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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO QUINTO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

▪ b 

▪ f 

▪ B1.1. Estratexias de comprensión:

  

 Uso do contexto visual e non 

verbal e dos coñecementos 

previos para a formulación de 

hipóteses sobre o que se vai 

escoitar, sobre o tema ou a 

situación, transferidos desde as 

linguas que coñece á lingua 

estranxeira. 

 Identificación da tipoloxía de 

textos emitidos en diferentes 

situacións de comunicación 

(rima, canción, exposición, 

descrición, diálogo...), adaptando 

▪ B1.1. Comprender a idea global e a 

información máis importante en 

textos orais moi breves, con 

estruturas simples e coñecidas cun 

léxico de uso moi frecuente e 

conectados cos propios intereses e 

coas propias experiencias do 

alumnado, articulados con 

claridade e transmitidos de viva voz 

ou por soportes multimedia que 

non distorsionen a mensaxe. 

▪ B1.2. Coñecer e aplicar as 

estratexias básicas máis 

adecuadas para a comprensión do 

sentido xeral e a información mais 

▪ PLEB1.1. Comprende o sentido global e a información máis 

importante de textos orais, con estruturas coñecidas e léxico de 

uso cotiá adecuados á súa idade, procedentes de medios 

audiovisuais ou da Internet.  

▪ CCL 

▪ PLEB1.2. Comprende os puntos principais e recoñece 

palabras e expresións coñecidas en textos orais (xogos de 

ordenador, peticións, instrucións) sobre temas do seu interese, 

expresados con claridade e que conten con apoio visual en 

soporte papel ou dixital. 

▪ CCL 

▪ PLEB1.3. Identifica a información máis relevante en 

interaccións orais nas que participa que traten sobre temas 

familiares procedentes de diferentes medios de comunicación 

e da Internet. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 
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a comprensión ao mesmo. 

 Interpretación das ideas 

principais expresadas en 

mensaxes orais de progresiva 

complexidade, como instrucións 

ou explicacións e interaccións 

orais ou gravacións en soporte 

audiovisual e informático para 

extraer información global ou 

dalgún detalle concreto. 

 Repetición, memorización 

comprensiva e observación de 

modelos para a adquisición do 

léxico, rutinas e expresións cotiás 

da lingua estranxeira. 

 Identificación de informacións 

específicas en textos orais 

importante do texto. 

▪ B1.3. Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación 

básicos nos diferentes contextos 

comunicativos de forma 

significativa. 

▪ PLEB1.4. Escoita atentamente en interaccións cara a cara, sen 

interromper. 

▪ CCL 

▪ CSC 
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variados emitidos en diferentes 

situacións de comunicación. 

 Seguimento verbal e non verbal 

de mensaxes orais de progresiva 

complexidade en situacións 

comunicativas habituais dentro e 

fóra da aula. 

 Desenvolvemento de actitudes e 

estratexias de cooperación e 

respecto en situacións de 

aprendizaxe compartida que 

faciliten interaccións orais en 

grupo para a realización de 

tarefas na aula. 

▪ B1.2. Patróns sonoros, rítmicos, de 

entoación e acentuación básica: 

identificación progresiva de 

aspectos fonéticos, do ritmo, da 

entoación e da acentuación básica 

da lingua estranxeira como 

aspectos fundamentais para a 

comprensión de breves textos orais. 

▪ PLEB1.5. Amosa interese e respecto polas intervencións orais 

alleas en prol da mellora da súa pronuncia, entoación e 

acentuación. 

▪ CCL 

▪ CSC 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 
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▪ b 

▪ c 

▪ i 

▪ B2.1. Estratexias de produción: 

  

  

  

  

  

 Planificación: 

 Concibir a mensaxe con 

claridade e practicala varias 

veces, distinguindo a súa idea 

ou ideas principais e a súa 

estrutura básica. 

 Iniciarse na adecuación do 

texto á persoa destinataria, 

contexto e canle, aplicando a 

estrutura de discurso 

adecuados a cada caso. 

 Execución: 

 Expresarse oralmente en 

situacións reais ou simuladas 

con progresiva autonomía, 

eficacia e complexidade das 

▪ B2.1. Interactuar en situacións 

reais ou simuladas sinxelas de 

comunicación sobre temas dos seu 

interese, sobre persoas da súa 

contorna inmediata, usando 

expresións e frases feitas de uso 

frecuente, normalmente illadas ou 

enlazadas con conectores básicos 

(and/or/then/but). 

▪ B2.2. Participar de forma activa e 

cooperativa en situacións 

funcionais de comunicación que 

requiran un intercambio directo de 

información en áreas de 

necesidade inmediata ou temas do 

seu interese cunha pronuncia 

axeitada e empregando as 

convencións propias do proceso 

comunicativo. 

▪ B2.3. Valorar a lingua estranxeiras 

como instrumento de 

comunicación. 

▪ B2.4. Producir patróns sonoros, 

▪ PLEB2.1. Participa de forma activa en situacións reais ou 

simuladas de comunicación, previamente preparadas e 

ensaiadas, sobre temas do seu interese, sobre persoas da súa 

contorna inmediata, cunha pronuncia e entoación comprensibles. 

▪ CCL 

▪ PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter información en 

interaccións cotiás habituais. 

▪ CSC 

▪ PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta. ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ PLEB2.4. Produce textos orais propios, sinxelos e breves (p.e. 

cancións, conversas telefónicas, dramatizacións) utilizando 

distintos soportes multimedia. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ PLEB2.5. Recorda as ideas principais dun texto escoitado e fai 

un resumo breve sobre o mesmo. 

▪ CCL 

▪ PLEB2.6. Manifesta interese e respecto polas opinións do seus 

compañeiros/as. 

▪ CCL 

▪ CSC 
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expresións utilizadas. 

 Apoiarse nos coñecementos 

previos, sobre o tema ou a 

situación transferidos desde 

as linguas que coñece á lingua 

estranxeira, para participar 

activamente en situacións 

funcionais, previamente 

preparadas e ensaiadas, de 

comunicación adecuadas á 

idade do alumnado e aos seus 

intereses. 

  

  

  

 Compensar as carencias 

lingüísticas mediante 

procedementos non verbais 

acentuais, rítmicos e de entoación 

básicos e de uso diario. 
▪ PLEB2.7. Recoñece a diversidade lingüística da súa contorna 

como elemento enriquecedor. 

▪ CCL 
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(xestos, expresións faciais, 

posturas, contacto visual ou 

corporal). 

 Recoñecer e usar léxico, 

formas e estruturas básicas 

orais coñecidas e propias da 

lingua estranxeira, para 

expresar funcións previamente 

traballadas. 

 Manter conversas cotiás e 

familiares sobre temas 

coñecidos en situacións de 

comunicación predicibles. 

 Participar en interaccións orais 

en situacións reais ou 

simuladas a través de 

respostas verbais e non 

verbais que esixan elección 

entre un repertorio limitado de 

posibilidades, en contextos 

progresivamente menos 

dirixidos. 

 Producir textos orais cotiáns 

de índole diversa tendo en 

conta tanto elementos 

lingüísticos como 

extralingüísticos, dicindo ou 

lendo en voz alta para toda a 

clase textos breves de 

realización propia. 

  

 Participar activamente en 

intercambios lingüísticos orais 

breves, previamente 

traballados en grupo, para 

expresar as necesidades de 

comunicación máis 

inmediatas. 

 Empregar a lingua estranxeira 

en situacións variadas de 

comunicación. 

▪ B2.2. Patróns sonoros, rítmicos, de 

entoación e de acentuación básica:  

 Uso progresivo das normas que 

regulan a interacción oral. 

 Pronuncia comprensible, ritmo, 

entoación e acentuación 

▪ PLEB2.8. Comeza a utilizar correctamente e progresivamente 

aspectos fonéticos básicos, do ritmo, da acentuación e da 

entoación da lingua estranxeira para a produción de textos 

orais comprensibles.  

▪ CCL 

▪ CAA 
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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 

e formulación de hipóteses sobre 

o seu contido e contexto. 

 Identificar elementos icónicos, 

títulos e facer unha primeira 

anticipación e hipótese sobre o 

contido de textos escritos breves 

do seu interese e adaptados á 

súa idade. 

 Deducir o significado de palabras 

e expresións non coñecidas de 

palabras clave do texto, 

relacionadas cos e coas 

personaxes e co contexto a 

través da linguaxe non verbal ou 

co apoio de ilustracións. 

 Recoñecer textos breves, propios 

ou alleos de situacións cotiás 

próximas á súa experiencia como 

invitacións, felicitacións, notas, 

carteis... 

▪ 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 cun 

léxico cotián de interese para o 

alumnado e que conte con apoio 

visual en soporte papel ou dixital. 

▪ B3.2. Recoñecer as estratexias 

básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e as 

ideas principais en textos escritos 

sinxelos. 

▪ B3.3. Discriminar patróns gráficos e 

recoñecer os significados e 

intencións comunicativas básicas 

que expresen pausas, 

exclamacións e interrogacións. 

▪ B3.4. Recoñecer os signos 

ortográficos básicos (punto e 

coma), así como os símbolos 

frecuentes. 

▪ PLEB3.1. Comprende información básica escrita en notas, 

tendas e medios de transporte, relacionadas cos temas 

traballados previamente de forma oral. 

▪ CCL 

▪ PLEB3.2. Comprende a idea principal dun texto escrito sinxelo, 

con apoio visual, procedente dos medios de comunicación 

adaptados á súa competencia lingüística e acorde coa súa 

idade. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias básicas para a 

comprensión lectora.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ PLB3.5. Selecciona contos, narracións ou outro material 

escrito da biblioteca da aula para a súa lectura autónoma, 

acordes á súa idade e intereses e respectando as súas normas 

de funcionamento. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ PLB3.6. Formula hipóteses sinxelas a partir de elementos 

icónicos e títulos que o acompañan e compróbaas.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ PLEB3.7. Valora a lingua escrita como medio de 

comunicación.  

▪ CCL 

▪ CAA 
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 Recoñecer o léxico, formas e 

estruturas breves escritas propias 

da lingua estranxeira, para 

expresar funcións previamente 

utilizadas. 

  

  

 Captación da idea global e 

identificación de elementos 

▪ PLEB3.8. Amosa interese por informarse, comunicarse e 

aprender a través dos textos escritos. 

▪ CCL 

▪ CSIEE  
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específicos en textos escritos 

situacións cotiás próximas á 

experiencia, con axuda de 

elementos lingüísticos e non 

lingüísticos do contexto. 

 Lectura menos 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. 

 Usar progresivamente o 

dicionario bilingüe, biblioteca da 

aula e as tecnoloxías da 

información e da comunicación 

para ler (webs infantís e xuvenís, 

programas multimedia, correo 

electrónico). 

▪ B3.2. Patróns gráficos, convencións 

ortográficas e de puntuación 

elementais: 

 Recoñecemento dos signos de 

puntuación elementais. 

 Asociación de grafía, pronuncia e 

significado a partir de modelos 

escritos, expresións orais 

coñecidas e establecemento de 

relacións analíticas grafía-son, 

coñecemento dalgunhas 

irregularidades específicas 

propias da lingua estranxeira.. 

 Recoñecemento de símbolos de 

uso frecuente: €, ₤ @. 

▪ PLEB3.9. Amosa interese pola corrección, ortografía básica, 

puntuación e presentación dos textos escritos. 

▪ CCL 
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BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

▪ b 

▪ f 

▪ i 

▪ B4.1. Estratexias de produción: 

 Planificación: 

 Seleccionar o tipo de texto que 

se vai producir: conto, notas, 

dramatizacións … 

 Usar, de forma 

progresivamente autónoma, 

estratexias básicas de 

produción de textos (a quén 

vai dirixido, qué se quere dicir 

e como se vai organizar a 

información), así como a 

elaboración pautada dun 

borrador ou a revisión do texto 

para a súa corrección. 

 Usar progresivamente o 

dicionario bilingüe e outros 

materiais de consulta en 

soporte papel ou dixital 

adecuados á idade do 

▪ B4.1. Elaborar textos sinxelos 

propios, compostos de frases 

simples illadas, utilizando con 

razoable corrección as 

convencións ortográficas e os 

principais signos de puntuación, 

para falar de si mesmo, da súa 

contorna máis inmediata e de 

aspectos da súa vida cotiá, en 

situacións familiares e predicibles. 

▪ B4.2. Coñecer e aplicar as 

estratexias básicas máis 

adecuadas para a produción de 

textos escritos. 

▪ B4.7. Usar ferramentas 

informáticas para completar 

actividades preelaboradas polo 

persoal docente, realizar sinxelas 

presentacións e transmitir 

información. 

▪ B4.8. Aplicar patróns gráficos e 

▪ PLEB4.1. Elabora textos sinxelos 

relacionados con temas da súa vida cotiá, 

experiencias e actividades na aula, 

traballados previamente de forma oral. 

▪ CCL 

▪ PLEB4.2. Escribe diálogos simples, a 

partir de modelos, respectando a 

estrutura gramatical coñecida e as 

normas ortográficas básicas. 

▪ CCL 

▪ PLEB4.3. Escribe textossinxelos, 

organizados con coherencia na súa 

secuencia e con léxico relacionado co 

tema da escritura propios de situacións 

de relación interpersoal (invitacións, 

notas, avisos). 

▪ CCL 

▪ PLEB4.4. Amosa interese polo uso 

guiado das TIC para producir textos e 

presentacións e transmitir información 

escrita.  

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 
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alumnado. 

 Execución: 

 Producir a mensaxe escrita 

con claridade, utilizando 

expresións e frases coñecidas, 

atendendo á persoa 

destinataria, ao tipo de texto e 

á finalidade, tanto en soporte 

papel como dixital. 

  

  

 Compensar as carencias 

léxicas mediante o uso do 

dicionario visual e bilingüe do 

alumnado, biblioteca de aula e 

materias dixitais para 

reproducir mensaxes escritas 

sinxelas. 

 Apoiarse nas palabras e 

frases coñecidas previamente 

en interaccións orais e de 

lectura. 

 Seleccionar e empregar o 

léxico adecuado ao tema e 

convencións ortográficas básicas 

para escribir con razoable 

corrección frases curtas que utiliza 

normalmente ao falar, cunha 

ortografía aceptable. 

▪ PLEB4.6. Produce mensaxes escritas 

breves: notas e avisos, instrucións ou 

normas, cartas, felicitacións, carteis, 

folletos, cómics o descricións de lugares, 

gustos ou afeccións) 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ PLEB4.7. Produce textos escritos 

significativos,en soporte papel ou dixital, 

de forma individual ou en parella 

seguindo o modelo traballado 

(elaboración dunha enquisa, SMS, 

correspondencia persoal simple en 

soporte papel ou dixital falando de si 

mesmo/a e da súa contorna inmediata 

…). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ PLEB4.8. Uso do dicionario bilingüe e 

doutros materiais de consulta para a 

elaboración de textos. 

▪ CCL 

▪ CAA 
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usar algún recurso cohesivo 

para non repetir palabras. 

 Elaborar informacións en 

ficheiros, libriños... textos 

breves escritos afíns aos seus 

intereses e experiencias, 

cunha intención comunicativa. 

 Reproducir a forma gráfica 

certas palabras en situacións 

comunicativas, sen modelos 

dados, a través de hipóteses 

ou tratando de recordar a súa 

forma. 

  

  

  

  

  

 Utilizar a lingua estranxeira en 

▪ PLEB4.9. Presenta os seus textos con 

caligrafía clara e limpeza: evitando 

riscos, inclinación de liñas etc. 

▪ CCL 
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mensaxes escritas como 

recordatorio visual e para á 

aprendizaxe de novas 

palabras e expresións (carteis 

para identificar os obxectos e 

os espazos da aula, 

calendario, normas de xogos, 

cartafol colectivo...). 

 Usar as tecnoloxías da 

información e a comunicación 

para producir textos e 

presentacións, recompilar e 

transmitir información. 

▪  B4.2. Patróns gráficos, covencións 

ortográficas e de puntuación 

elementais: 

 Uso dos signos de puntuación 

elementais (interrogación, 

exclamación). 

 Asociación de grafía, pronuncia e 

significado a partir de modelos 

escritos, expresións orais 

coñecidas e establecemento de 

relacións analíticas grafía-son, 

coñecemento dalgunhas 

irregularidades específicas 

propias da lingua estranxeira. 

 Recoñecemento de símbolos de 

uso frecuente: €, ₤ @. 

▪ PLEB4.10. Utiliza a lingua estranxeira 

escrita de forma correcta en situacións 

variadas atendendo á súa corrección 

ortográfica básica. 

▪ CCL 
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BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

▪ b 

▪ f 

▪ B5.1. Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos:  

 Actitude receptiva e respectuosa 

cara ás persoas, países e 

comunidades lingüísticas que 

falan outra lingua e teñen unha 

cultura diferente á propia. 

 Coñecemento dalgunhas 

similitudes e diferenzas nos 

costumes cotiáns e uso das 

formas básicas de relación social 

entre os países onde se fala a 

lingua estranxeira e o noso. 

 Actitude positiva sobre a propia 

capacidade para aprender unha 

lingua estranxeira e disposición 

para superar as dificultades de 

aprendizaxe.  

 Interese por establecer contactos 

e comunicarse con falantes da 

lingua estranxeira ou doutras 

linguas a través dos medios que 

nos proporcionan as tecnoloxías 

da comunicación.  

 Actitude positiva cara a realidade 

plurilingüe e multicultural da súa 

contorna. 

 

 

▪ B5.1. Identificar aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

básicos e significativos e aplicar 

progresivamente os coñecementos 

adquiridos sobre estes, a unha 

comprensión adecuada do texto 

oral e escrito. 

▪ B5.2. Amosar curiosidade pola 

lingua e pola súa cultura. 

▪ B5.3. Amosar interese en participar 

en actividades individuais, así 

como respecto e cooperación nas 

situacións de aprendizaxe en 

grupo. 

▪ B5.3. Iniciar e rematar as 

interaccións adecuadamente en 

situacións reais ou simuladas en 

contextos menos dirixidos. 

▪ B5.4. Obter e dar información 

persoal máis detallada, apariencia 

física, afeccións… en situacións 

comunicativas habituais dentro e 

fóra da aula. 

▪ B5.5. Expresarse en tempo 

presente e pasado simple, 

afirmativa e negativa, 1ª e 3ª 

persoa… 

▪ B5.6. Expresar nocións básicas 

relativas a accións cotiás, de 

lecer… 

▪ PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países 

onde se fala a lingua estranxeira (horarios, comidas, 

festividades…) e compáraos cos propios, amosando unha 

actitude de apertura cara ao diferente. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ PLEB5.2. Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira 

e a súa cultura. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ PLEB5.2. Participa en actividades de aprendizaxe individuais e 

colectivas, respecta as ideas dos e das demais e contribúe ao 

traballo en grupo. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ PLEB5.3. Inicia e remata as interaccións adecuadamente. ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ PLEB5.4. Pregunta e responde de xeito comprensible en 

actividades de aprendizaxe en distintos contextos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ PLEB5.5. Identifica en textos simples: as formas de presente e 

pasado simple, a afirmación e a negación… 

▪ CCL 

▪ B5.6. Expresa, identifica e distingue actividades variadas de 

rutina, lecer… 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ PLEB5.7. Describe unha escena sinxela dicindo o que hai nela, 

compara dúas ilustracións e identifica as diferenzas, entre 

outras. 

▪ CCL 

▪ CAA 
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▪ B5.2. Funcións comunicativas: 

 Establecemento de relacións 

sociais: saudar, agradecer, 

despedirse, dirixirse aos demais.  

 Realización de preguntas e 

respostas sinxelas sobre 

aspectos persoais dun mesmo/a 

e dos e das demais. 

 Realización de preguntas e 

respostas sinxelas sobre a 

procedencia e nacionalidade dun 

mesmo/a e doutra persoa. 

 Descrición de si mesmo/a. 

 Realización de preguntas e 

respostas curtas en tempo 

presente e pasado. 

 Descrición, en primeira persoa en 

afirmativa e negativa, de accións 

habituais, actividades diarias, de 

lecer etc. 

 Descrición, en primeira persoa en 

afirmativa e negativa, de accións 

cotiás no pasado. 

 Realización de preguntas e 

respostas sinxelas en primeira e 

terceira persoa de singular, para 

 

 

▪ B5.7. Expresar e identificar a 

existencia de seres vivos ou 

obxectos. 

▪ B5.8. Describirse fisicamente, 

achegando información 

complementaria, a si mesmo/a ou a 

outra persoa. 

▪ B5.9. Expresa e comprende 

indicacións e ordes.  

▪ B5.10. Utilizar adecuadamente as 

estruturas morfosintácticas para 

realizar as funcións comunicativas 

propias do seu nivel.  

▪ B5.11. Utiliza as estruturas 

sintácticas de progresiva dificultade 

(p. e. enlazar frases sinxelas con 

conectores (and, or, then but), pero 

adecuándoas aos propósitos 

comunicativos. 

▪ B5.12. Recoñecer estruturas 

sintácticas básicas e os seus 

significados asociados. 

▪ B5.13. Mostrar un control dun 

conxunto de estruturas gramaticais 

▪ PLEB5.8. Describe con máis detalle o seu aspecto físico, 

gustos, afeccións… de si mesmo/a e doutra persoa. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ PLEB5.9. Expresa e distingue as indicacións para chegar a un 

lugar, así como as instrucións dentro e fóra da aula.   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ PLEB5.10. Diferenza preguntas e respostas moi simples, así 

como as que achegan información.  

▪ CCL 

▪ PLEB5.11. Estrutura adecuadamente os elementos das 

oracións, mantén a concordancia de número e persoa, e usa 

correctamente os nexos básicos. 

▪ CCL 

▪ PLEB5.12. Memoriza rutinas lingüísticas coñecidas para 

desenvolverse nas interaccións dentro e fóra da aula. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ PLEB5.14. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario 

necesario para participar nas interaccións da aula ou fóra da 

aula, ler textos próximos á súa idade e escribir con léxico 

traballado previamente. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ PLEB5.15. Compara aspectos lingüísticos e culturais das 

linguas que coñece para mellorar na súa aprendizaxe e lograr 

unha competencia integrada a través de producións 

audiovisuais ou multimedia e de manifestacións artísticas. 

▪ CCL 

▪ CAA 
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describir accións que se realizan 

no mesmo instante no que un 

fala. 

 Expresión de instrucións 

habituais e indicacións de 

dirección, en afirmativa e 

negativa. 

 Realización de preguntas e 

respostas sinxelas en primeira e 

terceira persoa de singular, para 

describir accións que se realizan 

no mesmo instante no que un 

sinxelas e de modelos de oracións 

e frases dentro dun repertorio 

memorizado. 

 

 

 

▪ B5.14. Comprender e utilizar o 

léxico propio do nivel en situacións 

comunicativas sinxelas da vida da 

aula ou fóra dela. 

▪ B5.15. Recoñecer un repertorio 

▪ PLEB5.16. Establece similitudes e diferenzas das linguas que 

hai na aula ou na súa contorna máis próxima. 

▪ CCL 

▪ CSC 
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fala. 

 Expresión de existencia. 

 Realización de preguntas sobre a 

existencia de algo. 

 Expresión da posesión dun 

mesmo/a e dunha terceira persoa 

en afirmativa e negativa. 

 Expresión da información en 

afirmativa e negativa e 

formulación das correspondentes 

preguntas. 

 Realización de preguntas e 

respostas sinxelas sobre os días 

da semana, os meses e o tempo 

atmosférico, a hora, a data eta. 

 Realización de preguntas e 

respostas sinxelas indicando a 

identificación e localización de 

persoas, de obxectos e de 

lugares... 

 Realización de preguntas e 

respostas sinxelas en relación a 

operacións de compravenda. 

 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. 

 Formulación de preguntas sobre 

o desexo. 

 Expresión de instrucións. 

 Preguntas e respostas sobre 

petición e ofrecemento de axuda. 

▪ B5.3. Estruturas sintáctico-

limitado de léxico de alta frecuencia 

relativo a situacións cotiás e temas 

habituais e concretos relacionados 

coas súas experiencias. 

▪ B5.16. Comparar aspectos 

lingüísticos e culturais das linguas 

que coñece para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr unha 

competencia integrada a través de 

producións audiovisuais ou 

multimedia e de manifestacións 

artísticas (horarios, hábitos, 

festividades…).  

▪ B5.17. Indagar a realidade 

plurilingüe e multicultural das 

familias e da súa contorna, e 

identificar semellanzas e 

diferenzas, evitando os 

estereotipos. 

▪ PLEB5.17. Valorar as linguas como instrumento de 

comunicación, para aprender e acercarse a outras culturas. 

▪ CCL 

▪ CSC 
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TEMPORALIZACIÓN BIG SURPRISE! 5 

 

UNIDADE 
Aprox. Nº 
Sesións 

Aprox. Temporalización 
(50 mins por sesión) 

Datas 

Starter Unit 6 2 SEMANAS 11 – 22 de setembro 

Unit 1: Family and friends 15 5 SEMANAS 23 de set. – 27 de out. 

Unit 2: Healthy eating 12 4 SEMANAS 1 de nov. – 30 de NOV. 

Unit 3: My city 15 5 SEMANAS 
8 de xan. – 16 de feb. 

 

Unit 4: Sports and hobbies 15 5 SEMANAS 24 de feb. – 31 de marzo 

Unit 5: My country 12 4 SEMANAS 1 de abril – 10 de maio 

Unit 6: Animals house 12 4 SEMANAS 11 de maio – 7 de xuño 

REVIEW 6 2 SEMANAS             8 -21 de xuño 

Festivals 12 4 SEMANAS 

Halloween (28out. – 31 nov.) 

Christmas (4 - 22 dec.) 

Carnival  (17 xaneiro-23 feb.) 

 

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: 

5º CURSO 

STARTER UNIT 

Vocabulario 
Básico:  Ordinal numbers 1st-10th 

Spain, France, Thailand, Germany, China, Italy. 
Repaso:  vocabulario do nivel 3 e 4. 

 
Estruturascomunicativas 
Repaso das fórmulasinterrogativas: What’s your name?, Where are you from?, What’s your favourite hobby? Have you got any 
brothers and sisters?, Who are your friends; etc. 
 
Funcións da linguaxe 
Presentarse. 
Facer e responder a preguntas sobre a identidade da xente. 
Utilizar a linguaxe do ordenador. 
 
UNIT 1: FAMILY AND FRIENDS 

Vocabulario 
Básico:  long, short, small, big, curly, straight, glasses. 
 Polite, rude, tidy, untidy, on time, late. 

Lovely, hairdressers, uniform, cardigan, cap, he UK, Ecuador, Japan, Italy. 
 

Estruturascomunicativas 
Adxectivo+adxectivo+substantivo 
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I’ve got (short curly hair), I haven’t got…,  
He’s/She’s wearing….,  He/She isn’t wearing… 
 
Funcións da linguaxe 
Describirse un mesmo e á xente.  
Expresar o que un ten.  
Expresarnormas.  

  
UNIT 2: HEALTHY EATING 

Vocabulario 
Básico:  carrots, pineapple, broccoli, beans, potatoes, peas, onions, plums. Run! 
 Fruit, smoothie, wash, peel, cut, put, pour, mix, drink, recipe, vegetables, meat, fish, oil, fats, cereals, healthy. 

 
Estruturascomunicativas 
Do you like…?, Yes, I don. No, I don’t.  
I love/hate/like/don’t like… 
Howabout…? 
 
Funcións da linguaxe 
Saudar e despedirse. 
Facer e responder a preguntas sobre os gustos alimenticios. 
Expresar gustos e preferencias.  

 

 

UNIT 3: MY CITY 

Vocabulario 
Básico:  Art gallery, bowling alley, ice rink, sports centre, shopping centre, restaurant, football stadium, Internet café. 
 Traffic lights, zebra crossing, text message, cycle helmet, reflective vest, lights. 
 Robbery, security guard, robber, map,  
 Metal, glass, brick, ice, fantastic, unique, stone, building. 
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26 

 

Estruturascomunicativas 
There is a (painting). There isn’t a…, There are…, There aren’t any… 
Go… straight on/past/through, Turn left/right, Cross the road. 
 
Funcións da linguaxe 
Falar sobre o que se fai a fin de semana.  
Expresar o que haiou non haiao describir unhacidade.  
Indicar dirección para ir a un lugar.  
 
 

UNIT 4: SPORTS AND HOBBIES 

Vocabulario 
Básico:  Playing handball, doing aerobics, doing gymnastics, kitesurfing, bowling, snowboarding, doing judo, playing volleyball. 

Mountain bike, kite and kiteboard, MP3 player, digital camera, pets, DVDs 
Eat, drink, sleep, brush your teeth, go to bed, walk, take. 
  

Estruturascomunicativas 
I’m (playing football), He’s/She’s (kitesurfing), They’re (playing volleyball) 
Is he/she (swimming)?, Yes, he/she is. No, he/she isn’t, he/She isn’t (swimming). 
 
Funcións da linguaxe 
Expresar gustos en relación cos deportes. 
Falarsobrehábitossaudábeis. 

 

 

UNIT 5: MY COUNTRY 

Vocabulario 
Básico:  beach, island, jungle, lake, mountains, ocean, river, waterfall 

Months of the year. 
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Go on holiday, tidal wave, tsunami, safe, bravery, clever, proud. 
The Pacific/Atlantic/Arctic/Southern/Indian Ocean, continents, North America, South America, Africa, Asia, Australia, 
Antarctica, Europe. 
 

Estruturascomunicativas 
Verb “to be”: I’m.., You’re…, It’s…, He’s/She’s…, We’re…, They’re… 
My favourite food was pizza, My favourite toys were a scooter and bike. 
 
Funcións da linguaxe 
Indicar onde van e que fan de vacacións. 
Expresar preferencias en presente e en pasado. 
 
UNIT 6: ANIMALS 

 

Vocabulario 
Básico:  Cheetah, koala, rhino, hippo, gorilla, spider, kangaroo, panda 

Bigger, smaller, slower, faster, heavier, lighter. 
Extinct, tall, long, woolly, mammoth, Indian elephant, great white shark, megalodon, emperor, fairies, dragon 
  

Estruturascomunicativas 
I watched (television), He played (a computer game). 
Visited, walked, watched, played, liked (pasado simple dos verbosregulares). 
 
Funcións da linguaxe 
Falar dos animais favoritos de cada un.  
Expresarpasado. 
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CULTURE – HALLOWEEN 

 

Vocabulario 
Monster, vampire, ghost, witch, wizard, cat, pumpkin, apple. 
 
Estruturas 
I make (cakes), dress up, play, make, use. 
 
CULTURE – CHRISTMAS 

 

Vocabulario 
Christmas tree, present, Santa Claus, star, stocking, decorations, snowflake, candle, roast turkey. 
 
Estruturas 
We have (Christmas lunch), open, cook, have, make, cut up, eat, play. 
 
CARNIVAL 

 

Vocabulario 
 
Masks, design, colour, cut out, fold ... 
 
 
 

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. 
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 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). 
 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 

 
 

5ºPrimaria BIG SURPRISE 5 -Oxford UniversityPress 

Libro do Alumno, Audio CDs, 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. 

 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN VALORACIÓN EN % INSTRUMENTOS EMPREGADOS 

Valoración dos contidos e competencias 

adquiriridasoudesenvolvidas na unidade 

65,00% - Realización de probas escritas ouorais 

Realización do traballo na clase: 

- Realización axeitada do traballo. 

- Presentación do caderno. 

- Realización e presentación de fichas. 

15,00% - Caderno de clase e libros 

- Fichas 

- Rexistro de actividades 
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 Realización do traballo da casa: Actividades e 

traballos específicos. Tarefas de reforzo e 

ampliación. 

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. 
 
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. 


