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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

▪ b 

▪ f 

▪ B1.1. Estratexias de comprensión: 

 Activación de coñecementos previos a 

partir de debuxos, mímica, preguntas... 

 para á formulación de hipóteses 

sobre o que se vai escoitar en función 

dos interlocutores que participan na 

interacción e do contexto, en 

situacións de comunicación breves 

conectadas cos seus intereses e 

adaptadas a súa idade. 

▪ B1.1. Comprender o sentido xeral, e a 

información máis relevante en 

interaccións verbais, con estruturas 

simples e léxico de uso cotiá (os 

deportes, os animais, as comidas 

preferidas), conectados cos propios 

intereses e coas propias experiencias e 

articulados con claridade e lentamente 

transmitidos de viva voz ou por medios 

técnicos que non distorsionen a 

▪ PLEB1.1. Comprende o sentido xeral e a 

información máis relevante en interaccións 

verbais, con estruturas simples e léxico de uso 

cotiá. 

▪ CCL 

▪ PLEB1.2. Comprende os puntos principais de 

narracións e presentacións breves e sinxelas e 

ben estruturadas sobre temas familiares ou do 

seu interese, que conteñen con imaxes e 

ilustracións que clarifiquen o seu significado. 

▪ CCL 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Interpretación das ideas principais 

expresadas en textos orais sinxelos a 

partir das súas experiencias e 

coñecementos. 

 Captación da idea global e 

identificación de elementos máis 

relevantes en textos orais, con axuda 

de elementos lingüísticos e non 

lingüísticos do contexto. 

 Identificación e asociación de 

significados apoiándose no contexto, 

ilustracións...  

 Asociación de palabras e expresións 

con elementos paraverbais (entoación, 

pausas, énfases…) e non verbais 

(expresión facial, xestos...). 

 Seguimento verbal e non verbal de 

instrucións sinxelas en situacións 

comunicativas habituais. 

 

 

 Repetición, memorización 

comprensiva e observación de 

modelos, para a adquisición do léxico 

e expresións cotiás da lingua 

estranxeira. 

mensaxe e conten co apoio visual 

correspondente. 

▪ B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias 

básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e a 

información mais relevante do texto. 

▪ B1.3. Discriminar patróns sonoros, 

rítmicos e de entoación básicos nos 

diferentes contextos comunicativos de 

forma significativa. 

▪ PLEB1.3. Entende o que se lle di en situacións 

comunicativas habituais sinxelas (instrucións, 

indicacións, peticións, avisos). 

▪ CCL 

▪ PLEB1.4. Identifica a información esencial de 

mensaxes sinxelas e conversas breves nas que 

participa que traten sobre temas familiares 

procedentes de diferentes medios de 

comunicación e da Internet. 

▪ CCL 

▪ CAA 



4 
 

ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ B1.2. Patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación: familiarización 

cos sons, pautas de ritmo e entoación 

característicos da lingua estranxeira, a 

través do modelo do mestre/a e de 

recursos audiovisuais. 

▪ PLEB1.5. Entende o que se lle di en 

transaccións habituais sinxelas (instrucións, 

indicacións, peticións, avisos). 

▪ CCL 

▪ PLEB1.6. Valora as interaccións orais entre 

iguais como medio de aprendizaxe compartido. 

▪ CSC 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ b 

▪ c 

▪ i 

▪ B2.1. Estratexias de produción: 

 Planificación: 

 Concibir a mensaxe con claridade e 

practicalo varias veces. 

 Execución: 

 Expresar a mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos. 

 Apoiarse nos coñecementos 

previos. 

 Compensar as carencias 

lingüísticas mediante 

procedementos paralingüísticos 

(xestos, expresións faciais, 

posturas, contacto visual ou 

corporal). 

 Participar en interaccións orais en 

situacións reais ou simuladas, 

próximas a súa idade, a través de 

respostas verbais e non verbais. 

 Producir textos orais coñecidos 

previamente mediante a 

participación activa en rutinas. 

 Producir textos orais cotiás de 

índole diversa tendo en conta tanto 

elementos lingüísticos como 

extralingüísticos: utilizar xestos ou 

recorrer a imaxes para axudar na 

▪ B2.1. Falar de si mesmo e das persoas 

da súa contorna inmediata, de obxectos, 

así como de expresar os seus gustos e 

intereses, usando expresións e frases 

sinxelas e de uso moi frecuente, 

normalmente illadas ou enlazadas con 

conectores básicos (and/or). 

▪ B2.2. Participar de forma activa e 

comprensible en conversas que requiran 

un intercambio directo de información en 

áreas de necesidade inmediata ou sobre 

temas moi familiares, aínda que en 

ocasións a pronuncia non sexa tan clara 

e poida provocar confusións lingüísticas.  

▪ B2.3. Producir patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación 

básicos e de uso diario. 

▪ PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e 

elementais previamente preparadas e ensaiadas 

sobre temas moi próximos a si mesmo/a e aos 

demais cunha pronuncia e entoación 

comprensibles. 

▪ CCL 

▪ PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita 

atenta. 

▪ CSC 

▪ PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente 

textos orais sinxelos e breves (p.e. cancións, 

rimas) aprendidos a través de xogos.  

▪  

▪ CCL 

▪ CSC 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

comprensión de producións orais. 

 Participar activamente en 

intercambios lingüísticos orais 

breves para expresar as 

necesidades de comunicación máis 

inmediatas, tendo en conta as 

habituais fórmulas de cortesía.  

▪ B2.2. Patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación básicos:  

 Uso axeitado dos sons propios da 

lingua estranxeira: pronuncia de 

palabras e frases cotiás de forma 

comprensible.  

 Iniciación ás normas que regulan a 

interacción oral (quendas de palabra, 

volume de voz e ritmo axeitado).. 

 Uso e identificación de aspectos 

fonéticos básicos, de ritmo e entoación 

para a produción de textos breves 

orais. 

 

 

 

 

▪ PLEB2.5. Amosa interese e respecto polas 

achegas dos seus compañeiros/as.  

▪ CCL 

▪ CSC 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

▪ b 

▪ f 

▪ B3.1. Estratexias de comprensión: 

 Activación dos coñecementos previos 

en relación á tipoloxía e tema do texto 

que se vai traballar. 

 Facer anticipacións e hipóteses, a 

partir dos elementos icónicos e 

textuais, sobre o contido de textos 

sinxelos non coñecidos que sexan da 

súa interese e adaptados a súa idade. 

 Captación da idea global e 

identificación de elementos máis 

relevantes en textos escritos, con 

axuda de elementos lingüísticos e non 

lingüísticos do contexto. 

 Identificación de palabras clave do 

texto, relacionadas cos e coas 

personaxes e o contexto a través da 

linguaxe non verbal ou co apoio de 

ilustracións. 

 Identificación de textos sinxelos: 

regras de xogos, algunhas instrucións, 

carteis da aula… 

  

  

▪ B3.1. Identificar o tema e comprender o 

sentido xeral e as ideas principais en 

textos escritos sinxelos de temas 

previamente traballados de forma oral e 

de interese para o alumnado e conte con 

apoio visual en soporte papel ou dixital. 

▪ B3.2. Discriminar patróns gráficos e 

recoñecer os significados e intencións 

comunicativas básicas que expresen 

pausas, exclamacións, interrogacións e 

interrogacións. 

▪ B3.3. Coñecer as estratexias básicas 

máis adecuadas para a comprensión do 

sentido xeral, e as ideas principais en 

textos escritos sinxelos. 

▪ PLEB3.1. Comprende frases simples escritas, 

relacionadas cos temas traballados previamente 

de forma oral. 

▪ CCL 

▪ PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha 

historia sinxela acompañada de apoio visual 

redundante e identifica os e as personaxes 

principais. 

▪ CCL 

▪ PLEB3.3. Amosa interese pola lectura nunha 

lingua estranxeira. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias 

básicas para a comprensión lectora.  

▪ CCL 

▪ CAA 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

  

  

  

  

 Iniciación á lectura guiada e 

comprensión de diferentes textos 

sinxelos, en soporte papel e dixital, 

adaptados á competencia lingüística 

do alumnado, para utilizar información 

global e específica no 

desenvolvemento dunha tarefa, 

proxecto ou para gozar da lectura. 

▪ B3.2. Patróns gráficos, convencións 

ortográficas e de puntuación moi 

elementais: 

 Uso dos signos de puntuación máis 

básicos. 

 Asociación de grafía, pronuncia e 

significado a partir de modelos 

escritos, expresións orais coñecidas e 

establecemento de relacións analíticas 

grafía-son. 

 Recoñecemento de símbolos de uso 

frecuente: €, @. 

▪ PLB3.5. Iníciase na selección de contos ou 

narracións da biblioteca de aula para a súa 

lectura guiada e respectando as súas normas 

de funcionamento. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ PLB3.6. Amosa interese por informase, 

comunicarse e aprender a través dos textos 

escritos. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ b 

▪ f 

▪ i 

▪ B4.1. Estratexias de produción: 

 Planificación 

 Seleccionar o tipo de texto que se 

vai producir: contos, notas, 

dramatizacións … 

 Execución 

 Producir a mensaxe escrita con 

claridade, utilizando expresións e 

frases coñecidas. 

  

 Compensar as carencias léxicas 

mediante o uso do dicionario visual 

do alumnado e de programas 

informáticos. 

 Seleccionar e empregar o léxico 

adecuado ao tema e usar algún 

recurso cohesivo para non repetir 

palabras. 

 Apoiarse nas palabras e frases 

coñecidas previamente en 

interaccións orais e de lectura. 

 Empregar programas informáticos 

para reproducir mensaxes escritos 

sinxelos. 

 Reproducir progresivamente a 

forma gráfica de certas palabras en 

▪ B4.1. Escribir textos sinxelos seguindo 

un modelo dado, compostos de frases 

simples illadas, nun rexistro neutro, 

utilizando con razoable corrección as 

convencións ortográficas e os principais 

signos de puntuación, para falar de si 

mesmo/a, da súa contorna máis 

inmediata e de aspectos da súa vida 

cotiá, en situacións familiares e 

predicibles. 

 

▪ B4.2. Aplicar patróns gráficos e 

convencións ortográficas básicas para 

escribir con razoable corrección frases 

curtas que utiliza normalmente ao falar, 

cunha ortografía aceptable. 

▪ B4.3. Iniciarse no uso das ferramentas 

informáticas para completar actividades 

predeseñadas polo persoal docente. 

▪ PLEB4.1. Escribe frases sinxelas relacionadas 

con temas da súa vida cotiá traballadas 

previamente de forma oral. 

▪ CCL 

▪ PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas seguindo 

un modelo dado e respectando a estrutura 

gramatical coñecida. 

▪ CCL 

▪ PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, organizados 

con coherencia na súa secuencia e con léxico 

relacionado co tema da escritura e cos seus 

intereses. 

▪ CCL 

▪ PLEB4.4. Completa un formulario en liña con 

seus datos e dos e das demais (nome, apelido 

e idade...). 

▪ CCL 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

situacións comunicativas, sen 

modelos dados, a través de 

hipóteses ou tratando de recordar a 

súa forma. 

 Producir a partir de modelos, de 

palabras e expresións, coñecidas 

previamente en interaccións orais, 

para transmitir información. 

 Iniciar a reelaboración de 

informacións en ficheiros, libriños... 

breves textos escritos afíns aos 

intereses e experiencias de 

alumnos e alumnas, cunha 

intención comunicativa. 

▪ B4.2. Patróns gráficos, covencións 

ortográficas e de puntuación moi 

elementais: 

  

 Uso dos signos de puntuación máis 

básicos. 

 Uso de símbolos de uso frecuente: €. 

 Asociación de grafía, pronuncia e 

significado a partir de modelos 

escritos, expresións orais coñecidas e 

establecemento de relacións grafía-

son. 

▪ PLEB4.5. Responde de forma escrita a 

preguntas sobre temas traballados en clase 

como, por exemplo, onde está un obxecto ou 

un lugar, de que cor é un obxecto, que hora é, 

cales son os seus gustos ou se hai algo nun 

determinado lugar. 

▪ CCL 

▪ PLEB4.6. Escribe en soporte papel ou dixital 

falando de si mesmo/a e da súa contorna 

inmediata de xeito elemental. 

▪ CCL 

▪ PLEB4.7. Presenta os seus textos de forma 

coidada, ordenada e cunha caligrafía axeitada 

para a súa idade. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ PLEB4.8. Valora a lingua escrita como medio 

de comunicación.  

▪ CCL 

▪ CSC 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

▪ b 

▪ f 

▪ B5.1. Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos:  

 Valoración da lingua estranxeira como 

instrumento para comunicarse. 

 Recoñecemento e aprendizaxe de 

formas básicas de relación social na 

lingua estranxeira. 

 Aspectos sociais e culturais próximos 

aos intereses dos nenos e nenas dos 

países onde se fala a lingua 

estranxeira estudada e doutros países 

do mundo. 

 Recoñecemento da realidade 

plurilingüe da propia contorna. 

 Actitude de respecto cara a si 

mesmo/a e cara aos demais para 

comprender e facerse comprender. 

▪  B5.2. Funcións comunicativas: 

 Establecemento de relacións sociais: 

saudar, agradecer, despedirse, 

dirixirse aos demais.  

  

▪  B5.1. Identificar aspectos socioculturais 

básicos e significativos e aplicar 

progresivamente os coñecementos 

adquiridos sobre estes a unha 

comprensión adecuada do texto. 

▪ B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e 

desexos de participar en actividades 

individuais ou colectivas que soliciten o 

seu uso comunicativo. 

▪ B5.3. Iniciar e rematar as interaccións 

adecuadamente. 

▪ B5.4. Obter e dar información básica 

persoal, a súa contorna máis inmediata 

e na situación de comunicación propia 

da aula. 

▪ B5.5. Expresar nocións básicas e 

relativas a tamaño, cantidade, 

posesión,número calidades físicas, 

forma, cor, tempo atmosférico 

▪ B5.6. Expresar a localización dos 

obxectos. 

 

▪ PLEB5.1. Pregunta e responde para dar/obter 

información en conversas básicas (nome, idade, 

actividades, favoritas e gustos) sobre si mesmo e 

sobre os demais. 

▪ CCL 

▪ PLEB5.2. Utiliza as rutinas de saúdo e 

despedidas e diríxese aos demais utilizando as 

fórmulas de cortesía básicas (hello, goodbye, 

see you...). 

▪ CCL 

▪ CSC 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Realización de preguntas e respostas 

sinxelas sobre aspectos persoais dun 

mesmo/a e dos e das demais.  

 Expresión da posesión dun mesmo/a e 

dunha terceira persoa. 

 Realización de preguntas e respostas 

sinxelas sobre os días da semana, os 

meses e o tempo atmosférico etc. 

 Realización de preguntas e respostas 

sinxelas sobre a localización de 

obxectos etc. 

 Realización de preguntas e respostas 

sinxelas sobre o prezo. 

 Formulación de preguntas e respostas 

sinxelas en relación á cantidade. 

 Realización de preguntas e respostas 

sinxelas sobre os gustos e 

preferencias. 

 Realización de preguntas e respostas 

sobre a habilidade. 

 Expresión de habilidades e 

capacidades en afirmativo e negativo. 

 Formulación de preguntas e respostas 

sobre a vestimenta. 

 Descrición de persoas, plantas e 

animais.  

 Expresión de desexos. 

▪ B5.7. Expresar e identificar os seus 

desexos. 

▪ B5.8. Utilizar adecuadamente as 

estruturas morfosintácticas máis básicas 

e frecuentes para realizar as funcións 

comunicativas propias do seu nivel.  

▪ B5.9. Recoñecer as estruturas 

sintácticas básicas e os seus 

significados asociados. 

▪ B5.10. Utilizar estruturas sintácticas 

básicas (p. e. enlazar palabras ou 

grupos de palabras con conectores 

básicos como “e, ou”, adecuándoas aos 

propósitos comunicativos. 

▪ B5.11. Mostrar un control limitado dun 

conxunto de estruturas gramaticais 

sinxelas e de modelos de oracións e 

frases dentro un repertorio memorizado. 

▪ B5.12. Comprender e utilizar o léxico 

propio do nivel en contextos 

comunicativos sinxelos. 

▪ B5.13. Recoñecer un repertorio limitado 

de léxico oral de alta frecuencia relativo 

a situacións cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas súas 

experiencias. 

▪ B5.14. Distinguir a función ou funcións 

comunicativas do texto e os seus 

▪ PLEB5.3. Identifica, asocia e menciona 

palabras e frases simples con imaxes 

ilustrativas. 

▪ CCL 

▪ PLEB5.4. Expresa e identifica a localización 

básica de obxectos. 

▪ CCL 

▪ PLEB5.5. Expresa e identifica de xeito 

elemental os seus desexos. 

▪ CCL 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Formulación de preguntas sobre o 

desexo. 

 Expresión de instrucións. 

 Preguntas e respostas sobre petición e 

ofrecemento de axuda (Can I have 

(pasta), please?). 

▪ B5.3. Estruturas sintáctico-discursivas: 

 Preguntas e respostas sobre aspectos 

persoais como nome, idade, estado de 

ánimo, comida favorita... (What’s your 

name?, My name is, How old are you?, 

expoñentes máis habituais. ▪ PLEB5.6. Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa correctamente 

os nexos básicos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ PLEB5.7. Diferenza preguntas e 

respostassimples. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ PLEB5.8. Memoriza rutinas lingüísticas básicas 

e sinxelas para, por exemplo, desenvolverse 

nas interaccións mais habituais. 

▪ CCL 



14 
 

ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

I’m, I´m (bored), What´s your favourite 

food?, My favourite food is...). 

 Expresión de posesión en primeira e 

terceira persoa (I´ve got, He/She´s got) 

e formulación da pregunta 

correspondente e resposta afirmativa e 

negativa (Have you got?, Yes, I 

have/No, I haven´t, Has he/she got?, 

Yes, he/she has, No, he/she hasn´t). 

 Preguntas e respostas sobre os días 

da semana, meses e o tempo 

atmosférico (What day is it today?, It´s, 

What´s the weather like today?, It´s, 

What month are you in?, I´m in). 

 Preguntas e respostas sobre obxectos 

do seu interese (Where´s is it?, It´s 

in/on/under/next to). 

 Expresión de cantidade: contar desde 

51 a 100. 

 Preguntas e respostas sinxelas sobre 

o prezo (How much is it?, It´s). 

  

  

  

 Preguntas e respostas sinxelas sobre 

a cantidade de obxectos o persoas 

▪ PLEB5.9. Participa activamente en xogos de 

letras, elaboración de glosarios ilustrados e 

dramatizacións etc. 

▪ CSC 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

(How many… are there?). 

 Preguntas e respostas sobre o gusto 

en primeira persoa (Do you like 

(cheese)?, Yes, I do/ No, I don´t). 

 Expresión do gusto en primeira persoa 

en afirmativa e negativa (I like (salad), 

I don´t like (chips)). 

 Realización de preguntas e respostas 

sobre habilidade (Can you (swim)?, 

Yes, I can;, No I can´t). 

 Expresión de habilidades en afirmativo 

e negativo (I can (play tennis), I can´t 

(play golf). 

 Identificación das pezas de roupa (I´m 

wearing, he/she´s wearing). 

 Preguntas e respostas sobre a 

vestimenta (What´s she/he wearing?, 

Who´s wearing (shoes)?). 

 Expresión de desexos (I want to (make 

a cake). 

 Preguntas sobre o desexo (Do you 

want to (play basketball?)). 

 Expresión de instrucións (Touch your 

(legs), listen, please…). 

 Realización de preguntas e respostas 

(What´s this?, It´s…). 

 Preguntas e respostas sobre petición e 

axuda (Can I have (pasta), please?). 

 

 

▪ B5.4. Léxico oral de alta frecuencia 

(recepción e produción) relativo a 

posesións persoais, a cores, números ata 

o 100, preposicións, días da semana, 

roupa, materiais e escolares, roupa, 

▪ PLEB5.10. Comprende e usa adecuadamente 

o vocabulario básico necesario para participar 

nas interaccións de aula, ler textos sinxelos 

adecuados á súa idade e escribir con léxico 

traballado previamente de forma oral. 

▪ CCL 

▪ CAA 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ PLEB5.11. Participa de forma activa, 

cooperadora e respectuosa en intercambios 

lingüísticos en situacións rutineiras reais ou 

simuladas a través de respostas verbais e non 

verbais. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ PLEB5.12. Valora a realidade plurilingüe da 

súa propia contorna. 

▪ CSC 

▪ PLEB5.13. Amosa interese por coñecer 

persoas que falan outras linguas e teñen outras 

culturas. 

▪ CSC 

▪ PLEB5.15. Relaciona elementos socioculturais 

estranxeiros cos propios para avanzar no 

desenvolvemento dunha conciencia 

intercultural.  

▪ CSC 
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TEMPORALIZACIÓN BIG SURPRISE! 3 

 

UNIDADE 
Aprox. Nº 
Sesións 

Aprox. Temporalización 
(50 mins por sesión) 

Datas 

HelloGranny!  6 2 SEMANAS 11 – 22 de setembro 

1 IntheJungle 15 5 SEMANAS 23 de set. – 27 de out. 

2 WizardSchool 12 4 SEMANAS 1 de nov. – 30 de nov. 

3 ActivityCamp 15 5 SEMANAS 8 de xaneiro – 16 de febreiro 

4 LunchwithAliens 15 5 SEMANAS 24de feb. – 31 de marzo 

5 TheRobber’sClothes 12 4 SEMANAS 1 de abril– 10 de maio 

6 HauntedHouse 12 4 SEMANAS 11 de maio – 7 de xuño 

REVIEW 6 2 SEMANAS 8 – 21 de xuño 

Festivals 12 4 SEMANAS 

Halloween (28-31 out.) 

Christmas (1 – 20dec.) 

Carnival (17-23 febreiro) 

TOTAL 105 87.5  horas  
 

Outras Actividades     

VIDEOS de cuentos relacionados con  
Cada unidad. 

1/2 - ½ sesión al finalizar cada unidad. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS: 

3º CURSO 

STARTER UNIT: HELLO GRANNY! 
Vocabulario 
Básico:  Hello, Hi, Byebye!   Os números do 1 ao 20. 
  Mum, dad, granny, grandad, sister, brother 
  Toys, bike, drum, car, dog, phone, ball, doll, bock, kite 
  Red, purple, orange, pink, grey, brown, green, blue, white, black 
Repaso:  surprise, upstairs, mystery, attic, toybox. 
 
Estruturas comunicativas 
Linguaxe básica: I’m …,  What’syourname?, Howold are you?, It’s…, It’s a… Whatcolourisit? 
Linguaxe receptiva: Let’s …,  Oh look!. 

 

 
UNIT 1: IN THE JUNGLE 

Vocabulario 
Básico:  a snake, a crocodile, a monkey, a zebra, a parrot, anelephant, a lion, a giraffe.  Don’t be scared! Run! 
  Rocks, grass, tree, plants, river, flowers 

Having fun, hungry, Mr, I wantyou for lunch, I don’tknow, glue 
Receptivo:  nature, butterfly, frog, lizard, leaves, difficult to see, camouflage. 
Repaso:  It’s a/an… Yourturn!, toys, yes/no, As cores 
 
Estruturas comunicativas 
Linguaxe básica: What’sthis?, Isit a…? 
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Linguaxe receptiva: Whereisit?, What colour is it? 
 

Fonética (ritmo, acentuación e entoación) 
 Practicar a pronuncia do vocabulario clave. 
 Escoitar e cantar un chant.  
 Actuar e representar a historia e a canción da unidade.  
 Clasificar foneticamente e repetir vocabulario.  

 

 
UNIT 2: WIZARD SCHOOL   
Vocabulario 
Básico:  book, ruler, pen, sharpener, rubber, pencil, pencil case, felttip. 
 Pickup, putdown, open, close, count, do itagain, 

Classroom, toilet, library, diningroom, playground, garden,  
Hat, castle, cat, tree, broomstick, bridge, tower, high/thickwalls, smallwindows, moat, inthemountains, defences 

Repaso:  What’sthis?,  It’s a…/Isit a…?, Os números do 1 ao 8. As cores.  I’m a… with a… 
Receptivo: Spell, Come andwhizzaroundwith me!. 
 
Estruturas comunicativas 
Linguaxe básica: I havegot…,  Haveyougot…?,  Yes, I have/No, I haven’t,  Yes, hereyou are.  Where’sthe…?,  Inthe… 
Linguaxe receptiva: Oh no!,  It’s OK.          
 
Fonética (ritmo, acentuación e entoación) 
 Practicar a pronuncia do vocabulario clave. 
 Escoitar e cantar un chant.  
 Actuar e representar a historia e a canción da unidade.  
 Clasificar foneticamente e repetir vocabulario.  
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UNIT 3: ACTIVITY CAMP  
Vocabulario 
Básico:  skate, playtennis, ride a bike, ski, dance, playfootball, swim, run. 
 Withmyfriend, me,   Lookat me!   Oh/Wow/fantastic,  
  CharlietheChamp!,  You’rethe real champ!,   
 Drum, trumpet, guitar, piano, recorder, violin, bigbassdrum, strings, woodwind, brass, percussion, flute, oboe, 

doublebass, xylophone, tuba 
Repaso:  Haveyougot…? + obxectos da aula. Hereyou are, Thankyou, Hello/Hi, I’m…, sports,  Granny’sattic, What’sthis?, It’s a 

/an…, Isit…? Yourturn!,  Whereisit?, Inthe …section. 
 
Estruturas comunicativas 
Linguaxe básica: I/She/He can/can’t…,  Can you…?,   Yes, I/She/He can/          No, I/She/He can’t,  She/He can play…,   Isit+ 
nome,   Can youhelp me, please?, Yes, ofcourse. 
Linguaxe receptiva: Listen!, too.               
 
Fonética (ritmo, acentuación e entoación) 
 Practicar a pronuncia do vocabulario clave. 
 Escoitar e cantar un chant.  
 Actuar e representar a historia e a canción da unidade.  
 Clasificar foneticamente e repetir vocabulario.  

 

 
UNIT 4: LUNCH WITH ALIENS           
Vocabulario 
Básico:  sandwiches, bananas, ice cream, tomatoes, eggs, cheese, chocolate, crisps, chicken, sausages, chips, salad, rice, 

bread. 
  Tryit!, Yuck/Yum,   

Inspace, onearth, eatfoodon a plate, inbagsandboxes, sleepin a bed, sleepingbag. 
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Receptivo:  science, float, do, difficult, important, sleepingmask, fruit, nuts, sweets, astronaut, gravity. 
Repaso:  Haveyougot…?,  Hello/Hi, I’m…,  What’sthis?, Isit a …?,  I don’tknow. It’s a…  Can, like, run, ride a bike, read a book, 

food, activity. 
 
Estruturas comunicativas 
Linguaxe básica: What’syourfavouritefood for lunch?,  I like/I don’tlike..  
Do youlike…? + respostas curtas. Howaboutyou?, Do youlikeit too? 
It’snice/Itisn’tnice.  What does (tea) mean? 
 
Fonética (ritmo, acentuación e entoación) 
 Practicar a pronuncia do vocabulario clave. 
 Escoitar e cantar un chant.  
 Actuar e representar a historia e a canción da unidade.  
 Clasificar foneticamente e repetir vocabulario.  

 

 
UNIT 5: THE ROBBER’S CLOTHES 

Vocabulario 
Básico:  shoes, socks, a shirt, a skirt, trousers, a jumper, a dress, a T-shirt. 

Sunglasses, cap, shorts, trainers, sandals, swimsuit,  
Marching, Alldaylong, singourmarchingsong, off to townwego. 
Thispaintingisby…,  man, woman, boy, girl. 
Can yourepeatthat, please? 

Receptivo:  artist, has got, It’scalled…, Hisnameis…     
Repaso:  Do youlike tea?, What does “tea” mean?, Let’s…, Look!, I’vegot… 
  What’sthis?, It’s a…,  Can + actividade. As cores. A familia. 
 
Estruturas comunicativas 
Linguaxe básica:  a/an + adxectivo + cor + substantivo , He’s/She’swearing + adxectivo + peza, Ishe/shewearing…? 
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Fonética (ritmo, acentuación e entoación) 
 Practicar a pronuncia do vocabulario clave. 
 Escoitar e cantar un chan.  
 Actuar e representar a historia e a canción da unidade.  
Clasificar foneticamente e repetir vocabulario.  

 

 

UNIT 6: HAUNTED HOUSE   
Vocabulario 
Básico:  bed, chair, bath, cupboard, TV, sofa, fridge, table 

Whoo!,  Oh no!,  Look!,   No, thereisn’t/Yes, thereis! 
Radio computer, CD player, here, scary, I’mcomingafteryou! 

Receptivo:  Casas do mundo, geography, ger, tent, stools, futon, logcabin 
Repaso:  What’snumber X ?, Isit a…?,  There’s a…, numbers/nouns, Granny’sattic, What’sthis?, It’s a /an…, Isit…? Yes/No,  

Yourturn!, ghost, spider, Thisis …, It’scalled… A familia. 
 
Estruturas comunicativas 
Linguaxe básica: Where’sthe+ (moble)?, Inthe + (cuarto),  Thereisn’t a + moble.  In/on/under.  Where’sthe…?,  It’soverthere. 
 
Fonética (ritmo, acentuación e entoación) 
 Practicar a pronuncia do vocabulario clave. 
 Escoitar e cantar un chant.  
 Actuar e representar a historia e a canción da unidade.  
Clasificar foneticamente e repetir vocabulario 
 
 



24 
 

 

FESTIVALS - HAPPY HALLOWEEN  

 

Vocabulario 
Linguaxe básica: Halloween, a goblin, a witch, a ghost, a pumpkinlantern, a bat a spider. 
Linguaxe de repaso: What’sthis?, It’s a… Isit a…?, Yes/No,  Whatcolourisit?, It’s + color. 
Linguaxe receptiva: 31 stOctober, wewearfancydress, wevisithousesandsayTrickortreat? 

 

Coñecer aspectos da cultura anglosaxona, por exemplo, como se celebraba orixinariamente a festa de Halloween entre os nenos 
dos EE.UU. e posteriormente en Gran Bretaña. Comparala coa celebración no propio país.  
 
CHRISTMAS EVE  

 

Vocabulario 
Linguaxe básica: ChristmasEve, a Christmastree, a present, a decoration, a stocking, Santa Claus, a star. 
Linguaxe de repaso: What’sthis?, It’s a… Isit a…?, Yes/No,  Haveyougot a…?, Yes I have/No I haven’t, I’vegot…,  Howmany? 
Linguaxe receptiva: 24th/25thDecember, Weput/heputs 

 

Coñecer aspectos da cultura anglosaxona, por exemplo, como se celebraba o Nadal en Gran Bretaña, os adornos baixo a árbore, 
os calcetíns (stocking) para os agasallos, Santa Claus ou FatherChristmas traendo os agasallos, etc. Comparala coa celebración 
no propio país.  
 

CARNIVAL 

Design masks 
 
EASTER 
 
 

Vocabulario 
Linguaxe básica: Easter, andEasteregg, paints, anEasterbasket, hotcrossbuns, theEasterbunny, a chick. 
Linguaxe de repaso: Can/Can’t, like/don’t’ like, What’sthis?, It’s a… Isit a…?, Yes/no, Whatcolourisit?, It’s + colores,Hereyou are, 
Thankyou. 
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Linguaxe receptiva: March, April, Wait a minute 
 
Coñecer aspectos da cultura anglosaxona, por exemplo, como se celebraba a Pascua en Gran Bretaña; os nenos reciben e 
buscan ovos de chocolate (Eastereggs), faise comida tradicional (hotcrossbuns), píntanse ovos de verdade, etc. Comparala coa 
celebración no propio país.  
BASES METODOLÓXICAS  
 

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

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

 Os nenos aprenden de distintas formas e a ritmos diferentes. 

 A aprendizaxe dos nenos é maior e de máis calidade se se basea na actividade. 

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

 A avaliación do proceso individual e grupal dos alumnos na aprendizaxe é un factor importante para asegurar a súa 
calidade. 

 A aprendizaxe globalizada xera o desenvolvemento da realidade como un todo nos alumnos.  
 
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 faise a través de actividades de brainstorming ou actividades de repaso, mediante xogos, intercambios comunicativos con 
soporte de flashcards, posters, cancións, etc. 
 

 Actividades de desenvolvemento da lección 
En cada unha das unidades realizaranse 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 da 
competencia da lingua inglesa.  

 Actividades de vocabulario relacionado cos diversos campos conceptuais de cada unidade didáctica (Vocabulary). 

 Lectura e comprensión de textos (Reading). 

 Práctica de estruturas gramaticais (Grammar). 

 Repeticións dos sons estudados (Pronunciation). 
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 Comprensión e expresión oral da lingua en todas as súas vertentes (ListeningandSpeaking). 

 Comprensión e expresión escrita (Writing). 
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MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 

3º Primaria BIG SURPRISE! 3 - Oxford UniversityPress 

Libro do Alumno, AudioCDs, Posters, flashcards e wordcards, 
CD Roms, DVD. 

 
 

 

 Libro do alumno: contén 6 unidades baseadas en historias e material para tres festividades. Tamén hai xogos de revisión.  

 O libro de actividades: Proporcionan actividades extras ás tarefas que se ofrecen no libro do alumno. Contén adhesivos e 

recortables para a realización das actividades sobre os festivais. 

 CD de clase: Os CD de clase conteñen gravacións de todos os contos, cancións, rimas, chants, bailes, xogos musicais e 

outras actividades auditivas que se inclúen durante o primeiro ciclo. Todas as cancións van seguidas da súa versión karaoke, 

para utilizala cando o alumnado se hai familiarizado coas palabras.  

 Posters: Xogo de 3 posters para as revisións do vocabulario e 6 xogos de posters para contar os contos na clase. Os posters 

teñen as ilustracións para cada historia por unha cara, sen texto.  

 Flashcards: flashcards que ilustran o vocabulario clave e nas que se apoia a aprendizaxe do alumnado.  

 Word Cards: tarxetas que serven para presentar o vocabulario clave que se mostranasflashcards e para reforzar a 

aprendizaxe. 

 CD Roms: con xogos de ordenador para afianzar o vocabulario traballado. 

 DVD: con historias basadas nas estruturas traballadas.                  
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ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

 

Tendo en conta que non todos os nen@s aprenden do mesmo xeito, tense en consideración as diferenzas nas habilidades, as 
aptitudes e as necesidades dos os alumn@s individualmente e tense como obxectivo conseguir unha experiencia de aprendizaxe 
afectiva e unha atmosfera flexible de aprendizaxe que permita diferentes niveis de éxito entre os alumn@s. Este enfoque 
diferenciado sobre a aprendizaxe pode ser observado a través dos diferentes niveis de participación dos estudantes nas 
actividades. Algúns alumn@s, por exemplo, terán papeis máis difíciles que outros e as tarefas de escritura personalizada proverá 
oportunidades para diferentes niveis de produción. Ademais, os alumn@s achegaranse ás tarefas de lectura de diferentes 
maneiras relacionando o seu propio coñecemento co texto e facendo uso das diferentes axudas visuais para chegar á 
comprensión. A variedade do input, os tipos de tarefas e os contidos permitirán tamén diferentes estilos de aprendizaxe e o 
desenvolvemento de diferentes habilidades cognitivas. 

 

Para os alumnos de altas capacidades, facilitaranse contidos e material de ampliación.Propoñeranse actividades de reforzo e 
ampliación que permitan darlles unha atención individualizada, segundo as súas necesidades e o seu ritmo de 
aprendizaxefacilitando así que todos os alumn@s poidan alcanzar o máximo desenvolvemento das competencias básicas.  
 

Para os alumnos con dificultades de aprendizaxe graves, priorizaranse os contidos de procedementos e actitudes, buscando a 
integración social, ante a imposibilidade de lograr un progreso suficiente en contidos conceptuais. Propoñeranse tamén 
actividades de reforzo e consolidación para os alumn@s con máis dificultades de aprendizaxe. 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

 

A avaliación está integrada no proceso de ensino-aprendizaxe e dentro dos parámetros da avaliación formativa a través da 
observación para, deste xeito, medir e monitorizar o progreso dos alumnos en cada un dos obxectivos especificados. Faise tamén 
unha avaliación sumativa ao final de cada unidade. 
 
Empréganse os seguintes instrumentos de avaliación: 

 Táboas de observación onde se avalían as habilidades comunicativas e a actitude con respecto ao aprendizaxe da lingua. 
 Tests de progreso despois de cada unidade e ao final de cada trimestre. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Para chegar á cualificación de cada alumn@ empréganse os instrumentos de avaliación indicados no apartado anterior. 

 Nos tests de progreso avalíase o coñecemento do vocabulario clave nas catro destrezas básicas: Listening, reading, 
writingandspeaking. Obtense dous puntos por cada destreza e dous  puntos extra por boa pronunciación.  

 Nas táboas de observación avalíase o progreso do alumn@ en base aos seguintes criterios: 
- Participación activa nas rutinas da clase: cantar as cancións, contar as historias, responder verbal e non verbalmente a 
preguntas sinxelas. 
- Identificación e produción do vocabulario básico: recoñecelo, lelo, escribilo, utilizalo... 
- Amosar unha actitude positiva e interés pola lingua estranxeira. 
- Traballar ben en parellas ou en grupos comportándose con corrección. 

 Adquirir as competencias básicas especialmente a competencia en comunicación lingüística. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN VALORACIÓN EN % INSTRUMENTOS EMPREGADOS 

Valoración dos contidos e competencias 

adquiriridasoudesenvolvidas na unidade 

50,00% - Realización de probas escritas ouorais 

Realización do traballo na clase: 

- Realización axeitada do traballo. 

- Presentación do caderno. 

- Realización e presentación de fichas. 

30,00% - Caderno de clase e libros 

- Fichas 

- Rexistro de actividades 

 Realización do traballo da casa: Actividades e 

traballos específicos. 

10,00% Valoración de traballos específicos 

Valoración de actitudes na aula; - Escoita 

- Participación 

- Esforzo 

- Colaboracióneta 

10,00% Rexistros variados. 

(de particiación, actitude, atención....) 

 
 
MÍNIMOS ESIXIBLES  
 

 Coñecer o vocabulario básico traballado no ciclo. Identificalo, decilo, lelo e escribilo nun 70%. 

 Entender ao profesor nas rutinas da clase. 

 Amosar interés e actitude positiva. 
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AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

Ao remate do curso escolar farase unha avaliación exhaustiva das metas conseguidas, é dicir, valorar se se produciu no alumnado 
un aumento na súa capacidade de expresión e comunicación na lingua estranxeira, a través da observación directa dentro da aula, 
establecendo as medidas necesarias correctoras para o seguinte curso se fora necesario. 


