua estranxeira. 

CEC. Recoñece algunhas 

manifestacións culturais presentes no 

mundo anglosaxón.  

CMCT. Relaciona os elementos e 

recursos fundamentais coa vida das 

persoas. 

AA. Usa estratexias básicas de 

comprensión como captar a idea 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

Comprende as preguntas 

do docente sobre os seus 

datos básicos (nome, 

idade), o seu corpo, 

obxectos, mascotas e 

animais, a súa familia e 

en xeral sobre os temas 

traballados na aula. 

 

Distingue o inicio e 

peche dunha 

conversación. 

- Negación (negative 

sentences with not), No (+ 

negative tag)). 

- Consulta (What, how 

many...). 

- Expresión do tempo: 

presente (simple present); 

futuro (going to). 

- Expresión do aspecto: 

puntual (simple tenses). 

- Expresión da modalidade: 

capacidade (can); obriga 

(have (got) to; imperative); 

permiso (can). 

- Expresión da existencia 

(there is/are); a entidade 

(nouns and pronouns, 

articles, demonstratives); a 

calidade ((very +) Adj.). 

- Expresión da cantidade 

peche conversacional, ou os puntos 

dunha narración esquemática). 

 

Recoñecer un repertorio limitado de 

léxico oral de alta frecuencia relativo 

a situacións cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas propias 

experiencias, necesidades e intereses. 

 

Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de ton básicos e 

recoñecer os significados e intencións 

comunicativas xenerais relacionados 

con estes. 

 

global en textos orais con axuda de 

elementos lingüísticos e non 

lingüísticos do contexto. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

(singular/plural; cardinal 

numerals up to two digits; 

ordinal numerals up to one 

digit. Quantity: many, some, 

more. Degree: very). 

- Expresión do espazo 

(prepositions and adverbs of 

location, position) Here, 

there, on, in, under. 

- Expresión do tempo 

divisions (e. g., summer). 

- Expresión do modo (Adv. of 

manner, e. g. slowly, well). 

 

 

 Léxico oral de alta 

frecuencia (recepción) 

- Identificación persoal, 

xénero, partes do corpo 

- Pezas de vestir 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

- Familia e amigos 

- O colexio e a clase 

- Alimentos 

- Mascotas e outros animais 

- Actividades da vida diaria 

- A casa, dependencias e 

obxectos 

- Xogo 

- Clima 

- Tecnoloxías da Información 

e a Comunicación 

 

 

 Patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de ton. 

- Os sons /p/, /əʊ/, /g/, /iː/, 

/m/, /b/ 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

 Imita e repite as 

expresións do docente 

utilizadas na aula. 

 

Fai presentacións moi 

breves e sinxelas, 

previamente preparadas e 

ensaiadas, sobre temas 

cotiáns ou do seu interese 

(presentarse e presentar 

outras persoas; dar 

información básica sobre 

si mesmo) usando 

estruturas moi sinxelas. 

 

 

Respecta as normas que 

rexen a interacción oral. 

 Estratexias de produción de 

textos orais: 

- Planificación, execución e 

control mediante 

procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos e 

paratextuais 

 

 Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

convencións sociais, normas 

de cortesía; linguaxe non 

verbal 

 

 Funcións comunicativas: 

- Saúdos e presentacións. 

- Expresión do acordo ou 

desacordo. 

Coñecer e saber aplicar as estratexias 

básicas para producir textos orais 

monolóxicos ou dialóxicos moi 

breves e sinxelos.  

Coñecer aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos básicos, concretos e 

significativos e aplicar os 

coñecementos adquiridos a unha 

produción escrita adecuada ó 

contexto.  

Interactuar de maneira moi básica, 

utilizando técnicas moi simples, 

lingüísticas ou non verbais para 

iniciar, manter ou concluír unha 

conversa breve, cumprindo a función 

principal comunicativa do texto.  

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL. Canta unha canción empregando 

de maneira axeitada os elementos 

lingüísticos e paralingüísticos 

apropiados.  

CL. Recita tonadillas, trabalinguas, 

pequenos poemas, etc. coa entoación 

e pronuncia axeitadas. 

CL. Participa en representacións 

sinxelas.   

CL. Participa en interaccións orais 

moi dirixidas sobre temas coñecidos 

en situacións de comunicación 

predecibles. 

SC. Participa e goza en xogos e 

escenificacións axustando a súa 

actuación á relación cos compañeiros 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

4. Responde 

axeitadamente en 

situacións de 

comunicación (saúdo, 

preguntas moi sinxelas 

sobre si mesmo, petición 

ou ofrecemento de 

obxectos, etc.). 

 

 

Coñece e utiliza 

expresións relacionadas 

coas celebración 

familiares ou culturais. 

 

Participa en 

conversacións cara a cara 

nas que se establece 

contacto social (saudar e 

despedirse, presentarse). 

- Descrición de persoas e 

obxectos. 

- Petición e ofrecemento de 

información, axuda, obxectos, 

permiso. 

- Establecemento e 

mantemento da 

comunicación. 

 

 Estruturas sintáctico – 

discursivas 

- As mesmas que no Bloque 1 

 

 Léxico oral de alta 

frecuencia (producción) 

- O mesmo que no Bloque 1 

 

 Patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de ton 

- Os sons /p/, /əʊ/, /g/, /iː/, 

Producir textos orais monolóxicos ou 

dialóxicos moi breves e sinxelos.  

Participar de forma moi básica en 

conversacións moi breves e moi 

simples que requiran un intercambio 

directo de información sobre temas 

que lle son moi familiares .  

Coñecer e utilizar un repertorio 

limitado de léxico oral de alta 

frecuencia relativo a situacións cotiás 

e temas habituais e concretos.  

Imitar un repertorio moi limitado de 

patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación básicos. 

 

e compañeiras. 

SC. Valora a lingua estranxeira como 

instrumento de comunicación con 

outras persoas. 

CD. Emprega o soporte dixital para a 

aprendizaxe da lingua estranxeira. 

SIEE. Mostra interese e curiosidade 

por aprender a lingua estranxeira. 

SIEE. Identifica aspectos persoais 

que lle axudan a aprender mellor. 

AA. Usa estratexias para aprender a 

aprender, como usar dicionarios 

visuais. 

AA. Usa estratexias básicas de 

interacción, como pedir axuda, 

acompañar a comunicación con 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/m/, /b/ 

 

xestos, etc. 

CEC. Reproduce esquemas rítmicos 

e melódicos coa voz. 

CEC. Participa e goza en xogos e 

escenificacións.  

CMCT. Conta números ata o 10. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓIN DE TEXTOS ESCRITOS 

Localiza palabras 

coñecidas no material 

visual utilizado para as 

rutinas ou nos libros da 

clase. 

Utiliza dicionarios de 

imaxes.  

Relaciona correctamente 

palabras escritas coa 

imaxe correspondente.  

Utiliza as Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación para 

iniciarse na lectura . 

 Estratexias de comprensión 

de textos escritos: 

- Mobilización de 

expectativas, identificación 

de claves e inferencias, 

comprobación e 

reformulación de hipótese. 

 

 Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

convencións sociais, normas 

de cortesía; linguaxe non 

verbal. 

 

 Funcións comunicativas: 

- Saúdos e presentacións. 

- Expresión do acordo ou 

desacordo. 

- Descrición de persoas e 

Coñecer e saber aplicar as 

estratexias básicas máis adecuadas 

para a comprensión do sentido xeral, 

a información esencial e os principais 

puntos do texto.  

Identificar aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos básicos, concretos e 

significativos e aplicar os 

coñecementos adquiridos sobre estes 

a unha comprensión axeitada do 

texto.  

Identificar o tema e sentido xeral en 

textos, tanto imprimidos coma 

dixitais, moi breves e sinxelos, con 

predominio de estruturas sinxelas e 

léxico de moi alta frecuencia, sobre 

temas moi coñecidos e cotiáns.  

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

CL. Le palabras presentadas 

previamente de forma oral sobre 

temas familiares e de interese. 

CL. Le frases sinxelas presentadas 

previamente de forma oral sobre 

temas familiares de interese. 

SC. Valora a lingua estranxeira como 

instrumento de comunicación con 

outras persoas. 

CD. Emprega o soporte dixital para a 

aprendizaxe da lingua estranxeira. 

SIEE. Mostra interese e curiosidade 

por aprender a lingua estranxeira. 

SIEE. Identifica aspectos persoais 

que lle axudan a aprender mellor. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

obxectos. 

- Petición e ofrecemento de 

información, axuda, obxectos, 

permiso. 

- Establecemento e 

mantemento da 

comunicación. 

 

 Estruturas sintáctico – 

discursivas 

- As mesmas que no Bloque 1 

 

 Léxico oral de alta 

frecuencia (producción) 

- O mesmo que no Bloque  

 

 Patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de ton 

- Os sons /p/, /əʊ/, /g/, /iː/, 

/m/, /b/ 

Recoñecer os símbolos de uso 

frecuente e identificar os significados 

e intencións comunicativas xerais 

relacionados con estes.  

Distinguir a función ou funcións 

comunicativas principais do texto e 

un repertorio limitado dos seus 

expoñentes mais habituais, así coma 

os patróns discursivos básicos.  

Recoñecer un repertorio limitado de 

léxico oral de alta frecuencia relativo 

a situacións cotiás e temas habituais e 

concretos. 

 

 

AA. Usa estratexias para aprender a 

aprender, como usar dicionarios 

visuais.   

CEC. Recoñece algunhas 

manifestacións culturais presentes no 

mundo anglosaxón.  

CMCT. Conta números ata o 10. 

CMCT. Relaciona os elementos e 

recursos fundamentais coa vida das 

persoas. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

 Patróns gráficos e 

convencións ortográficas 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Copia palabras e 

expresións sinxelas 

traballadas oralmente.  

Escribe cartas ou tarxetas 

nas que felicita alguén a 

partir dun modelo, 

copiando algunhas 

palabras básicas e 

incluíndo debuxos ou 

 Estratexias de produción de 

textos escritos: 

- Planificación, execución e 

control mediante 

procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos e 

paratextuais 

 

 

 Aspectos socioculturais e 

Coñecer e aplicar as estratexias 

básicas para producir textos escritos 

moi breves e sinxelos.  

Coñecer aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos básicos, concretos e 

significativos e aplicalos a unha 

produción escrita adecuada ó 

contexto.  

Construír textos moi curtos e 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

CMCT 

AA 

CEC 

 

CL5. Escribe palabras a partir de 

modelos e cunha finalidade 

específica. 

CL5. Escribe frases a partir de 

modelos e cunha finalidade 

específica. 

SC. Valora a lingua estranxeira como 

instrumento de comunicación con 

outras persoas. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

fotografías.  

Elabora carteis moi 

sinxelos cun modelo. 

 

sociolingüísticos: 

convencións sociais, normas 

de cortesía; linguaxe non 

verbal. 

 

 Funcións comunicativas: 

- Saúdos e presentacións. 

- Expresión do acordo ou 

desacordo. 

- Descrición de persoas e 

obxectos. 

- Petición e ofrecemento de 

información, axuda, obxectos, 

permiso. 

- Establecemento e 

mantemento da 

comunicación. 

 

 

 

 

sinxelos, compostos de frases simples 

illadas, para falar de si mesmo ou do 

seu ámbito máis inmediato, utilizando 

un repertorio de códigos 

principalmente icónicos para a súa 

función comunicativa.  

Coñecer e utilizar un repertorio 

limitado de léxico escrito de alta 

frecuencia relativo ás situacións 

cotiás e temas habituais e concretos 

relacionados cos propios intereses, 

experiencias e necesidades. 

 

CD. Emprega o soporte dixital para a 

aprendizaxe da lingua estranxeira. 

SIEE. Mostra interese e curiosidade 

por aprender a lingua estranxeira. 

SIEE. Identifica aspectos persoais 

que lle axudan a aprender 

CMCT. Conta números ata o 10. 

CMCT. Resolve problemas sinxelos. 

AA. Usa estratexias para aprender a 

aprender, como usar dicionarios 

visuais.   

CEC. Recoñece algunhas 

manifestacións culturais presentes no 

mundo anglosaxón. 

CEC. Realiza composicións plásticas 

sinxelas. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 

INDICADORES - 

COMPETENCIAS 

 Estruturas sintáctico – 

discursivas 

- As mesmas que no Bloque 1 

 

 

 Léxico oral de alta 

frecuencia (producción) 

- O mesmo que no Bloque 

 Patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de ton 

- Os sons /p/, /əʊ/, /g/, /iː/, 

/m/, /b/ 

 

 Patróns gráficos e 

convencións ortográficas 
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3. Metodoloxía didáctica, incluíndo as estratexias a desenvolver polo profesorado, para 

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

Materiais e recursos didácticos.  

 

Seguindo ao Decreto 105 podemos definir metodoloxía didáctica como o conxunto de 

estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas polo profesorado, de maneira 

consciente e reflexiva, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e alcanzar as 

competencias, obxectivos e contidos correspondentes. 

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

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

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

posibilidades para mellorar a calidade educativa. 

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

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

tan pronto como se detecten estes contratempos.  

 

En xeral, pódese dicir que o enfoque que ha de primar no tratamento da materia de Lingua 

Estranxeira ha de ser o comunicativo, polo que os elementos do currículo se definirán sempre 

baseándose nos procesos de comunicación aos que van encamiñados, adecuándose no caso concreto 

da etapa de Primaria ás características e as necesidades do alumnado. 

 

Integrando todos estes aspectos e partindo desta idea, o currículo estrutúrase en torno a actividades 

de lingua tal como estas se describen no Marco: comprensión e produción (expresión e 

interacción) de textos orais e escritos. 

A lingua demanda unha metodoloxía que se centre no alumno, nas súas necesidades de aprendizaxe 

e na responsabilidade que este debe asumir no proceso; A metodoloxía máis idónea será, polo tanto, 

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

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

desenvolva a capacidade de poñer todas estas competencias en práctica de xeito conxunto para 

producir e procesar textos orais ou escritos axeitados aos contextos de actuación correspondentes. 

Para a adquisición da competencia lingüística en lingua estranxeira resulta fundamental o 

desenvolvemento da capacidade lectora e o dominio da escritura. 
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Bases e principios metodolóxicos: A metodoloxía que se empregará nas actividades partirá 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 Partir do nivel de desenvolvemento psicoevolutivo  do alumnado, axustándose á 

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

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

Operacións Concretas, iniciándose nas Operacións Formais nos últimos cursos. 

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

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

sabe e o que debe chegar a coñecer. 

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

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

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

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

alcanzar coñecementos significativos por eles mesmos. 

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

actividade física e psicomotora nun medio coñecido e compartido.  

 

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

como: 

 Selección de contidos e metodoloxías activas que favorezan a adquisición das 

competencias básicas. 

 Involucrar ás familias na educación responsable dos seus fillos. 

 Manter unha boa coordinación docente 

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

 Individualización: atendendo as circunstancias particulares do alumnado que determinan 

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

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

 Motivación: tendo en conta os intereses do alumnado. 

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

 Globalización: a programación debe procurar presentar os contidos establecendo 

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

Para desenvolver todos os aspectos citados anteriormente recorrerase á utilización de 

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

aprendizaxe. 

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

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

desenvolvemento das actividades formativas. 

Os recursos que utilizaremos podemos clasificalos en: 

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

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

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

aprendizaxe: equipo docente, profesionais, familia...  

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

murais... 

 Materiais: podemos clasificalos en: 

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

TIGER TALES 1 ED. MACMILLAN 

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 

Hello Tiger. PRIMEIRA 

Back to school. 

The gingerbread man. 

Tiger is lost. SEGUNDA 

Dinner time. 

The sore paw. TERCEIRA 

The missing skateboard. 

 

 

4. Procedementos para a avaliación inicial. 

 

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

 Coñecemento da memoria relativa ó grupo do ano anterior. 

 Reunión co mestre especialista do ano anterior. 

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

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

fichas de seguimento. 

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

setembro ou primeira de outubro. 

 

 

5. Procedemento de avaliación continua.  

 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN DO  CURSO 
1º EP ÁREA: INGLÉS 

Tipo de 

contidos 

Elementos 

avaliables 

Puntuación 

 

 

Actitudinais 

Comportamento A-B-C-D-E 

Participación Mal-Regular-Ben 

Traballo en equipo Mal-Regular-Ben 
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Conceptuais 

Controis escritos ou 

orais 

 

Proporcionan unha nota 

inicial 

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

Chamadas de clase 

 

    

Procediment

ais 

Caderno do alumno Mal-Regular-Ben 

Tarefas para casa Mal-Regular-Ben 

Traballo na clase Mal-Regular-Ben 

Cálculo da 

nota 

Partimos da nota inicial de Conceptos. 

   Sempre que o comportamento do alumno se cualifique como A ou 

B poderá subir un nivel a súa nota inicial. 

   Sempre que o comportamento do alumno se cualifique como C  ou 

D poderá baixar un nivel a súa nota inicial . 

   Un comportamento E implica unha baixada automática dun nivel 

respecto á nota inicial. 

   Nos casos intermedios manterase a nota conceptual. 

 

 

6. Outros aspectos de interese.  

 

 Actividades de recuperación e reforzo para alumnos/as con NEAE 

 

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

individualizada, na prevención das dificultades de aprendizaxe e na posta en práctica de 

mecanismos de reforzo tan pronto como se detecten estas dificultades. 

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

 Prestarase especial atención durante a etapa á atención personalizada dos alumnos e alumnas, á 

realización de diagnósticos precoces e ao establecemento de mecanismos de reforzo para 

lograr o éxito escolar. 

 A acción titorial orientará o proceso educativo individual e colectivo do alumnado. O profesor 

titor coordinará a intervención educativa do conxunto do profesorado do alumnado ao que 

tutoriza de acordo co que estableza a Administración educativa correspondente, e manterá unha 

relación permanente coa familia, co fin de facilitar o exercicio dos dereitos recoñecidos no artigo 

4.1.d) e g) da Lei Orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do Dereito á Educación. 

 A intervención educativa debe contemplar como principio a diversidade do alumnado, 

entendendo que deste modo se garante o desenvolvemento de todos eles á vez que unha atención 

personalizada en función das necesidades de cada un. 

 Os mecanismos de reforzo que deberán poñerse en práctica tan pronto como se detecten 

dificultades de aprendizaxe poderán ser tanto organizativos como curriculares. Entre estas 
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medidas poderán considerarse o apoio no grupo ordinario, os agrupamentos flexibles ou as 

adaptacións do currículo. 

 

 

 Temas transversais 

 

Os temas transversais que se traballarán nas distintas unidades son: 

 

Unidade 1: Educación Moral e Cívica: Falar sobre a importancia de dicir 'please' e 'thank you''. 

 

Unidade 2: Educación para a Saúde: Falar sobre a importancia da hixiene persoal e de lavarse as  

mans. 

 

Unidade 3: Educación Moral e Cívica: Comprender a importancia de axudar cando están coa súa 

familia. 

                     Educación para a paz: a importancia de respectar os distintos tipos de familias. 

 

Unidade 4: Educación para a Saúde: Comprender a importancia de ser coidadosos na cociña. A 

importancia de levar unha dieta equilibrada para estar sans. 

                    Educación para a igualdade sexual: a importancia de compartir as tarefas domésticas 

entre homes e mulleres. 

 

Unidade 5: Educación Moral e Cívica: Comprender a importancia de ser amables cando están cos 

seus amigos. 

                    Educación para o medio: a importancia de coidar dos animais como parte do medio. 

 

Unidade 6: Educación para a Saúde: Comprender a importancia de usar un casco cando xogan 

cun monopatín. 

 

 

 Actividades complementarias e extraescolares previstas 

 

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

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

que vaian xurdindo. 
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 Medidas de atención á diversidade 

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

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

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

capacidades intelectuais e os seus intereses e motivacións no ensino. 

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

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

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

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

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

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

algunhas actividades ou outras e deberán ser consciente en todos os momentos destas diferenzas, 

non só na hora de avaliar, senón tamén na hora de ensinar e planificar o proceso de ensino-

aprendizaxe. 

As adaptacións se centrarán en: 

1. Tempo e ritmo de aprendizaxe 

2. Metodoloxía máis personalizada 

3. Reforzar as técnicas de aprendizaxe 

4. Mellorar os procedementos, hábitos e actitudes 

5. Aumentar a atención orientadora 

6. Enriquecemento curricular 

7. Avaliacións adoptadas para as necesidades destes alumnos 

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

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

potencialz 

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

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

permitan continuar con aproveitamento en seus estudos. 

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

escolarización como de atención. Para os alumnos con discapacidade, se tomarán medidas de 
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flexibilización e alternativas metodoloxicas. Para os alumnos con dificultades de aprendizaxe 

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

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

contidos instrumentais ou en materiais considerados como tais.  

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

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

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

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

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

pero accedería a eles a través doutro tipo de contidos e actividades. 

 

 

 

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 
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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 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

 

8. Indicadores de logro para avaliar a programación didáctica. 

 

A resposta das seguintes preguntas servirá para reflexionar sobre a funcionalidade 

desta programación: 

 

Aspectos da programación a valorar 1 2 3 4 5 

Adecuación dos materiais utilizados      

Adecuación da planificación      

Medidas de atención á diversidade      

Uso das TIC      

Inclusión de temas transversais      

Actividades de carácter interdisciplinar      
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