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1. INTRODUCIÓN  

1.1. Xustificación da programación 

As vantaxes e oportunidades que nos ofrece a presente Lei de Educación (LOE), 

modificada pola Lei 8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa 

(LOMCE), as particularidades do currículo desenvolvido para a Comunidade 

Autónoma de Galicia, segundo o Decreto 105/2014, do 4 de setembro, as esixencias 

e necesidades cada vez máis pluriculturais da nosa sociedade, xunto coas directrices 

establecidas polo Consello de Europa no Marco común europeo de referencia para as 

linguas, son claves significativas que quedan reflectidas no proxecto All About Us. 

Cunha clara vocación educativa e de aprendizaxe, onde os alumnos aprenden inglés 

a través de actividades motivadoras con carácter lúdico, que permiten de maneira 

inconsciente e natural a adquisición da lingua estranxeira, e que encerran o reto de 

potenciar a habilidade do alumnado para percibir o coñecemento dunha lingua 

estranxeira, non só como unha materia máis, senón coma o descubrimento dun 

mundo externo do que todos formamos parte responsable, promóvese a interacción 

na clase para desenvolver unha actitude de alerta cara ás normas e ós valores 

sociais, dentro dos principios psicopedagóxicos nos que se fundamenta o deseño 

curricular para a etapa da Educación Primaria. 

A finalidade do noso proxecto é, en primeiro lugar, conseguir que o alumnado adquira 

tódalas competencias marcadas pola LOMCE, centrándonos, como é lóxico, na 

competencia en comunicación lingüística, e facendo especial énfase nas 

competencias sociais e cívicas, aprender a aprender e sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor. Por outra banda, incorporar o conxunto de elementos transversais no 

proceso de aprendizaxe, recollidos tamén pola LOMCE. Como é de agardar, a 

comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual e as TIC 

traballaranse intensamente ó longo de todo o proceso. Así mesmo terán cabida na 

aprendizaxe da lingua estranxeira a promoción da igualdade de oportunidades, a non 

discriminación, a igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención da 

violencia de xénero, a prevención e resolución pacífica de conflitos en tódolos eidos, 

rexeitamento a calquera tipo de violencia, racismo e xenofobia, respecto ás vítimas 

do terrorismo, o desenvolvemento sostible e o medio ambiente, os riscos de 

explotación e abuso sexual, as situacións de risco no uso das TIC, a protección ante 

emerxencias e catástrofes, o desenvolvemento do espírito emprendedor, a actividade 

física e a dieta equilibrada, a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes 

de tráfico. 

Este proxecto ten en conta cambios tan significativos e evidentes coma a 

globalización, que practicamente esixe o dominio dunha segunda lingua estranxeira, 

e o impacto das novas tecnoloxías, repercutindo directamente nos alumnos á hora de 

aprender, de comunicarse ou de executar unha tarefa, elementos que se converteron 

nunha prioridade e nun instrumento clave no proceso de aprendizaxe, non só na 

etapa á que fai referencia este documento, senón ó longo de toda a vida. 

Neste proxecto, o profesorado deberá crear as condicións esenciais para que se 

produza a aprendizaxe, atendendo particularmente á diversidade nas habilidades e 

expectativas de cada alumno e á busca do desenvolvemento do talento de cada un 
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deles. Así mesmo preparará e organizará o traballo, axudando no desenvolvemento 

do mesmo; coordinará accións, impulsando actitudes positivas cara ó idioma e á 

cultura inglesa, captando e desenvolvendo o interese do alumno cara ó novo e á 

creatividade, participando de maneira activa e reflexiva, e tratando os erros coma 

sinais de progreso. Pola súa parte, o alumnado debe participar de maneira activa no 

seu proceso de aprendizaxe, sendo, como define a LOMCE, o centro e a razón de ser 

da educación.  

 

1.2. As Competencias clave Integradas 

A sociedade actual, cada vez máis heteroxénea e global, demanda un tipo de cidadán 

competente, que saiba o que fai e o que di de maneira creativa e autónoma.  

Desde a área de linguas estranxeiras, esta formación, necesariamente continua, 

constitúe un proceso de construción social e emocional do coñecemento na que 

interaccionan permanentemente o corpo, a mente, a razón e as emocións. 

Nun proceso de aprendizaxe continuo, baseado na adquisición de competencias, o 

alumnado, mediante os coñecementos que adquiriu, será capaz de aplicar o que sabe 

en situacións concretas, é dicir, poñer en práctica e demostrar os coñecementos, 

habilidades e actitudes que posúe para resolver diferentes feitos en diversos 

contextos. 

Cabe destacar o carácter combinado da aprendizaxe por competencias: o alumno, 

mediante o que sabe, debe demostrar que sabe aplicalo, pero ademais que sabe ser e 

estar. De esta maneira vemos como unha competencia integra os diferentes contidos 

que son traballados na aula (conceptos, procedementos e actitudes), exemplo dunha 

formación integral do alumno. En suma, estamos recoñecendo que a institución 

escolar non só prepara ó alumno no coñecemento de saberes técnicos e científicos, 

senón que o fai tamén como cidadán, de aí que deba demostrar unha serie de 

actitudes sociais, cívicas e intelectuais que impliquen o respecto ós demais, 

responsabilidade e cooperación. 

O noso proxecto recolle e integra os diferentes elementos curriculares -obxectivos, 

estándares de aprendizaxe e competencias- para a ensinanza da lingua estranxeira, 

así como criterios e indicadores de competencias para a avaliación da adquisición das 

competencias e o logro dos obxectivos da materia. 
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2. CONTEXTO  

2.1. Contexto particular do centro 

 

 1º Curso de Educación Primaria - Inglés  

 
Centro 

 
Rúa 

 
Localidade Provincia Código Postal 

 
 
 
Composición do departamento de linguas estranxeiras 
 

1  

2  

3  

4  

5  

 
 
Distribución do alumnado 

 
Curso Nº de alumnos/as Nº de grupos 

   

   

 
 
Características do alumnado 
 
(O departamento describiraas atendendo ós tres criterios detallados a continuación: 

 
 Xerais 
 Dos distintos grupos 
 Dun grupo 

 
Detallaranse os obxectivos básicos para o seu tratamento. Priorizaranse tamén as súas 
necesidades, as estratexias que convén empregar e a planificación do tempo). 

 
 
Perfil do centro 
(Elimínese o que non proceda) 

 

Nivel social Alto Medio Baixo Mixto 

Zona Centro 
urbano 

Barrio 
periférico 

Vila Rural 

Nº de alumnos de 
integración: 

 

Observacións: 
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2.2. Plan de lectura 

Propoñemos as seguintes actividades para desenvolver a competencia lectora en 

inglés: 

 

 Lectura en voz alta de textos por parte dos alumnos. 

 Grupos de lectura dentro e fóra da aula. 

 Lectura graduada relacionada coa linguaxe e/ou tema da unidade na casa. 

Inclúese unha táboa na que se indicarán os libros recomendados para cada 

trimestre (a completar polo profesorado). 

 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

      

      

      

 

2.3. Plan de Tecnoloxías da Información e da Comunicación 

(A completar polo profesorado) 
 
 

Obxectivos: 
 

 Favorecer a aprendizaxe da lingua estranxeira. 
 Adquirir habilidades tecnolóxicas e comunicativas. 
 Facilitar o acceso á información en soporte dixital. 
 Investigar e contrastar información. 
 Facer un uso axeitado de Internet e das redes sociais. 
 Uso de redes sociais, correo electrónico, mensaxes, etc. 
 Crear documentos en formato dixital. 
 Descargar e compartir recursos. 
 Outros. 

Recursos: 
 

 Conexión a Internet 
 Sala de informática 
 Ordenadores, tabletas, netbooks, portátiles 

 Lousa dixital 
 Outros. 

Programas / 
Aplicacións: 

 

 Páxinas web 
 Wikis 
 Procesadores de texto 
 Ebooks 
 Blogs 
 Skype 
 Google sites 
 Redes sociais 
 Outros 

Outros:   
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2.4. Características dos grupos no tocante á aprendizaxe 

(Elimínese o que non proceda) 

 
Xerais 

....................... 
Grupo A 
 Gústalles aprender mentres xogan ou realizan actividades lúdicas. 
 Mostran con facilidade/dificultade a súa creatividade e imaxinación. 
 Resulta doado/difícil espertar a súa curiosidade. 
 Disgústalles/gústalles expresar o que senten. 
 Mostran capacidade/incapacidade para organizar e analizar a súa propia aprendizaxe. 
 Son/ non son conscientes das vantaxes de traballar de forma cooperativa na clase. 
 Exprésanse de maneira coherente/incoherente e correcta/incorrecta na súa propia lingua. 
 Non precisan/ precisan entender tódalas palabras dun texto para comprendelo. 
 Gústalles/disgústalles ler na casa. 

 Outras. 

Grupo B 
 Gústalles aprender mentres xogan ou realizan actividades lúdicas. 
 Mostran con facilidade/dificultade a súa creatividade e imaxinación. 
 Resulta doado/difícil espertar a súa curiosidade. 
 Disgústalles/gústalles expresar o que senten. 
 Mostran capacidade/incapacidade para organizar e analizar a súa propia aprendizaxe. 
 Son/ non son conscientes das vantaxes de traballar de forma cooperativa na clase. 
 Exprésanse de maneira coherente/incoherente e correcta/incorrecta na súa propia lingua. 
 Non precisan/ precisan entender tódalas palabras dun texto para comprendelo. 
 Gústalles/disgústalles ler na casa. 

 Outras. 

Grupo C 
 Gústalles aprender mentres xogan ou realizan actividades lúdicas. 
 Mostran con facilidade/dificultade a súa creatividade e imaxinación. 
 Resulta doado/difícil espertar a súa curiosidade. 
 Disgústalles/gústalles expresar o que senten. 
 Mostran capacidade/incapacidade para organizar e analizar a súa propia aprendizaxe. 
 Son/ non son conscientes das vantaxes de traballar de forma cooperativa na clase. 
 Exprésanse de maneira coherente/incoherente e correcta/incorrecta na súa propia lingua. 
 Non precisan/ precisan entender tódalas palabras dun texto para comprendelo. 
 Gústalles/disgústalles ler na casa. 
 Outras. 

Grupo D 
 Gústalles aprender mentres xogan ou realizan actividades lúdicas. 
 Mostran con facilidade/dificultade a súa creatividade e imaxinación. 
 Resulta doado/difícil espertar a súa curiosidade. 
 Disgústalles/gústalles expresar o que senten. 
 Mostran capacidade/incapacidade para organizar e analizar a súa propia aprendizaxe. 
 Son/ non son conscientes das vantaxes de traballar de forma cooperativa na clase. 
 Exprésanse de maneira coherente/incoherente e correcta/incorrecta na súa propia lingua. 
 Non precisan/ precisan entender tódalas palabras dun texto para comprendelo. 
 Gústalles/disgústalles ler na casa. 
 Outras. 
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2.5. Priorización das necesidades 

(A cubrir polo profesorado) 

 

Necesidades xerais 
....................... 
 
Necesidades específicas dos diferentes grupos 
 
Grupo A....................... 
 
Grupo B....................... 

 
Grupo C....................... 

 
Grupo D....................... 
 
Necesidades específicas individuais 
 
Grupo A Alumno/a....................... 
 
Grupo B Alumno/a....................... 

 
Grupo C Alumno/a....................... 

 
Grupo D Alumno/a....................... 
 
 
Estratexias a empregar 
(A cubrir polo profesorado) 

 
a) Respecto ó alumnado....................... 
 
b) Respecto ó equipo docente do centro....................... 
 
c) Respecto a pais/nais/tutores/familias....................... 
 

2.6. Horario de clases 

 
Nome e cargo do/da profesor/a: 

 
HORARIO Luns Martes Mércores Xoves Venres 

      

      

      

      

      

      

      

 
Nome e cargo do/da profesor/a: 

 

HORARIO Luns Martes Mércores Xoves Venres 
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Nome e cargo do/da profesor/a: 

 
HORARIO Luns Martes Mércores Xoves Venres 

      

      

      

      

      

      

      

 
Nome e cargo do/da profesor/a: 

 

HORARIO Luns Martes Mércores Xoves Venres 

      

      

      

      

      

      

      
 

2.7. Actividades extraescolares e complementarias 

(Anotar aquí a actividade extraescolar e/ou complementaria: deportivas, artísticas, de apoio, etc.) 

 

Horario Luns Martes Mércores Xoves Venres 
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3. DESEÑO CURRICULAR 

3.1. Currículo 

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

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

regulación dos elementos que determinan os procesos de ensinanza e aprendizaxe 

para cada unha das ensinanzas. 

O currículo estará integrado polos seguintes elementos: 

 

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

que o alumno debe alcanzar ó finalizar o proceso educativo, como resultado das 

experiencias de ensinanza-aprendizaxe intencionalmente planificadas con tal fin. 

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

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

actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. 

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

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

e á adquisición de competencias. 

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

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

participe o alumnado. 

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

docentes como a organización do traballo dos docentes. 

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

dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa: referentes de avaliación que 

definen o que se quere valorar, o que o alumnado debe lograr, tanto en termos de 

conceptos como en procedementos ou actitudes. Responden directamente ó que se 

pretende lograr coa materia. 

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

de avaliación que permiten definir os resultados das aprendizaxes e concretan 

mediante accións o que o alumno debe saber, e saber facer, en cada materia. Deben 

permitir graduar o coñecemento ou logro alcanzado. Teñen que ser observables, 

medibles e avaliables, xa que contribúen e facilitan o deseño de probas 

estandarizadas e comparables. 

3.2. Obxectivos 

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

escolar, preparando ós alumnos e alumnas para vivir nun mundo progresivamente 

máis internacional, multicultural e multilingüe ó tempo que tecnoloxicamente máis 

avanzado. O noso país atópase comprometido como membro da Unión Europea no 

fomento e coñecemento doutras linguas comunitarias, tal como se recolle nun dos 
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obxectivos da Estratexia de Lisboa. Pola súa parte, o Consello de Europa no Marco de 

Referencia Común Europeo para a aprendizaxe de linguas estranxeiras, establece 

directrices tanto para a aprendizaxe de linguas coma para a valoración da 

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

para a elaboración do currículo da área. 

 

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

nenos e nenas as capacidades que lles permitan:  

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

acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os 

dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza nun mesmo, sentido 

crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e 

espírito emprendedor. 

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

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

grupos sociais cos que se relacionan. 

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

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

discriminación de persoas con discapacidade. 

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

Comunidade Autónoma se a houbera, e desenvolver hábitos de lectura. 

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

que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e manexarse en situacións 

cotiás. 

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

problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser capaces de aplicalos ás 

situacións da súa vida cotiá. 

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

a Xeografía, a Historia e a Cultura, con especial atención ós relacionados e vinculados 

a Galicia. 

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

aprendizaxe, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e 

elaboran. 

j) Empregar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na 

construción de propostas visuais e audiovisuais. 
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k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o dos demais, respectar as 

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

desenvolvemento persoal e social. 

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

comportamento que favorezan o seu coidado. 

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

nas súas relacións cos demais, así como unha actitude contraria á violencia, ós 

prexuízos de calquera tipo e ós estereotipos sexistas. 

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

accidentes de tráfico. 

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

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

importantes á cultura e á sociedade galegas. 

3.3. Competencias clave 

A reforma educativa, seguindo as recomendacións do Parlamento Europeo e do 

Consello de 18 de decembro de 2006, da UNESCO e da OCDE, entre outras, baséase 

na potenciación da aprendizaxe por competencias como complemento á aprendizaxe 

dos contidos. Na definición que a Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa 

(LOMCE) fai do currículo, atopámonos cos elementos que determinan os procesos de 

ensinanza e aprendizaxe, entre os que se atopan as competencias clave. Propóñense 

novos enfoques na aprendizaxe e avaliación, o que supón un importante cambio 

dirixido a aquilo que o alumnado asimila e é capaz de facer, sobre todo no tocante ás 

competencias clave, que se consideran prioritarias de cara ó desenvolvemento do 

alumnado. 

Fronte a un modelo educativo centrado na adquisición de coñecementos máis o u 

menos teóricos, desconectados entre si en moitas ocasións, un proceso educativo 

orientado á acción e baseado na adquisición de competencias incide, 

fundamentalmente, na adquisición duns saberes imprescindibles, prácticos e 

integrados, saberes que serán demostrados polos alumnos (é algo máis ca unha 

formación funcional). En suma, unha competencia é a capacidade posta en práctica e 

demostrada de integrar coñecementos, habilidades e actitudes para resolver 

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

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

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

situación determinada (de carácter real e distinta de aquela na que se aprendeu), 

activar recursos ou coñecementos que se teñen (aínda que se crea que non se teñen 

porque se esqueceron). 

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

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

produce en calquera área de coñecemento. A formación académica do alumno 

transcorre na institución escolar durante un número limitado de anos, pero a 

necesidade de formación persoal e/ou profesional non remata nunca, polo que unha 
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formación competencial dixital, por exemplo, permitirá acceder a este instrumento para 

obter a información que se precise en cada intre (obviamente, despois de analizarse a 

súa calidade). Se ademais temos en conta que moitas veces é imposible tratar en 

profundidade tódolos contidos do currículo, está claro que o alumno deberá formarse 

nesta competencia, a de aprender a aprender. 

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

alumno cando remata a súa escolaridade OBRIGATORIA para enfrontarse ós retos da 

súa vida persoal e laboral son as seguintes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

 Competencia dixital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociais e cívicas. 

 Senso de iniciativa e espírito emprendedor. 

 Conciencia e expresións culturais. 

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

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

proporciona á formación persoal e intelectual do alumno o seguinte: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

Trátase dunha competencia moi complexa. Está vinculada á acción comunicativa 

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

mensaxes con distintas finalidades. Supón a apertura dunha vía de coñecemento, 

dentro e fóra da escola, enriquecemento cultural e constitúe un obxectivo de 

aprendizaxe permanente, considerando a lectura coma o principal medio para a 

ampliación da aprendizaxe e desta competencia. 

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

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

normas de convivencia, o exercicio da cidadanía, o desenvolvemento dun espírito 

crítico, o respecto ós dereitos humanos e o pluralismo, a resolución de conflitos, o 

desenvolvemento das capacidades afectivas en tódolos ámbitos, interese pola 

aprendizaxe e o recoñecemento das destrezas inherentes a esta competencia como 

fonte de pracer. 

A competencia en comunicación lingüística está constituída por cinco compoñentes: 

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

concretan en diferentes dimensións na interacción comunicativa.  

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático 

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

contexto. Require coñecementos sobre os números e as súas operacións básicas, os 

símbolos e as formas de expresión e de razoamento matemático para producir e 

interpretar informacións, para coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais 
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da realidade e para resolver problemas relacionados coa vida diaria e o mundo laboral. 

A súa adquisición supón, en suma, establecer unha relación profunda entre o 

coñecemento conceptual e o coñecemento procedemental implicados na resolución 

dunha tarefa matemática determinada. 

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

respecto ós datos e a veracidade. Os ámbitos integrados na competencia matemática 

son os referentes ós números, a álxebra, a xeometría e a estatística. 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía proporcionan un achegamento ó 

mundo físico e á interacción responsable co mesmo. Contribúen ó desenvolvemento 

do pensamento científico e capacitan o individuo para identificar, formular e resolver 

situacións da vida cotiá, para actuar fronte ós retos e problemas propios das 

actividades científicas e tecnolóxicas. 

O desenvolvemento destas competencias require unha serie de coñecementos 

científicos relativos á física, química, bioloxía, xeoloxía, matemáticas e tecnoloxías, 

que se derivan de conceptos, procesos e situacións interconectadas; así como unhas 

destrezas que permitan utilizar e manipular ferramentas tecnolóxicas, datos e 

procesos científicos para alcanzar un obxectivo.  

As actitudes e valores integrados nestas competencias están relacionados coa 

asunción de criterios éticos, o interese pola ciencia, o apoio á investigación científica, a 

valoración do coñecemento científico e a responsabilidade sobre a conservación dos 

recursos naturais e ambientais, así como a adopción dunha actitude adecuada para 

lograr unha vida física e mental saudable nun ámbito natural e social. 

 Competencia dixital 

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

comunicación. Supón a adecuación ós cambios que introducen as novas tecnoloxías e 

a adquisición de novos coñecementos, habilidades e actitudes para ser competente 

nun ámbito dixital.  

Require o coñecemento das principais aplicacións informáticas, e precisa do 

desenvolvemento de diversas destrezas relacionadas co acceso á información, o 

procesamento e uso para a comunicación, a creación de contidos, a seguridade e a 

resolución de problemas en distintos contextos. 

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

dispoñibles co fin de resolver os problemas reais dun modo eficiente, así como avaliar 

e seleccionar novas fontes de información e innovacións tecnolóxicas, a medida que 

van aparecendo, en función da súa utilidade para acometer tarefas ou obxectivos 

específicos. 

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

usuario adaptarse ás novas necesidades establecidas polas tecnoloxías, a súa 

apropiación e adaptación ós propios fins e a capacidade de interaccionar socialmente 

en torno a elas. Por outra parte, a competencia dixital implica a participación e o 
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traballo colaborador, así como a motivación e a curiosidade pola aprendizaxe e a 

mellora no uso das tecnoloxías. 

 Aprender a aprender  

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

de continuar aprendendo de xeito autónomo, aspecto fundamental para a aprendizaxe 

permanente. 

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

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

que os procesos de coñecemento se converten en obxecto do coñecemento e 

deberase aprender a executalos axeitadamente. 

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

aprender e a confianza para alcanzar as metas da aprendizaxe. 

 Competencias sociais e cívicas 

Estas competencias implican a habilidade e a capacidade para utilizar os 

coñecementos e actitudes sobre a sociedade, para comprender a realidade social do 

mundo no que se vive e exercer a cidadanía democrática nunha sociedade cada vez 

máis plural. 

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

adquisición de coñecementos que permitan comprender e analizar os códigos de 

conduta e o comportamento adecuado para convivir en sociedade. 

Os elementos fundamentais desta competencia son a capacidade de comunicarse de 

forma construtiva en distintos ámbitos e a seguridade nun mesmo, a integridade e a 

honestidade. 

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

xustiza, igualdade, cidadanía e dereitos civís.  

Nesta competencia son fundamentais a habilidade para interactuar eficazmente no 

ámbito público, para manifestar solidariedade e interese polos problemas da 

comunidade, o respecto dos dereitos humanos, a igualdade, a apreciación e 

comprensión das diferentes relixións ou culturas. 

O desenvolvemento destas competencias implica afrontar os conflitos con valores 

éticos e exercer os dereitos e deberes cidadáns desde unha actitude solidaria e 

responsable. 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

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

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

iniciativas necesarias para desenvolver a opción elixida e facerse responsable dela, 

tanto no ámbito persoal como no social ou laboral.  
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A adquisición desta competencia é determinante para a formación de futuros cidadáns 

emprendedores, contribuíndo así á cultura do emprendemento.  

Esta competencia require uns coñecementos relacionados coa capacidade de 

recoñecer as oportunidades existentes para as actividades persoais, profesionais e 

comerciais; e unhas destrezas como a capacidade de análise, de planificación, 

organización, xestión, toma de decisións, resolución de problemas, liderado, 

pensamento crítico, avaliación e autoavaliación. 

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

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

interese e esforzo, e o espírito emprendedor. 

 Conciencia e expresións culturais 

Esta competencia implica coñecer, apreciar, comprender e valorar criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de gozo e 

enriquecemento persoal e consideralas parte do patrimonio cultural dos pobos.  

Require coñecementos que permitan acceder ás distintas manifestacións sobre a 

herdanza cultural a tódolos niveis. Comprende a concreción da cultura e outras 

manifestacións artístico-culturais da vida cotiá. Incorpora o coñecemento básico das 

principais técnicas, recursos e convencións das diferentes linguaxes artísticas e a 

identificación entre as diferentes manifestacións artísticas e a sociedade. 

A adquisición desta competencia pon en funcionamento destrezas como a aplicación 

de diferentes habilidades de pensamento para poder comprender, valorar, 

emocionarse e gozar das diferentes manifestacións artísticas. Supón, ademais, 

actitudes e valores persoais de interese, recoñecemento e respecto por elas e pola 

conservación do patrimonio. 

 

3.3.1. Competencias clave nesta materia 

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

práctica educativa diaria poida aconsellar en cada momento: 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

O estudo dunha lingua estranxeira contribúe ó desenvolvemento desta competencia 

dun xeito directo, completando, enriquecendo e enchendo de novos matices 

comprensivos e expresivos esta capacidade comunicativa xeral. A competencia en 

comunicación lingüística refírese á utilización da linguaxe como instrumento de 

comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da 

realidade, de construción e comunicación do coñecemento e de organización e 

autorregulación do pensamento, as emocións e a conduta. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

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

expresión e razoamento matemático para producir e interpretar informacións, para 
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coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e para resolver 

problemas relacionados coa vida diaria. Forma parte da competencia matemática a 

habilidade para interpretar e expresar con claridade e precisión informacións, datos e 

argumentacións. 

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

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

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

natureza, permiten comprender mellor os avances, as limitacións e os riscos das 

teorías científicas, as aplicacións e a tecnoloxía nas sociedades en xeral. Son parte 

destas competencias básicas o uso de ferramentas e máquinas tecnolóxicas, os datos 

científicos para alcanzar obxectivos baseados en probas. 

 

 Competencia dixital 

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

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

posibilidade de comunicarse utilizando as novas tecnoloxías creando contextos reais e 

funcionais de comunicación. Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades 

para buscar, obter, procesar e comunicar información e transformala en coñecemento. 

 

  Competencia para aprender a aprender 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira rendibilízase enormemente ó incluír contidos 

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

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

eficaces. 

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

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

a motivación do logro, entre outras. 

 

 Competencias sociais e cívicas 

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

son vehículo de comunicación e transmisión cultural. Aprender unha lingua estranxeira 

implica o coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados ás diferentes 

comunidades de falantes desta. 

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

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

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

identidade coma as diferenzas. 

 
 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

As decisións que provoca a reflexión sobre a propia aprendizaxe favorecen a 

autonomía. Na medida que a autonomía e iniciativa persoal involucran a miúdo outras 

persoas, esta competencia obriga a dispoñer de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo: poñerse no lugar do outro, valorar as ideas dos demais, 

dialogar e negociar, a asertividade para facer saber axeitadamente ós demais as 
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propias decisións, e traballar de forma cooperativa e flexible. O sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor supoñen a capacidade de imaxinar, emprender, desenvolver e 

avaliar accións ou proxectos individuais ou colectivos con creatividade, confianza, 

responsabilidade e sentido crítico. Require, polo tanto, poder reelaborar as 

formulacións previas ou elaborar novas ideas, buscar solucións e levalas á práctica. 

 

 Conciencia e expresións culturais 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira colabora no desenvolvemento desta 

competencia se os modelos lingüísticos que se utilizan conteñen, aínda coas 

limitacións desta etapa, producións lingüísticas con compoñente cultural. Trátase, polo 

tanto, dunha competencia que facilita tanto expresarse e comunicarse como percibir, 

comprender e enriquecerse con diferentes realidades e producións do mundo da arte e 

da cultura. 

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

recursos e convencións das diferentes linguaxes artísticas como a música, a literatura, 

as artes visuais e escénicas, ou das diferentes formas que adquiren as chamadas 

artes populares.  

  

3.3.2. Competencias clave a través de All About Us 

 Competencia en comunicación lingüística: 

Tódolos libros de Oxford University Press ofrecen unha grande variedade de 

actividades que promoven a comunicación real na aula, cun desenvolvemento 

sistemático das destrezas escritas e orais e moitas oportunidades para personalizar. 

 Na lección 1 de cada unidade introdúcese o primeiro bloque de vocabuario a 

través dun vídeo de presentación, baseado na contorna real do protagonista 

do curso, e practícase o vocabulario a través dunha serie de actividades 

vinculadas co tema da unidade, incluíndo un chant e un xogo comunicativo. 

 Na lección 2 se presenta a estructura gramatical a través dunha canción. Os 

alumnos céntranse no uso da gramática no contexto a través dunha actividade 

de comunicación, activadas por unha pregunta do protagonista do curso. 

 Na lección 3 se desenvolven destrezas de comprensión oral e escrita a través 

dun vídeo e varias frases breves que introducen o tema cultural. 

 Na lección 4, intercurricular, se presenta outro bloque de vocabulario 

relacionado con outras áreas clave do currículo. Proponse que representen a 

historia para practicas a expresión oral. 

 A lección 5 presenta unha historia que traballa a comprensión escrita e a 

expresión oral. Os alumnos escoitan ós personaxes do curso dar a súa opinión 

sobre a historia e se lles anima a expoñer a súa propia opinión seguindo o seu 

exemplo. 

 Na lección 6 se presenta o segundo bloque de vocabulario relacionado 

tematicamente coa historia. 

 Na lección 7 do CB os alumnos poden practicar as catro destrezas e a 

pronuncia de sons específicos a través dunha rima ou trabalinguas, ademais 

de practicar a comunicación. 
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 A través do vídeo interactivo la lección 8 se revisa a gramática e o vocabulario 

de toda a unidade. 

 O proxecto final da lección 9 permite poñer en práctica a linguaxe aprendida a 

través dunha actividade manipulativa que os alumnos, unha vez rematada, 

deben presentar ó resto da clase de forma oral. 

 

 Competencia dixital: 

A combinación do material dixital xunto co material impreso favorece o 

desenvolvemento da competencia dixital tódolos días, ademais o alumno dispón da 

páxina web de Oxford Plus onde atopará tódolos contidos dixitais de All About Us. 

 Os alumnos practican o vocabulario e a gramática a través de xogos no iPack e 

a través de vídeos interactivos. 

 Tambén se desenvolve esta competencia facendo uso das novas tecnoloxías 

para buscar información para os seus proxectos ou traballos de grupo e 

realizar fotografías, enviar mensaxes ou gravar vídeos. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

Na historia da lección 5 de cada unidade se debate sobre o valor social e cidadán 

específico que fomenta o bo compartamento e respecto cara ós demais, así como as 

boas maneiras de actuar en cada lugar (All about values). 

 

Ó final do libro as seccións de festivais axudan ser conscientes dos diferentes feitos 

traballados en cada unidade, así coma as diferentes stories de Repaso (Review, 

despois das Unidades 2, 4 e 6). 

 

Ademais, as leccións intercurriculares relacionadas coa área de Ciencias Sociais 

axudan ós alumnos desenvolver esta competencia: na Unidade 1, os alumnos 

aprenden as regras da aula. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

 

Tódalas unidades de All About Us ofrecen a posibilidade de desenvolver esta 

competencia mediante cancións, historias, as leccións de cultura e as de festividades. 

Tódalas unidades ofrecen a posibilidade de poder expresarse ben mediante 

escenificacións, cancións, representaicóns e expresións de forma escrita, tanto no 

libro do alumno coma no de actividades. 

 Os alumnos poden expresar as súas ideas e creatividade mediante a 

música, elaborando manualidades, cantando, pensando accións para 

representar diálogos, creando as súas propieas versións das historias. 

 Na lección 3 de cada unidade, os alumnos profundan nos diferentes 

aspectos da cultura do Reino Unido. 

 Nas leccións intercurriculares relacionadas coa área de Educación Plástica, 

os alumnos desenvolven esta competencia de forma específica: na Unidade 

2, os alumnos aprenden a mesturar cores. 

 

 Aprender a aprender: 

All About Us inclúe diferentes actividades, tanto no libro do alumno coma no de 

actividades, nas que se practican diferentes estratexias de aprendizaxe. 
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 A práctica regular do vocabulario axuda ós alumnos mantelo activo e lles 

recorda a linguaxe que teñen á súa disposición. 

 Observar as imaxes antes de escoitar e ler un texto lles ensina buscar e obter 

pistas visuais a primeira vez que se enfrontan a un texto. 

 As actividades de descifrar animan ós alumnos a desenvolver destrezas de 

concentración e dedución, que son vitais para resolver problemas. 

 As mini cards ofrecen ó alumnado a oportunidade de personalizar a linguaxe, 

facéndose cargo da súa propia aprendizaxe. 

 Aplicar a información que aprenderon a outras situacións axuda ós alumnos 

desenvolver a súa propia aprendizaxe. 

 Nas actividades de grupo, os alumnos se comunican e colaboran con outros 

compañeiros, o cal lles permite aprender uns dos outros. 

 En tódalas unidades, os alumnos realizan actividades que apelan ó seu sentido 

da imaxinación, intentando ser o máis creativos posible. 

 

As actividades de autoavaliación propostas no All About Me Booklet animan ós 

alumnos a reflectir sobre a súa aprendizaxe. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

O sentido da iniciativa é outra das competencias que se ten en conta dentro dos 

diferentes niveis de All About Us, xa que o método axuda ós alumnos a ter confianza 

en si mesmos, a tomar a iniciativa para realizar diferentes actividades e a poñelas en 

práctica na vida real mediante, por exemplo, os proxectos propostos ó final de cada 

unidade, e nos proxecto colaborativos ó final de cada trimestre. 

 

 Facer predicións e crear expectación antes de realizar as tarefas fomenta a 

actitude positiva cara á resolución de problemas. 

 Utilizar as súas propias ideas na realización das tarefas desenvolve o sentido 

da iniciativa e o espírito emprendedor. 

 Matemática, ciencia e tecnoloxía: 

Ó longo do libro do alumno, as leccións intercurriculares relacionadas coa área de 

matemáticas e de ciencias axudan ós alumnos a desenvolver esta competencia. 

 

 Unidade Starter: aprenden os números do 1 ó 10. 

 Unidade 2: aprenden as partes do corpo. 

 Unidade 3: aprenden distintos materiais. 

 Unidade 4: aprenden os números do 11 ó 20. 

 Unidade 5: aprenden as crías dos animais. 

 Unidade 6: aprenden os sentidos. 

 

3.4. Contidos 

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

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

lingua e conciencia intercultural. Estes cinco bloques, relacionados cos dous centros 

de atención específicos: a linguaxe oral e a linguaxe escrita, recollen os elementos 
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constitutivos do sistema lingüístico, o seu funcionamento e relacións, e a dimensión 

social e cultural da lingua estranxeira.  

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

B1.1. Estratexias de comprensión:  

- Iniciación, mediante xogos e adiviñas, á formulación de hipóteses sobre o que 

se vai escoitar en función dos interlocutores que participan na interacción e do 

contexto, nas situacións de comunicación de carácter infantil, moi sinxelas, 

familiares e habituais, e do seu interese.   

- Identificación do tema de textos moi sinxelos, adaptados á súa idade e ós seus 

intereses (contos, rimas infantís, cancións).   

- Asociación de palabras e expresións moi básicas e sinxelas con elementos 

paraverbais.   

- Asociación de palabras e frases moi sinxelas a través da linguaxe non verbal 

ou co apoio  de ilustracións en soporte papel ou dixital.  

- Seguimento non verbal de instrucións moi sinxelas.   

- Repetición, memorización e observación de modelos, para a adquisición de 

léxico e estruturas elementais da lingua estranxeira.   

B1.2. Patróns sonoros, rítmicos e de entoación moi básicos: iniciación a algúns 

aspectos fonéticos, do ritmo e do tono da lingua estranxeira. 

 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

B2.1. Estratexias de Produción:  

Planificación:  

- Concibir a mensaxe con claridade e practicalo varias veces.  

Execución:  

- Expresar a mensaxe con claridade axustándose ós modelos.   

- Compensar as carencias  lingüísticas mediante procedementos 

paralingüísticos.   

- Usar a linguaxe non verbal que corresponda á situación comunicativa (xestos, 

expresións faciais, posturas, contacto visual o corporal).  

- Participar activamente nas rutinas da clase, representacións, cancións, 

dramatizacións, etc., empregando respostas verbais e non verbais 

(movemento, accións, debuxos, modelado ou mímica).   

- Repetir e reproducir en grupo textos orais sinxelos seguindo patróns orais.   

- Imitar situacións de comunicación sinxelas a través de dramatizacións, de 

xogos, de rutinas, etc.   

- Empregar a lingua estranxeira en situacións variadas de comunicación (saúdo, 

despedida, presentacións, felicitación ás persoas da aula nos seus 

aniversarios, estados de ánimo...).   

B2.2. Patróns sonoros, rítmicos e de entoación moi básicos: iniciación a algúns 

aspectos fonéticos, do ritmo e do tono da lingua estranxeira.  

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
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B3.1. Estratexias de comprensión:  

- Actualización moi guiada dos coñecementos previos sobre o tipo de texto que 

se vai ler (p. ex., como acostuman ser as personaxes dos contos, como 

termina a historia, onde sucede a trama...).   

- Identificación da idea global de textos moi sinxelos, elementais e moi familiares 

(contos, cancións ou rimas...), e encadrados por imaxes redundantes e títulos 

moi evidentes do contido textual.   

- Identificación de palabras clave moi evidentes, concretas, sinxelas e familiares 

relacionadas coas personaxes a través da linguaxe non verbal o co apoio de 

ilustracións. 

B3.2. Patróns gráficos, convencións ortográficas e de puntuación moi elementais:  

- Iniciación ó proceso de asociación global de grafía, pronunciación e significado 

a partir de modelos escritos que representan expresións orais coñecidas.  

 Bloque 4. Produción de textos escritos 

B4.1. Estratexias de Produción:  

Planificación:  

- Seleccionar o tipo de texto que se vai producir: conto, notas, diálogo teatral.  

Execución:  

- Expresar a mensaxe con claridade axustándose ós modelos.   

- Compensar as carencias léxicas mediante o uso do dicionario visual do 

alumnado e de programas informáticos.   

- Seleccionar e empregar o léxico adecuado ó tema.   

- Iniciarse no uso de programas informáticos para reproducir mensaxes escritas 

moi sinxelas.   

B4.2. Patróns gráficos, convencións ortográficas e de puntuación moi elementais:  

- Uso dos signos de puntuación máis básicos.  

- Iniciación ó proceso de asociación global de grafía, pronunciación e significado 

a partir de modelos escritos que representan expresións orais coñecidas.  

 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

B5.1. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  

- Interese e curiosidade por aprender unha lingua estranxeira.   

- Recoñecemento e uso das fórmulas básicas da relación social e cortesía.   

- Interese polo traballo individual, en parellas ou grupos.   

B5.2. Funcións comunicativas: 

- Establecemento de relacións sociais: saudar, despedirse, agradecer, dirixirse 

ós demais.   

- Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre aspectos persoais (nome, 

idade e gustos).  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- Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre obxectos próximos ó 

entorno escolar, os días da semana e o tempo atmosférico).   

- Formulación de preguntas e respostas sobre obxectos e espazos próximos ó 

entorno escolar.  

- Expresión moi elemental da posesión.   

- Expresión do gusto e a preferencia (favoritos).   

- Expresión da cantidade.   

- Expresión do estado de ánimo.   

- Expresión da habilidade e capacidade para realizar unha acción. 

B5.3. Estruturas sintáctico- discursivas:  

- Preguntas e respostas sobre aspectos persoais como nome, idade, cor favorita 

ou estado ( h             e         e i              d   e        h      

your favourite colour? My favourite colour is, Are you h       d    e     

               ).   

- Preguntas e respostas sobre os días da semana e o tempo atmosférico ( h   

d   i  i    d             h       he  e  he   i e   d          ).   

- Preguntas e respostas sobre obxectos próximos ó entorno escolar ( h      

thi               ).   

- Expresión da posesión en primeira persoa (    e g  ) e formulación da pregunta 

correspondente (Have you got...?).  

- Expresión do gusto en primeira persoa en afirmativo (I like).   

- Expresión da cantidade: contar ata 20.   

- Preguntas e respostas sobre as partes básicas d corpo e de elementos 

próximos ó seu entorno ( h       hi            ), membros da familia ( h      hi    

This is my (brother), alimentos ( h       hi      hi  i ).   

- Expresión do permiso e axuda (Can I...?).   

- Expresión da habilidade (I can...).   

B5.4. Léxico oral de alta frecuencia (recepción e produción) relativo ás cores, 

números, materiais e espazos escolares, formas xeométricas moi básicas, membros 

da familia máis próxima, comidas e bebidas elementais, xoguetes, partes do corpo, 

animais de compañía, estado de ánimo, tempo atmosférico, días da semana e 

accións.  

3.5. Metodoloxía 

3.5.1. Metodoloxía Didáctica 

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

 

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

coñecementos previos; centrándonos naquilo que resulta familiar e próximo ó 

alumnado pero cunha vertente de fantasía para lograr o equilibrio entre a 

seguridade/benestar co interese/imaxinación. O alumno pode transferir conceptos e 

estratexias adquiridas para construír así significados e atribuír sentido ó que aprende 

(partindo do que coñece e formulando hipóteses para elaborar regras que axudan a 

interiorizar o novo sistema). Favorécese así o seu crecemento persoal, o seu 

desenvolvemento e a súa socialización. 
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A aprendizaxe a nivel de competencias persegue o desenvolvemento do potencial 

de cada alumno, das súas capacidades, preparar o alumnado para que poida afrontar 

os retos persoais ó longo da súa vida con éxito. Os alumnos non só terán que adquirir 

uns coñecementos, senón que deberán ser capaces de acceder a eles e aplicalos nos 

diferentes contextos da súa vida e contextualizalos. A aprendizaxe por competencias 

ten o propósito de cubrir tódolos aspectos da vida, facendo que os alumnos non só 

sexan capaces de aprender, senón, entre outros, de aprender a aprender, aprender a 

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

diferentes actividades que contribúen ó desenvolvemento das competencias clave. 

 

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

do alumnado e facilitan a aprendizaxe; por iso é importante ter en conta a 

importancia das cancións e historias, as características dos personaxes, as 

ilustracións e mesmo os efectos sonoros das gravacións. 

 

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

proxecto está deseñado para ser utilizado con flexibilidade de modo que tódolos 

integrantes do grupo poidan participar e atopen actividades nas que poden aplicar 

coñecementos e aptitudes, facilitando o desenvolvemento da propia conciencia de 

logros, e do progreso que logran día a día. No noso proxecto existe sempre un apoio 

para aqueles nenos e nenas que o requiran, tendo sempre en conta aqueles casos 

nos que o progreso non responda ós obxectivos que se programaron, así como os 

casos nos que algúns destaquen na consecución de obxectivos e que, ante a falta de 

actividade programada, perdan a motivación e  o interese pola lingua estranxeira. Para 

emendar estas posibles situacións inclúense actividades tanto de ampliación, para os 

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

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

e poden ser de grande utilidade para o quefacer diario do profesor. 

 

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

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

proxecto proporciona unha ampla gama de actividades e recursos didácticos de 

diferente participación. No noso proxecto, o alumno/a é o centro do proceso de ensino-

aprendizaxe pero a súa actividade constructivista depende da intervención do 

profesor/a. Esta intervención debe ser activa e reflexiva e axustada ó nivel que mostra 

o alumno/a, debendo: iniciar o input da lingua, axudar ó individuo na interacción cos 

demais, avaliar o que fan os nenos/as, proporcionar retroacción, contextualizar as 

actividades e dar significados comprensibles para o alumno/a, promover estratexias de 

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

 

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

aprendizaxe. O erro acontece como unha evidencia do dinamismo subxacente da 

comprensión e do dominio progresivo do novo sistema comunicativo. No noso 

proxecto enténdese que os erros prodúcense cando o neno/a anticipa como vai 

funcionar a lingua ou cando transfire regras da súa lingua materna nun proceso natural 

de adquisición. Pero é importante facer unha distinción entre erro e equivocación. 

Considérase erro o fallo sistemático debido a un mal ou escaso coñecemento da 

lingua. Estes erros corrixiranse ó finalizar as interaccións orais, de forma grupal e 

cunha linguaxe accesible e sempre tendo en conta que non desaparecen 
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repentinamente, senón que requiren o seu tempo. A equivocación é un fallo ocasional 

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

acontecer a un falante nativo. Non paga a pena corrixir as equivocacións porque non 

son relevantes do proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

A avaliación do proceso individual e grupal dos alumnos na aprendizaxe é un 

factor importante para asegurar a calidade da aprendizaxe; no noso proxecto 

existe un Caderno de Avaliación con follas de avaliación fotocopiables para cada 

unidade, que permiten ó profesor anotar as observacións referentes ó progreso de 

cada alumno. Tal e como está concibido, o profesor pode adaptalo doadamente ás 

súas necesidades específicas. 

 

A aprendizaxe globalizada xera o desenvolvemento da realidade como un todo 

nos alumnos. O noso proxecto toma en conta esta situación ó ofrecer actividades 

interrelacionadas coas outras áreas curriculares, empezando polo coñecemento do 

neno mesmo e a continuación coa exploración do mundo que os rodea; a súa casa, o 

seu colexio, o seu medio e a súa sociedade en xeral. Este desenvolvemento reflíctese 

nos temas de cada unidade, que se relacionan coas demais áreas do Currículo: 

Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais, Educación Artística, Matemáticas, Educación 

Física, etc. 

 

Unha aprendizaxe permanente. Non hai saberes que se adquiran exclusivamente 

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

todo o que o alumno aprende nas diferentes materias (e non só na institución escolar) 

constrúe unha bagaxe cultural e de información que debe servirlle para o conxunto da 

súa vida, que debe ser capaz de utilizar en momentos precisos e en situacións 

distintas (a linguaxe é, a estes efectos, paradigmática). Por iso, as competencias clave 

poden alcanzarse se non en todas, si na maioría das materias curriculares, e tamén 

por iso en todas estas materias poderá utilizar e aplicar as devanditas competencias, 

independentemente de en cales as puidese adquirir (transversalidade). Ser 

competente debe ser garantía de ter alcanzado determinadas aprendizaxes, pero 

tamén permitirá alcanzar outras, tanto na propia institución escolar como fóra dela, 

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

situacións moi diversas, algunhas das cales o propio alumno nin sequera pode 

considerar aínda que terá que facelo). 

3.5.2. Metodoloxía de All About Us 

A metodoloxía do noso proxecto desenvólvese como indicamos a continuación: 

All About Us é un curso de seis niveis para estudiantes de lingua inglesa de 1º a 6º de 

Eduación Primaria. 

É un curso centrado no neno, que permite ó alumnado de tódolos niveis e capacidades 

aprender facendo, aprender xuntos e aprender uns dos outros. 

All About Us ofrece unha grande cantidade de vídeos, deseñados para traballar de 

forma independente e en combinación co resto de materiais, e que permiten a máxima 

participación do alumnado e a eficiencia da aula, con ou sen lousa interactiva. 
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O fío conceptual de All About Us baséase na vida real. En cada nivel do curso, os 

nenos seguen e comparten as experiencias e aprendizaxes dun alumno británico. Este 

enfoque supón un cambio importante, orienta totalmente a aprendizaxe cara á 

comunicación de nenos reais en situacións reais. Desta maneira, a presentación da 

linguaxe pode enfocarse en situacións da vida real e interacción social. 

Preséntase un neno novo en cada nivel do curso, para reflectir as propias experiencias 

e intereses cambiantes da vida dos nenos nas diferentes idades. A medida que os 

alumnos progresan a través dos niveis, poden compartir e comparar as súas 

experiencias e as súas vidas coas dos personaxes, acadando unha sensación 

verdadeira de crecer xuntos. 

O curso baséase en situacións, cun evento na vida do neno como punto de partida de 

cada unidade, por exemplo, o primeiro día de volta á escola ou indo de picnic. A 

situación é presentada polo personaxe central a través dun vídeo, e mellorada por 

unha animación, con efectos de son, e o audio do vocabulario básico. 

Despois, o personaxe central acompaña ós nenos mentres progresan a través de cada 

unidade, empregando máis vídeos para presentar historias, vídeos culturais de estilo 

documental e nos proxectos das unidades. 

As historias tamén constitúen unha característica importante do curso. Non soamente 

proporcionan un contexto significativo para o idioma, senon que tamén permiten 

traballar valores específicos. Desta maneira, os nenos forman conexións importantes 

entre os valores que ven representados na historia e o seu propio desenvolvemento 

social. 

All About Us baséase nunha metodoloxía sólida, baseada en asegurar o 

desenvolvemento das Competencias clave. Inclúe actividades de pensamento e 

actividades e desafío que requiren un desenvolvemento cognitivo e o traballo 

colaborativo. Baseándose no contido do curso no mundo real, as habilidades de 

pensamento crítico e autoavaliación tamén se desenvolven animando ós nenos a ter 

curiosidade e cuestionar o mundo que lles rodea, ó tempo que reflicten sobre as súas 

propias interaccións. 

Ó centrarse nun día na vida dun neno británico, o contexto de cada unidade é 

abertamente cultural e tamén se enriquece con vídeos sobre a cultura británica, nas 

leccións específicas de Cultura. Invítase ós alumnos a explorar e reflectir sobre o 

mundo que se lles apresenta, comparando a vida do personaxe coa súa. 

A lección intercurricular está elacionada co tema da unidade, o que lles permite revisar 

continuamente e desenvolver a súa aprendizaxe do idioma. Facer ligazóns a outras 

áreas temáticas desta maneira amplía o significado e a perspectiva do que os nenos 

aprenderon e amplía os seus horizontes. 

All About Us ofrece unha ampla variedade de actividaes e materiais que recoñecen os 

estilos de aprendizaxe individuais e lle permiten atender habilidades mixtas dentro da 

aula. Anímase ós nenos a traballar segundo a súa propia capacidade, con recursos de 

reforzo e estensión, e probas a dous niveles de dificultade para proporcionar 

flexibilidade adicional. 
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3.5.3. Materiais e recursos didácticos 

 
O libro de texto utilizado é All About Us de Oxford University Press. O alumno dispón 
do Class Book cunha unidade introductoria na que se presentan os personaxes que 

van acompañar ó alumnado ó longo de todo o curso, seis unidades con 9 leccións 
cada unha, nas que se presenta o contido clave, tres historias de repaso e 3 proxectos 
colaborativos, un por trimestre e material sobre tres festividades. 
 
Ademáis, o All About Me Booklet ofrece práctica adicional para consolidar a linguaxe 

aprendida en cada unidade, e propiciar a autoavaliación no alumnado. Constitúe un 
elemento moi útil para a conexión coa familia e compartir o aprendido na clase. 
 
Dispón do Activity Book, con páxinas de actividades para cada lección, e proxectos, 
material de seguemento para as unidades de festividades, cut-outs e adhesivos de 

vocabulario. 
 
E dispón tamén da versión dixital do Class Book e o Activity Book. 

O profesor dispón da Guía didáctica cunha sección introdutoria que inclúe a descrición 

da metodoloxía e o concepto do curso, a presentación da función de cada lección, a 

secuencia dos recursos e os pasos estándares de ensino; anotacións didáctivas 

concisas para cada lección, sixestións para actividades extra, referencias ás 

competencias clave, suxestións para actividades de warm-up, a versión solucionada 

das actividades do alumno, transcricións das audicións, un banco de ideas con 

suxestións para xogos e actividades, o listado de palabras e unha carta para os pais. 

Dispón do  e che    Re    ce P c  co póster All About Us e flashcards para 

presentar o vocabulario clave. 

Os CDs de audio coa gravación de tódalas cancións, historias e actividades de 

comprensión oral. 

 

Dispón do iPack coa versión dixital do CB e AB, audio, vídeo e xogos, as versións 

interactivas das actividades do CB e Ab, xogos dixitais para cada unidade e unha 

seción de recursos cos pósteres, flashcards, vídeos e cancións. 

 

Na páxina web de Oxford Premium dispoñen do material para a avaliación, os test das 

unidades, trimestrais, e de final de curso, materiais para o Portfolio e para a avaliación 

das competencias lave. 

 

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

interactiva, para ser utilizados na casa ou na aula. 

 

Os recursos multimedia mencionados integran por completo o uso das TIC na aula, 

permitindo ós profesores adaptar as mellores solucións dixitais dacordo ó alumnado ou 

ó centro no que se desenvolve o ensino. 

3.5.4. Actividades 

 Actividades de inicio de lección 

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

van traballar ou de repasar os xa traballados. Isto adóitase facer a través de 
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actividades de brainstorming ou actividades de repaso, mediante xogos, 

intercambios comunicativos con soporte de flashcards, pósters, cancións, etc. 

 De desenvolvemento da lección 

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

apelan ás intelixencias múltiples e que están destinadas a facilitar a adquisición, 

fixación, evolución e mellora das diversas destrezas que conforman a maior parte 

de competencia da lingua inglesa. Estas actividades son:   

o O vocabulario relacionado cos diversos campos conceptuais que se 

desenvolven na unidade didáctica (Vocabulary). 

o A lectura e comprensión de textos (Reading). 

o As estructuras gramaticais (Grammar). 

o Os sons estudados (Pronunciation). 

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

(Listening and Speaking). 

o A comprensión e a expresión escrita (Writing). 

 De reforzo e ampliación 

O proxecto parte do recoñecemento de que en toda clase hai alumnos/as con 

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

tempo que persegue o obxectivo de que todo alumno/a participe no proceso de 

aprendizaxe con plena satisfacción e alcance o éxito de acordo ó seu nivel de 

capacidade e interese. 

A diversidade de exercicios e actividades utilizados nos materiais posibilita que 

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

ritmo de aprendizaxe.  

Algunhas destas actividades actúan como unha extensión para aqueles alumnos 

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

apoio. 

As actividades ás que nos referimos son as seguintes: 

 

 Actividades extra no  e che    G ide:  

- Mixed ability teaching activities. 

- Further practice. 

- Extra practice. 

 Actividades opcionais no Teacher's Guide. 

 As actividades do iPack. 

 As actividades propostas no Activity Book. 

 As actividades extra propostas no Activity Book: 

- Extra: para aqueles alumnos que terminan pronto e baseadas no 

contido da lección. 

 De desenvolvemento de competencias clave 

Algunhas actividades contribúen máis especificamente ó desenvolvemento dunha 

ou varias competencias clave, entre as que se incluirían:  

 Brainstorming 

 Role-plays 
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 Actividades interactivas 

 Actividades na lousa dixital 

 Actividades baseadas en distintos soportes 

 Actividades de investigación ou estudos de casos 

 Actividades en grupo 

 Interpretacións de datos, gráficas, etc.  

 Textos culturais, cancións, rimas, etc. 

 Actividades nas que se traballan as emocións 

 

 De avaliación 

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

en conta o progreso do alumno no conxunto das áreas do currículo. O profesor 

avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado e o seu nivel de logro das 

competencias coma os procesos de ensino e a súa propia práctica docente. 

As actividades de avaliación poderían clasificarse en varios niveis: 

Actividades de avaliación formativa, onde o profesor avaliará o traballo 

continuado dos alumnos e medirá o seu progreso a través da observación e 

comprobación da realización de actividades como:  

- Exercicios do Activity Book 

- O proxecto final de cada unidade 

Actividades de avaliación sumativa coa realización das diversas actividades de 

avaliación referidas en All About Us:  

- Unit tests 1-6 

- End-of-term tests 1-3 

- End-of-year test 

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

estratexias de auto-avaliación dos seus coñecementos e destrezas:  

- O self-evaluation de cada unidade (All About me Booklet). 

- Complementarias 

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

obras de teatro en inglés, conmemoración de festividades características da 

sociedade anglosaxona etc., serán deseñadas polo equipo de profesores do 

departamento de inglés de cada centro. 

 

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

Grupo/s 
participantes 

Profesores 
participantes 

Trimestre/ 
Datas 

Descrición de saídas/ 
actividades 

Observacións 
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3.5.5. Organización de tempos, agrupamentos e espazos 

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

limitado na aprendizaxe dunha materia. A programación que se formula neste 

documento deberá ser adaptada por cada profesor de acordo ós seus horarios e 

ritmos da clase. 

  

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

agrupamento destes: 

(Elimínese o que non proceda) 

 Recursos humanos  

 Profesorado de apoio   

 Psicólogo/a  

 Criterios 

 En función da orde alfabética 

 Agrupamentos flexibles (especifíquese de que tipo e por que) 

 Pequenos grupos de reforzo dentro/fóra da aula 

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

aula 

 

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

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

 Profesor-alumno 

 Traballo individual 

 Traballo en parellas 

 Traballo en grupo 

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

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

variados.   

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

poden levar a cabo actividades e proxectos que inclúan diferentes ambientes: 

 O centro educativo 

 A comunidade 

 O contexto familiar 

 

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

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

empregar para impartir a materia: 

 Laboratorio de idiomas 

 Aula virtual  

 Sala de informática – Aula de audiovisuais 

 Biblioteca 

 Salón de actos - Teatro 

 Taller 

 Ximnasio  

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

por que se usan estes espazos para a clase de inglés: 

____________________________________________________________________ 

 

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

 Mesas distribuídas en filas 

 Mesas distribuídas en “U”  

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

 Outros 

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

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

clases de forma personalizada e axustándose ás necesidades de cada momento: 

 Vídeo-DVD 

 TV  

 Radiocasete/ reprodutor CD  

 Cámara de vídeo – Gravadora audio 

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

 Pantalla Dixital Interactiva 

 Conexión a Internet (WiFi, outros...) 

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

 

Mais alén dos recursos materiais e espaciais, non podemos deixar de mencionar os 

procesos cognitivos que interveñen coas fases de aprendizaxe do alumnado Estes 

procedementos que fan posible a incorporación dos coñecementos que se queren 

transmitir ós alumnos son moi complexos. Desde a atención necesaria para 

prepararse para recibir a información ata a memorización que permita o acceso a esta 

información cando sexa necesario, coa participación, entre outros, dos seguintes 

procesos:  

 Acceso 

 Identificación 

 Entendemento 

 Reprodución 

 Reflexión 

 Conexión 

 Síntese 

 Creación. 

3.5.6. As medidas de atención para a diversidade dos alumnos 

Un dos elementos que máis promovía a LOE e segue promovendo coa LOMCE é a 

atención para a diversidade. É claro que a mesma acción educativa exercida sobre o 

mesmo grupo de alumnos ten efectos diferentes en función do coñecemento e 

experiencia previa de cada un deles, as súas capacidades intelectuais e os seus 

intereses e motivacións no ensino. 

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

metodoloxía para que tódolos alumnos poidan alcanzar os obxectivos establecidos. Do 

mesmo xeito, debemos ofrecer actividades de extensión para aqueles alumnos máis 

capaces ou receptivos. A atención para a diversidade debe ser sempre realizada en 
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ambas as direccións. Así, constantemente se deberá abordar estas diferenzas, 

presentando as mesmas actividades de forma diferente ás actividades propostas no 

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

algunhas actividades ou outras, e deberán ser conscientes en todo momento destas 

diferenzas, non só á hora de avaliar, senón tamén á hora de ensinar e planificar o 

proceso de ensino-aprendizaxe. 

All About Us ofrece actividades de reforzo e extensión que permiten dar unha atención 

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

noso proxecto se inclúen ideas en tódalas leccións para que o profesor responda ás 

diversas situacións que xurdan na aula. 

No material destinado ó profesor, o  e che    G ide e  e che    Re    ce Pack 

propóñense actividades de extensión e ampliación para os alumnos así como notas 

para o profesor, consellos didácticos, para afrontar as diferentes expectativas do 

alumnado. 

Criterios e procedementos previstos para realizar as adaptacións curriculares 

apropiadas para os alumnos con necesidades educativas especiais 

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

necesario. Aqueles departamentos que non teñen este tipo de alumnado non terán esta 

sección) 

As adaptacións se centrarán en: 

1. Tempo e ritmo de aprendizaxe 

2. Metodoloxía máis personalizada 

3. Reforzar as técnicas de aprendizaxe 

4. Mellorar os procedementos, hábitos e actitudes 

5. Aumentar a atención orientadora 

6. Enriquecemento curricular 

7. Avaliacións adoptadas para as necesidades destes alumnos 

a) Para o alumnado con altas capacidades intelectuais: facilitaranse contidos e 

materiais de extensión adecuados ás necesidades destes alumnos para permitirlles 

alcanzar o seu máximo potencial. 

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

medidas de reforzo necesarias para facilitar a súa integración escolar e a recuperación 

do seu desfase para que lles permitan continuar con aproveitamento nos seus 

estudos. 

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

tanto medidas de escolarización como de atención. Para os alumnos con 

discapacidade, tomaranse medidas de flexibilización e alternativas metodolóxicas. 

Para os alumnos con dificultades de aprendizaxe graves, priorizaranse os contidos de 

procedementos e actitudes, buscando a integración social, ante a imposibilidade de 

alcanzar un progreso suficiente nos contidos conceptuais. Hai que insistir nos contidos 

instrumentais ou nos materiais considerados como tales.  
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Cando as adaptacións non son suficientes, temos a diversificación curricular, por 

medio da cal un alumno ou alumna podería deixar de cursar parte do tronco común da 

etapa e empregar este tempo noutro tipo de actividades educativas, ben como as 

ofertas en espazos opcionais, ben como actividades deseñadas especialmente para 

el/ela, que poderían cursar dentro ou fóra do centro. Este/a alumno/a seguiría tendo en 

todo momento como referencia os obxectivos xerais da etapa, pero accedería a eles a 

través doutro tipo de contidos e actividades. 

 

3.6. Avaliación 

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

medir individualmente os coñecementos e competencias adquiridas como para, e por 

el, introducir no proceso educativo cantas sexan precisas se a situación o require 

(cando a aprendizaxe dos alumnos non responden para o que, a priori, non se espera 

deles).  

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

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

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

situacións o común é que o alumno se sirva desa bagaxe acumulada (todo tipo de 

contidos) pero responda, sobre todo, a situacións prácticas. 

A avaliación por competencias permite avaliar tanto o cumprimento dos obxectivos 

do curso, como o grao de adquisición das competencias clave. Algúns criterios son 

ligados expresamente a conceptos, e outros, preferentemente á procedementos e 

actitudes. 

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

como é o caso da avaliación sumativa, realizada en diferentes momentos do curso e 

que temos que identificar coas finais de avaliación e de curso (ordinaria e 

extraordinaria, cando sexa o caso). Haberá outras avaliacións, como a inicial (non 

clasificada) e a final e, sobre todo, a continua ou formativa, aquela que ocorre durante 

todo o proceso de ensino-aprendizaxe, inmersa nel, e que insiste, polo tanto, no 

carácter orientador e de diagnóstico do ensino. 

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

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

competencias en comunicación lingüística e matemática. Ó final da 6ª de primaria 

deberá tamén demostrar o grao de adquisición de competencias clave, así como a 

realización dos obxectivos da etapa. 

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

informe de carácter informativo e orientador que se entregará ós pais ou titores. O 

nivel obtido será indicativo da progresión e a aprendizaxe dos alumnos, polo que se 

non son adecuados deberán aplicarse as medidas ou programas máis apropiados 

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

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

programas didácticos e seus indicadores na proposta pedagóxica de cada centro 

escolar. 

3.6.1. Procedementos de avaliación 

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

nos permiten levar a cabo o proceso de avaliación na aula. No caso de avaliación 

formativa, serán a observación e o seguimento sistemático do alumno, é dicir, se 

tomarán en consideración tódalas producións para o desenvolvemento, tanto de 

carácter individual como de grupo: traballos escritos, presentacións orais e debates, 

actividades de clase, lecturas e resumos, investigacións, actitude de aprendizaxe, 

precisión na expresión e autoavaliación entre outros. E a avaliación sumativa, as 

probas escritas trimestrais e as de recuperación (e final de curso, se o alumno non 

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

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

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

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

aprendizaxe avaliables por materia e curso que nos permiten avaliar a consecución 

dos obxectivos do curso. Con respecto á avaliación por competencias, dado que 

estes son moi xenéricos, debemos concentrarnos moito máis, as compartir para facer 

con que nos sirvan como referencia para a acción educativa e para demostrar a 

competencia do alumno, e é o que chamamos de indicadores. Para a súa referencia, 

se inclúe na seguinte sección a lista completa tanto dos criterios da avaliación como os 

indicadores de competencias clave. 

3.6.2. Recursos de avaliación 

3.6.2.1. Criterios de avaliación 

Os criterios de avaliación que establece o currículo para o primeiro curso de 

Educación Primaria na área de lingua estranxeira están organizados en cinco seccións 

principais: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e 

escritos, e coñecemento da lingua e conciencia intercultural, son os seguintes:  

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

- B1.1. Comprender o sentido xeral dos textos orais propios da súa idade (contos 

breves e moi sinxelos, rimas infantís, adiviñas moi evidentes) emitidos cun 

ritmo discursivo lento, con claridade e de viva voz ou por medios técnicos que 

non distorsionen a percepción da mensaxe, con apoio visual moi redundante 

que axude á comprensión. 

- B1.2. Comprender preguntas e informacións relativas á información persoal 

moi básica (nome, idade, gustos ...), sinxelas, así como instrucións e peticións 

elementais relativas ó comportamento na aula.   

- B1.3. Facer hipóteses sobre o posible sentido dun texto apoiándose nos 

elementos paraverbais moi evidentes e en  situacións de comunicación moi 

familiares.  
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- B1.4. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación básicos. 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

- B2.1. Falar de si mesmo/a e de persoas da súa contorna inmediata, de lugares 

e obxectos ofrecendo información moi fundamental: idade, nome, gustos, 

usando expresións e frases moi sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente 

illadas ou enlazadas con conectores básicos.   

- B2.2. Participar de maneira simple e comprensible nas conversacións que 

requiran un intercambio directo de información nas áreas de necesidade 

inmediata ou sobre temas moi familiares, aínda que ás veces a pronunciación 

non sexa moi clara e poida provocar malos entendidos.  

- B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos.  

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais en 

textos moi breves, sinxelos e moi elementais, e nos que o tema tratado e o tipo 

de texto resulten moi familiares, e conteñan apoio visual moi redundante en 

soporte papel ou dixital.   

- B3.2. Utilizar as estratexias básicas de hipóteses para a comprensión do 

sentido xeral e a identificación da información esencial do texto.   

- B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e intencións 

comunicativas elementais relacionadas coas convencións ortográficas máis 

básicas que expresan pausas e exclamacións.   

- B3.4. Ler en voz alta textos moi breves, moi elementais e previamente 

traballados oralmente, mostrando unha entoación e pronunciación adecuadas. 

 Bloque 4. Produción de textos escritos 

- B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, seguindo modelos, compostos de 

frases simples illadas, utilizando con razoable corrección as convencións 

ortográficas máis elementais e os principais signos de puntuación, para falar de 

si mesmo/a, da súa contorna máis inmediata e dos aspectos da súa vida cotiá, 

en situacións familiares e predicibles. 

- B4.2. Utilizar as estratexias básicas máis adecuadas para a produción de 

textos escritos moi sinxelos e elementais.   

- B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para escribir 

con razoable corrección palabras e frases curtas que utiliza normalmente ó 

falar, pero non necesariamente cunha ortografía totalmente normalizada. 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

- B5.1. O seu uso comunicativo.   

- B5.2. Iniciar e terminar as interaccións adecuadamente.   

- B5.3. Obter e dar información básica persoal, sobre a súa contorna máis 

inmediata e na situación de comunicación propia da aula.  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- B5.4. Expresar nocións moi básicas e elementais relativas ó tamaño, 

cantidade, posesión, número, calidades físicas, forma e cor.   

- B5.5. Expresar e identificar estados de ánimo básicos. 

- B5.6. Comprender e expresar o permiso, o acordo.   

- B5.7. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas máis básicas e 

frecuentes para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel.   

- B5.8. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus significados 

asociados.   

- B5.9. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. ex., enlazar palabras ou grupos 

de palabras con conectores elementais coma “e”/”ou”).   

- B5.10. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas gramaticais 

sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro dun repertorio memorizado. 

  

- B5.11. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel nos contextos 

comunicativos sinxelos.   

- B5.12. Recoñecer e utilizar un repertorio limitado e moi elemental de léxico de 

alta frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais, moi familiares e 

concretos relacionados coas súas experiencias, necesidades e intereses. 

3.6.2.2. Estándares de aprendizaxe avaliables 

Os patróns de aprendizaxe para este curso foron organizados en cinco seccións 

principais: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e 

escritos, e coñecemento da lingua e conciencia intercultural. Recollemos a 

continuación o lexislado: 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

- PLEB1.1. Comprende a información esencial dun conto, rima ou canción moi 

breves e sinxelos, previamente traballados, emitidos lentamente, cunha 

pronunciación ben articulada, e con apoios visuais moi redundantes que 

axuden á comprensión.  

- PLEB1.2. Comprende vocabulario moi elemental e sinxelo sobre temas 

familiares acompañados de imaxes que os ilustran con claridade.  

- PLEB1.3. Comprende preguntas moi básicas sobre si mesmo/a (nome, idade, 

gustos...) e a información igualmente básica sobre outras persoas.  

- PLEB1.4. Segue instrucións e comprende peticións relativas á vida escolar 

máis básica (abrir/pechar o libro, sentarse, dar un lapis...). 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

- PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e elementais previamente preparadas 

e ensaiadas sobre temas moi próximos a si mesmo/a (dicir o seu nome, idade, 

a súa cor favorita, presentar á súa familia, indicar os seus gustos) cunha 

pronunciación e entoación comprensibles.  
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- PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter información nas conversacións 

moi sinxelas e elementais (nome, idade, cores favoritas ou gustos). 

- PLEB2.3. Mostra unha actitude de escoita atenta.  

- PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais moi sinxelos e breves (p. 

ex., cancións, rimas) aprendidos a través de xogos. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- PLEB3.1. Comprende palabras e frases moi sinxelas escritas, relacionadas cos 

temas traballados.  

- PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha historia moi elemental 

acompañada de apoio visual e identifica as personaxes principais.  

- PLEB3.3. Fai hipóteses sobre o tema dun texto elemental a partir do título do 

mesmo e das imaxes que o ilustran.  

- PLEB3.4. Le en voz alta textos moi breves, moi elementais e previamente 

traballados de forma oral, con entoación e pronunciación comprensibles e, se 

fose necesario, rectificando espontaneamente. 

 Bloque 4. Produción de textos escritos 

- PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa vida cotiá.  

- PLEB4.2. Escribe pequenos diálogos ou narracións moi sinxelas e breves 

seguindo un modelo dado e respectando a estrutura gramatical máis sinxela.  

- PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, lexibles, organizadas con coherencia na 

súa secuencia e con léxico relacionado co tema da escritura.  

- PLEB4.4. Revisa o texto antes de facer a súa versión definitiva, elaborando 

borradores nos que se observa a reparación da ortografía e dos outros 

aspectos relacionados coa secuencia adecuada das frases e mesmo a 

pertinencia das ilustracións, se é o caso. 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

- PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a 

lingua estranxeira (horarios, comidas, festas...) e os compara cos propios, 

mostrando unha actitude de apertura cara o diferente.  

- PLEB5.2. Recoñece e utiliza fórmulas básicas de relación social.  

- PLEB5.3. Participa voluntariamente nas actividades de aula e mostra 

curiosidade pola lingua e por coñecer aspectos socioculturais dos países onde 

se fala.  

- PLEB5.4. Diferencia saúdos de despedidas e o uso de fórmulas de cortesía 

(Please, thank you, excuse me).  

- PLEB5.5. Pregunta e responde de modo comprensible sobre aspectos persoais 

moi básicos (nome, idade e gustos) e da súa contorna (obxectos, espazos e 

seres vivos).  

- PLEB5.6. Expresa e identifica estados de ánimo básicos (happy, sad...)  
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- PLEB5.7. Expresa e identifica o permiso e a prohibición (    c    c     ), o 

acordo ( h      igh ).  

- PLEB5.8. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa correctamente os nexos básicos.  

- PLEB5.9. Diferencia preguntas e respostas moi simples.  

- PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticas básicas e moi sinxelas para, por 

exemplo, desenvolverse nas interaccións da aula.  

- PLEB5.11. Participa activamente nos xogos de letras, elaboración de glosarios 

ilustrados, etc.  

- PLEB5.12. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico necesario 

para participar nas interaccións de aula, ler textos infantís moi sinxelos e 

escribir con léxico traballado previamente.  

3.6.2.3. Rúbrica de avaliación de competencias 

No Anexo I deste documento incluímos unha modelo denominada Rúbrica de 

Avaliación de competencias para cada unidade e para o curso completo que nos 

permite avaliar o grao de adquisición das competencias clave indicando o nivel de 

cualificación que vai adquirindo o alumno. 

Na rúbrica indícase cada unha das competencias clave seguidas do seu especifique 

en indicadores. No modelo correspondente a cada unidade inclúense unicamente as 

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

cambio, no modelo proposto para a avaliación xeral inclúense tódalas competencias e 

tódolos seus indicadores. Á hora de avaliar coas rúbricas, recoméndase cualificar, en 

primeiro lugar, cada un dos indicadores ou aqueles nos que se centrou o profesor, 

obtendo deste xeito unha visión global da competencia para avaliala seguidamente. 

 

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

rexistro aconsellamos a seguinte escala cualitativa ordenada de menor a maior: 

Insuficiente (IN): Non conseguido; Suficiente (SU): Conseguido con nivel baixo nos 

diferentes ámbitos; Ben (BE) Conseguido con nivel medio; Notable (NT): conseguido 

con nivel alto, e Sobresaliente (SB): Conseguido totalmente. Para establecer os 

criterios de cualificación deben aplicarse estes niveis ós criterios de avaliación 

detallados para a área de lingua estranxeira. 

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

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

que cremos máis indicados para a obtención destes datos, como poden ser: 

observación, proba escrita, proba oral, caderno de clase, portfolio. O profesor poderá 

modificar a modelo substituíndo ou incluíndo outros instrumentos empregados.  

Os indicadores nos que se especifican as competencias clave, que incluímos na 

modelo, e que nos permiten demostrar a competencia real do alumno para esta 

materia e este curso son os que indicamos a continuación:   

 



All About Us 1 – Oxford University Press   40 

1. Competencia en comunicación lingüística (CL) 

 

Indicadores 

CL1. ESCOITAR 

CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre temas familiares e de interese.  

CL1.2. Identifica frases sinxelas, presentadas previamente, sobre temas familiares e de interese . 

CL1.3. Capta a idea global en textos orais e identifica algúns detalles específicos con axuda de elementos 
lingüísticos e non lingüísticos do contexto.  

CL1.4. Recoñece aspectos sonoros, de ritmo, acentuación e entoación de expresións que aparecen nos 
contextos comunicativos habituais.  

CL2. FALAR 

CL2.1. Canta unha canción empregando de maneira axeitada os elementos lingüísticos e paralingüísticos 
apropiados. 

CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos poemas, etc. coa entoación e pronuncia axeitadas.   

CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

CL3. CONVERSAR 

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

CL4. LER 

CL4.1. Le palabras presentadas previamente de forma oral sobre temas familiares e de interese.  

CL4.2. Le frases sinxelas presentadas previamente de forma oral sobre temas familiares de interese.  

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos e cunha finalidade específica.  

CL5.2. Escribe frases a partir de modelos e cunha finalidade específica. 

 
2. Competencia matemática, científica e tecnolóxica (CMCT) 
 

Indicadores 

CMCT1. Conta números ata o 10. 

CMCT2. Resolve problemas sinxelos. 

CMCT3. Relaciona os elementos e recursos fundamentais coa vida das persoas. 

 
3. Competencia dixital (CD) 

 

Indicadores 

CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da lingua estranxeira. 

 
4. Aprender a aprender (AA) 
 

Indicadores 

AA1. Usa estratexias para aprender a aprender, como usar dicionarios visuais.   

AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do contexto.  

AA3. Usa estratexias básicas de interacción, como pedir axuda, acompañar á comunicación con xestos, 
etc.    
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5. Competencias sociais e cívicas (SC) 
 

Indicadores 

SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións axustando a súa actuación á relación cos compañeiros 
e compañeiras.  

SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento de comunicación coas outras persoas.  

 
6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE) 
 

Indicadores 

SIEE1. Mostra interese e curiosidade por aprender a lingua estranxeira.  

SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a aprender mellor. 

 
7. Conciencia e expresións culturais (CEC) 

 

Indicadores 

CEC1. Recoñece algunhas manifestacións culturais presentes no mundo anglosaxón.  

CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas. 

CEC3. Reproduce esquemas rítmicos e melódicos coa voz. 

CEC4. Participa e goza dos xogos e escenificacións. 

3.6.2.4. Rúbrica de avaliación de contidos 

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

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

dunha táboa de consulta cos distintos niveis de adquisición para cada un dos 

estándares de aprendizaxe de cada bloque lingüístico. 

3.6.3. Elementos de avaliación 

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

proceso de avaliación: criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e 

competencias clave e indicadores. Na seguinte táboa recollemos estes elementos 

organizándoos en catro bloques: comprensión e produción (expresión e interacción) de 

textos orais e escrito
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ELEMENTOS DE AVALIACIÓN: 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B1.1. Comprender o sentido xeral de textos orais 

propios da súa idade (contos breves e moi 

sinxelos, rimas infantís, adiviñas moi evidentes) 

emitidos con ritmo discursivo lento, con claridade 

e de viva voz ou por medios técnicos que non 

distorsionen a percepción da mensaxe, con 

apoio visual moi redundante que axude á 

comprensión.   

PLEB1.1. Comprende a información esencial de contos, 

rimas ou cancións moi breve e sinxelos, previamente 

traballados, emitidos lentamente, cunha pronunciación 

ben articulada, e con apoios visuais moi redundantes 

que axuden á comprensión.  

 

CL 

 

CL1.3. Capta a idea global en textos orais e identifica 
algúns detalles específicos coa axuda de elementos 
lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 
 
CL1.4. Recoñece aspectos sonoros, de ritmo, acentuación 
e entoación de expresións que aparecen nos contextos 
comunicativos habituais. 

B1.2. Comprender preguntas e informacións 

relativas á información persoal moi básica 

(nome, idade, gustos ...), sinxelas, así como 

instrucións e peticións elementais relativas ó 

comportamento na aula.  

PLEB1.2. Comprende vocabulario moi elemental e 

sinxelo sobre temas familiares acompañados de imaxes 

que os ilustran con claridade.  

 

CL 

 

CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 
temas familiares e de interese. 

B1.3. Facer hipóteses sobre o posible sentido 

dun texto apoiándose en elementos paraverbais 

moi evidentes e en situacións de comunicación 

moi familiares.  

PLEB1.3. Comprende preguntas moi básicas sobre si 

mesmo/a (nome, idade, gustos...) e a información 

igualmente básica sobre outras persoas.  

 

CL 

AA 

CL1.2. Identifica frases sinxelas, presentadas previamente, 
sobre temas familiares e de interese. 
AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como captar 
a idea global en textos orais coa axuda de elementos 
lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

B1.4. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de 

entoación básicos. 

PLEB1.4. Segue instrucións e comprende peticións 

relativas á vida escolar máis básica (abrir/pechar o libro, 

sentarse, dar un lapis...).  

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e identifica 
algúns detalles específicos coa axuda de elementos 
lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

 
 
Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B2.1. Falar de si mesmo/a e de persoas da súa 

contorna inmediata, de lugares e obxectos 

ofrecendo información moi fundamental: idade, 

nome, gustos, usando expresións e frases moi 

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e elementais 

previamente preparadas e ensaiadas sobre temas moi 

próximos a si mesmo/a (dicir o seu nome, idade, a súa 

cor favorita, presentar á súa familia, indicar os seus 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación facilmente 

predicibles. 



All About Us 1 – Oxford University Press          43 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente 

illadas ou enlazadas con conectores básicos.   

gustos) cunha pronunciación e entoación comprensibles.  

 

B2.2. Participar de maneira simple e 

comprensible en conversacións que requiran un 

intercambio directo de información en áreas de 

necesidade inmediata ou sobre temas moi 

familiares, aínda que en ocasións a 

pronunciación non sexa moi clara e poida 

provocar malos entendidos.  

PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter 

información en conversacións moi sinxelas e elementais 

(nome, idade, cores favoritas ou gustos). 

 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación facilmente 

predicibles. 

PLEB2.3. Mostra unha actitude de escoita atenta.  

 

CL 

SC 

CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación facilmente 

predicibles. 

SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento de 

comunicación con outras persoas. 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación básicos. 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais 

moi sinxelos e breves (p. e., cancións, rimas) aprendidos 

a través de xogos. 

CL 

SC 

CL2.1. Canta unha canción usando de forma adecuada os 

elementos lingüísticos e paralingüísticos apropiados. 

CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos poemas, 

etc. coa entoación e pronunciación adecuadas.   

SC1. Participa e goza en xogos e escenificacións 

axustando a súa actuación á relación cos compañeiros e 

compañeiras. 

 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido 

xeral e as ideas principais en textos moi breves, 

sinxelos e moi elementais, e nos que o tema 

tratado e o tipo de texto resulten moi familiares, 

e conteñan apoio visual moi redundante en 

soporte papel ou dixital.   

PLEB3.1. Comprende palabras e frases moi sinxelas 

escritas, relacionadas cos temas traballados.  

 

CL CL4.1. Le palabras presentadas previamente de forma oral 

sobre temas familiares e de interese. 

CL4.2. Le frases sinxelas presentadas previamente de 

forma oral sobre temas familiares de interese. 

B3.2. Utilizar as estratexias básicas de hipóteses 

para a comprensión do sentido xeral e a 

identificación da información esencial do texto.   

PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha historia moi 

elemental acompañada de apoio visual e identifica as 

personaxes principais.  

 

CL CL4.2. Le frases sinxelas presentadas previamente de 

forma oral sobre temas familiares de interese. 

B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer PLEB3.3. Fai hipóteses sobre o tema dun texto CL CL4.2. Le frases sinxelas presentadas previamente de 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

os significados e intencións comunicativas 

elementais relacionados coas convencións 

ortográficas máis básicas que expresan pausas 

e exclamacións.   

elemental a partir do título do mesmo e das imaxes que 

o ilustran.  

 

AA forma oral sobre temas familiares de interese. 

AA1. Usa estratexias básicas para aprender a aprender, 

como utilizar dicionarios visuais.   

B3.4. Ler en voz alta textos moi breves, moi 

elementais e previamente traballados oralmente, 

mostrando unha entoación e pronunciación 

adecuadas. 

PLEB3.4. Le en voz alta textos moi breves, moi 

elementais e previamente traballados de forma oral, con 

entoación e pronunciación comprensibles e, se fose 

necesario, rectificando espontaneamente. 

CL 

AA 

CL4.2. Le frases sinxelas presentadas previamente de 

forma oral sobre temas familiares de interese. 

AA1. Usa estratexias básicas para aprender a aprender, 

como utilizar dicionarios visuais.   

 
 
Bloque 4. Produción de textos escritos 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, 

seguindo modelos, compostos de frases simples 

illadas, utilizando con razoable corrección as 

convencións ortográficas máis elementais 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.   

PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe 

e a súa vida cotiá.  

 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos e cunha 

finalidade específica. 

B4.2. Utilizar as estratexias básicas máis 

adecuadas para a produción de textos escritos 

moi sinxelos e elementais.   

PLEB4.2. Escribe pequenos diálogos ou narracións moi 

sinxelas e breves seguindo un modelo dado e 

respectando a estrutura gramatical máis sinxela.  

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos e cunha 

finalidade específica. 

B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións 

ortográficas básicas para escribir con razoable 

corrección palabras e frases curtas que utiliza 

normalmente ó falar, pero non necesariamente 

cunha ortografía totalmente normalizada. 

PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, lexibles, 

organizadas con coherencia na súa secuencia e con 

léxico relacionado co tema da escritura.  

 

CL 

 

CL5.2. Escribe frases a partir de modelos e cunha 

finalidade específica. 

 PLEB4.4. Revisa o texto antes de facer a súa versión 

definitiva, elaborando borradores nos que se observa a 

reparación da ortografía e doutros aspectos 

relacionados coa secuencia adecuada das frases e 

mesmo a pertinencia das ilustracións, se é o caso. 

CL 

AA 

CL5.2. Escribe frases a partir de modelos e cunha 

finalidade específica. 

AA1. Usa estratexias básicas para aprender a aprender, 

como utilizar dicionarios visuais. 
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Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B5.1. O seu uso comunicativo.   

 

PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos 

países onde se fala a lingua estranxeira (horarios, 

comidas, festas...) e os compara cos propios, mostrando 

unha actitude de apertura cara ó diferente.  

SC SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento de 

comunicación con outras persoas. 

B5.2. Iniciar e terminar as interaccións 

adecuadamente. 

PLEB5.2. Recoñece e utiliza fórmulas básicas de 

relación social.  

 

CL 

SC 

CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 

facilmente predicibles. 

SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento de 

comunicación con outras persoas. 

B5.3. Obter e dar información básica persoal, 

sobre a súa contorna máis inmediata e na 

situación de comunicación propia da aula.   

PLEB5.3. Participa voluntariamente nas actividades da 

aula e mostra curiosidade pola lingua e por coñecer 

aspectos socioculturais dos países onde se fala.  

 

CL 

SIEE 

 

CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 

facilmente predicibles. 

SIEE1. Mostra interese e curiosidade por aprender a 

lingua estranxeira. 

B5.4. Expresar nocións moi básicas e elementais 

relativas ó tamaño, cantidade, posesión, número, 

calidades físicas, forma e cor.   

PLEB5.4. Diferencia saúdos de despedidas e o uso de 

fórmulas de cortesía (Please, thank you, excuse me).  

 

CL 

SC 

CL1.2. Identifica frases sinxelas, presentadas 

previamente, sobre temas familiares e de interese. 

SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento de 

comunicación con outras persoas. 

B5.5. Expresar e identificar estados de ánimo 

básicos. 

PLEB5.5. Pregunta e responde de modo comprensible 

sobre aspectos persoais moi básicos (nome, idade e 

gustos) e da súa contorna (obxectos, espazos e seres 

vivos).  

CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 

facilmente predicibles. 

 

B5.6. Comprender e expresar o permiso, o 

acordo. 

PLEB5.6. Expresa e identifica estados de ánimo básicos 

(happy, sad...). 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 

facilmente predicibles. 

B5.7. Utilizar adecuadamente as estruturas 

morfosintácticas máis básicas e frecuentes para 

realizar as funcións comunicativas propias do 

seu nivel. 

PLEB5.7. Expresa e identifica o permiso e a prohibición 

(you c    c     ), ou o acordo ( h     right).  

 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 

facilmente predicibles. 

B5.8. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e 

os seus significados asociados.   

PLEB5.8. Estrutura adecuadamente os elementos das 

oracións, mantén a concordancia de número e usa 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

 correctamente os nexos básicos.  facilmente predicibles. 

B5.9. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. 

ex., enlazar palabras ou grupos de palabras con 

conectores elementais coma “e”/”ou”).   

PLEB5.9. Diferencia preguntas e respostas moi simples.  

 

CL CL1.2. Identifica frases sinxelas, presentadas 

previamente, sobre temas familiares e de interese. 

B5.10. Mostrar un control limitado dun conxunto 

de estruturas gramaticais sinxelas e de modelos 

de oracións e frases dentro dun repertorio 

memorizado. 

PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticas básicas e moi 

sinxelas para, por exemplo, desenvolverse nas 

interaccións da aula.  

 

CL CL1.4. Recoñece aspectos sonoros, de ritmo, acentuación 

e entoación de expresións que aparecen nos contextos 

comunicativos habituais. 

B5.11. Comprender e utilizar o léxico propio do 

nivel en contextos comunicativos sinxelos. 

PLEB5.11. Participa activamente en xogos de letras, 

elaboración de glosarios ilustrados, etc.  

 

CL 

SC 

CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 

axustando a súa actuación á relación cos compañeiros e 

compañeiras. 

B5.12. Recoñecer e utilizar un repertorio limitado 

e moi elemental de léxico de alta frecuencia 

relativo ás situacións cotiás e temas habituais, 

moi familiares e concretos relacionados coas 

súas experiencias, necesidades e intereses. 

PLEB5.12. Comprende e usa adecuadamente o 

vocabulario básico necesario para participar nas 

interaccións da aula, ler textos infantís moi sinxelos e 

escribir co léxico traballado previamente. 

CL 

SC 

CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, 

sobre temas familiares e de interese. 

CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 

facilmente predicibles. 

CL4.2. Le frases sinxelas presentadas previamente de 

forma oral sobre temas familiares de interese. 

CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos e cunha 

finalidade específica. 

SC1. Participa e goza en xogos e escenificacións 

axustando a súa actuación á relación cos compañeiros e 

compañeiras. 
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Valoración dos contidos e competencias 

adquiriridas ou desenvolvidas na unidade 

20,00% CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

-Probas escritas e orais 

Realización do traballo na clase: 

- Realización axeitada do traballo. 

- Presentación do caderno. 

- Realización e presentación de fichas. 

50,00% - 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 

20,00% Rexistros variados. 

(de particiación, actitude, atención....) 
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3.6.4. Avaliación da práctica docente 

Os mestres avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de ensino e a súa propia práctica docente, para o que incluímos a 

continuación un modelo cos indicadores de logro e os elementos a avaliar: 

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

 

ELEMENTOS A AVALIAR 
INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

Non conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Programación didáctica. Non se adecúa ó contexto da aula. Adecúase parcialmente ó 
contexto da aula. 

Adecúase completamente ó 
contexto da aula. 

 

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

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

Adoptáronse medidas de mellora 
segundo os resultados 
académicos obtidos. 

 

Medidas de atención á diversidade. Non se adoptaron medidas de 
atención á diversidade adecuadas. 

Identificáronse as medidas de 
atención á diversidade a adoptar. 

Adoptáronse medidas de 
atención á diversidade 
adecuadas. 

 

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

Traballáronse a maioría dos 
temas transversais na materia. 

Traballáronse tódolos temas 
transversais na materia. 

 

Programa de recuperación. Non se estableceu un programa de 
recuperación para os alumnos. 

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

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

 

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

Alcanzáronse parte dos 
obxectivos da materia 
establecidos para o curso. 

Alcanzáronse os obxectivos da 
materia establecidos para este 
curso. 

 

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

Desenvolvéronse parte das 
competencias clave relacionadas 
coa materia. 

Logrouse o desenvolvemento 
das Competencias clave 
relacionadas con esta materia. 

 

Práctica docente. A práctica docente non foi 
satisfactoria. 

A práctica docente foi 
parcialmente satisfactoria. 

A práctica docente foi 
satisfactoria. 

 

Programas de mellora para a 
práctica docente. 

Non se deseñaron programas de 
mellora para a práctica docente. 

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

Deseñáronse programas de 
mellora para a práctica docente. 
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ELEMENTOS A AVALIAR 
INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

Non conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 
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4. PROGRAMACIÓN DAS UNIDADES 

A presente programación e planificación temporal representan un modelo de 

secuencia temporal de aprendizaxe para o Primeiro Curso de Educación Primaria, a 

razón de 68 horas por curso.  

 

Os elementos que incluímos en cada unha das unidades da programación, para 

mostrar como se vai desenvolver o proceso educativo, son os estándares de 

aprendizaxe, os contidos lingüísticos correspondentes a cada unidade, os criterios de 

avaliación, as competencias clave e os indicadores nos que se concreta o 

desenvolvemento de cada competencia básica. 

 

Na planificación temporal incluímos os obxectivos que se traballan en cada lección e 

as actividades, indicando o tipo de actividade de que se trata, ben sexa de inicio de 

lección, de desenvolvemento, de atención á diversidade (reforzo e ampliación), de 

avaliación, de desenvolvemento de competencias, ben para o desenvolvemento de 

temas intercurriculares; as competencias clave e os indicadores nos que se concentra 

o desenvolvemento das mesmas, ademais dos recursos necesarios en cada unha das 

sesións. 

 

É unha programación orientativa e ampliable, con numerosas posibilidades opcionais 

propostas no Teacher's Guide e iPack. O profesor pode introducir as devanditas 

actividades no momento oportuno, segundo as necesidades e a actitude dos 

alumnos/as, tendo en conta os ritmos de aprendizaxe – individuais e colectivos – e as 

horas lectivas das que se dispón. 
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Starter Unit - All about me 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

presentación do novo vocabulario 

visualmente mediante o iPack ou 

flashcards; un vídeo, dous chants 

e dúas cancións; escoitar os textos 

por primeira vez para captar a idea 

xeral e unha segunda vez para 

entender información máis 

específica; seguir o texto no libro 

ao mesmo tempo no que se 

escoita; uso de flashcards como 

soporte visual para as audicións.  

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación:  

B1.1. Comprender o sentido xeral de textos orais propios da súa 

idade (contos breves e moi sinxelos, rimas infantís, adiviñas moi 

evidentes) emitidos con ritmo discursivo lento, con claridade e de 

viva voz ou por medios técnicos que non distorsionen a 

percepción da mensaxe, con apoio visual moi redundante que 

axude á comprensión.   

PLEB1.1. Comprende a información 

esencial de contos, rimas ou cancións moi 

breve e sinxelos, previamente traballados, 

emitidos lentamente, cunha pronunciación 

ben articulada, e con apoios visuais moi 

redundantes que axuden á comprensión.  

CL 

 

B1.2. Comprender preguntas e informacións relativas á 

información persoal moi básica (nome, idade, gustos ...), 

sinxelas, así como instrucións e peticións elementais relativas ó 

comportamento na aula.   

PLEB1.2. Comprende vocabulario moi 

elemental e sinxelo sobre temas familiares 

acompañados de imaxes que os ilustran 

con claridade.  

CL 

 

B1.3. Facer hipóteses sobre o posible sentido dun texto 

apoiándose en elementos paraverbais moi evidentes e 

en situacións de comunicación moi familiares.  

PLEB1.3. Comprende preguntas moi 

básicas sobre si mesmo/a (nome, idade, 

gustos...) e a información igualmente 

básica sobre outras persoas.  

CL 

AA 

B1.4. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación 

básicos. 

PLEB1.4. Segue instrucións e comprende 

peticións relativas á vida escolar máis 

básica (abrir/pechar o libro, sentarse, dar 

un lapis...). 

CL 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

b) 

c) 

i) 

 Estratexias de produción: 

desenvolvemento da fluidez 

mediante os debates guiados polo 

profesor, e a precisión mediante 

actividades orais controladas que 

implican repetición. 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación:  

B2.1. Falar de si mesmo/a e de persoas da súa contorna 

inmediata, de lugares e obxectos ofrecendo información moi 

fundamental: idade, nome, gustos, usando expresións e frases 

moi sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente illadas ou 

enlazadas con conectores básicos.   

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e 

elementais previamente preparadas e 

ensaiadas sobre temas moi próximos a si 

mesmo/a (dicir o seu nome, idade, a súa 

cor favorita, presentar á súa familia, indicar 

os seus gustos) cunha pronunciación e 

entoación comprensibles.  

CL 

B2.2. Participar de maneira simple e comprensible en 

conversacións que requiran un intercambio directo de 

PLEB2.2. Pregunta e responde para 

dar/obter información en conversacións 

CL 
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información en áreas de necesidade inmediata ou sobre temas 

moi familiares, aínda que en ocasións a pronunciación non sexa 

moi clara e poida provocar malos entendidos.  

moi sinxelas e elementais (nome, idade, 

cores favoritas ou gustos). 

PLEB2.3. Mostra unha actitude de escoita 

atenta.  

CL 

SC 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos. 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente 

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

cancións, rimas) aprendidos a través de 

xogos 

CL 

SC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

practicar a linguaxe xunto coa 

clase antes de emprender unha 

lectura máis independente. 

 

 Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da 

unidade. 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas 

principais en textos moi breves, sinxelos e moi elementais, e nos 

que o tema tratado e o tipo de texto resulten moi familiares, e 

conteñan apoio visual moi redundante en soporte papel ou 

dixital.   

PLEB3.1. Comprende palabras e frases 

moi sinxelas escritas, relacionadas cos 

temas traballados.  

 

CL 

B3.2. Utilizar as estratexias básicas de hipóteses para a 

comprensión do sentido xeral e a identificación da información 

esencial do texto.   

PLEB3.2. Comprende a idea principal 

dunha historia moi elemental acompañada 

de apoio visual e identifica as personaxes 

principais.  

CL 

B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas elementais relacionados coas 

convencións ortográficas máis básicas que expresan pausas e 

exclamacións.   

PLEB3.3. Fai hipóteses sobre o tema dun 

texto elemental a partir do título do mesmo 

e das imaxes que o ilustran. 

CL 

AA 

B3.4. Ler en voz alta textos moi breves, moi elementais e 

previamente traballados oralmente, mostrando unha entoación e 

pronunciación adecuadas. 

PLEB3.4. Le en voz alta textos moi breves, 

moi elementais e previamente traballados 

de forma oral, con entoación e 

pronunciación comprensibles e, se fose 

necesario, rectificando espontaneamente. 

CL 

AA 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de produción: trazado 

da linguaxe aprendida na unidade 

 

  Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da 

unidade. 

B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, seguindo modelos, 

compostos de frases simples illadas, utilizando con razoable 

corrección as convencións ortográficas máis elementais 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.   

PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas 

coa súa imaxe e a súa vida cotiá.  

 

CL 
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B4.2. Utilizar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

produción de textos escritos moi sinxelos e elementais.   

PLEB4.2. Escribe pequenos diálogos ou 

narracións moi sinxelas e breves seguindo 

un modelo dado e respectando a estrutura 

gramatical máis sinxela.  

CL 

B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas 

para escribir con razoable corrección palabras e frases curtas 

que utiliza normalmente ó falar, pero non necesariamente cunha 

ortografía totalmente normalizada. 

PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, 

lexibles, organizadas con coherencia na 

súa secuencia e con léxico relacionado co 

tema da escritura.  

CL 

 

 PLEB4.4. Revisa o texto antes de facer a 

súa versión definitiva, elaborando 

borradores nos que se observa a 

reparación da ortografía e doutros 

aspectos relacionados coa secuencia 

adecuada das frases e mesmo a 

pertinencia das ilustracións, se é o caso. 

CL 

AA 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

b) 

f) 

 Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: ver un vídeo no 

que se presenta ao personaje 

principal do curso e á súa familia; 

escuchar e reproducir un chant e 

unha canción sobre os membros 

da familia; un chant cos números 

do 1 ao 10, unha canción sobre o 

tempo atmosférico e unha canción 

sobre as cores; respuesta con 

información persoal ás preguntas 

dos personajes: What's your 

name?, How old are you?; dicir o 

tempo que vai hoxe; ler o 

vocabulario da unidade; trazado 

das palabras. 

 

 Funcións comunicativas: presentar 

á familia; dicir o nome e a idade e 

o tempo que vai. 

B5.1. O seu uso comunicativo.   

 

PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da 

vida cotiá dos países onde se fala a lingua 

estranxeira (horarios, comidas, festas...) e 

os compara cos propios, mostrando unha 

actitude de apertura cara ó diferente. 

SC 

B5.2. Iniciar e terminar as interaccións adecuadamente. PLEB5.2. Recoñece e utiliza fórmulas 

básicas de relación social.  

CL 

SC 

B5.3. Obter e dar información básica persoal, sobre a súa 

contorna máis inmediata e na situación de comunicación propia 

da aula.   

PLEB5.3. Participa voluntariamente nas 

actividades da aula e mostra curiosidade 

pola lingua e por coñecer aspectos 

socioculturais dos países onde se fala.  

CL 

SIEE 

 

B5.4. Expresar nocións moi básicas e elementais relativas ó 

tamaño, cantidade, posesión, número, calidades físicas, forma e 

cor.   

PLEB5.4. Diferencia saúdos de despedidas 

e o uso de fórmulas de cortesía (Please, 

thank you, excuse me). 

CL 

SC 

B5.5. Expresar e identificar estados de ánimo básicos. PLEB5.5. Pregunta e responde de modo 

comprensible sobre aspectos persoais moi 

básicos (nome, idade e gustos) e da súa 

contorna (obxectos, espazos e seres 

CL 
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Estruturas sintácticas:  

Present simple:  h             e  

    (A ex)        d   e          (6)  

Present simple: This is my (family). 

Present simple:      (c   d     ed)  

 

 Léxico de alta frecuencia: os 

membros da familia, os números 

do 1 ó 10, o tempo atmosférico e 

as cores. 

vivos). 

B5.6. Comprender e expresar o permiso, o acordo. PLEB5.6. Expresa e identifica estados de 

ánimo básicos (happy, sad...). 

CL 

B5.7. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas 

máis básicas e frecuentes para realizar as funcións 

comunicativas propias do seu nivel. 

PLEB5.7. Expresa e identifica o permiso e 

a prohibición (    c    c     ), ou o acordo 

( h     right). 

CL 

B5.8. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus 

significados asociados.   

 

PLEB5.8. Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa 

correctamente os nexos básicos.  

CL 

B5.9. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. ex., enlazar 

palabras ou grupos de palabras con conectores elementais coma 

“e”/”ou”).   

PLEB5.9. Diferencia preguntas e respostas 

moi simples.  

 

CL 

B5.10. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas 

gramaticais sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro 

dun repertorio memorizado. 

PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticas 

básicas e moi sinxelas para, por exemplo, 

desenvolverse nas interaccións da aula.  

CL 

B5.11. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en 

contextos comunicativos sinxelos. 

PLEB5.11. Participa activamente en xogos 

de letras, elaboración de glosarios 

ilustrados, etc.  

CL 

SC 

B5.12. Recoñecer e utilizar un repertorio limitado e moi 

elemental de léxico de alta frecuencia relativo ás situacións 

cotiás e temas habituais, moi familiares e concretos relacionados 

coas súas experiencias, necesidades e intereses. 

PLEB5.12. Comprende e usa 

adecuadamente o vocabulario básico 

necesario para participar nas interaccións 

da aula, ler textos infantís moi sinxelos e 

escribir co léxico traballado previamente. 

CL 

SC 
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Unit 1 - I love school 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

presentación do novo vocabulario 

visualmente mediante o iPack ou 

flashcards; un vídeo, dous chants 

e dúas cancións; escoitar os textos 

por primeira vez para captar a idea 

xeral e unha segunda vez para 

entender información máis 

específica; seguir o texto no libro 

ao mesmo tempo no que se 

escoita; uso de flashcards como 

soporte visual para as audicións 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: o son /p/ pencil, 

pencil case, pink, purple; un 

trabalinguas 

B1.1. Comprender o sentido xeral de textos orais propios da súa 

idade (contos breves e moi sinxelos, rimas infantís, adiviñas moi 

evidentes) emitidos con ritmo discursivo lento, con claridade e de 

viva voz ou por medios técnicos que non distorsionen a 

percepción da mensaxe, con apoio visual moi redundante que 

axude á comprensión.   

PLEB1.1. Comprende a información 

esencial de contos, rimas ou cancións moi 

breve e sinxelos, previamente traballados, 

emitidos lentamente, cunha pronunciación 

ben articulada, e con apoios visuais moi 

redundantes que axuden á comprensión.  

CL 

 

B1.2. Comprender preguntas e informacións relativas á 

información persoal moi básica (nome, idade, gustos ...), 

sinxelas, así como instrucións e peticións elementais relativas ó 

comportamento na aula.   

PLEB1.2. Comprende vocabulario moi 

elemental e sinxelo sobre temas familiares 

acompañados de imaxes que os ilustran 

con claridade.  

CL 

 

B1.3. Facer hipóteses sobre o posible sentido dun texto 

apoiándose en elementos paraverbais moi evidentes e 

en situacións de comunicación moi familiares.  

PLEB1.3. Comprende preguntas moi 

básicas sobre si mesmo/a (nome, idade, 

gustos...) e a información igualmente 

básica sobre outras persoas.  

CL 

AA 

B1.4. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación 

básicos. 

PLEB1.4. Segue instrucións e comprende 

peticións relativas á vida escolar máis 

básica (abrir/pechar o libro, sentarse, dar 

un lapis...). 

CL 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

b) 

c) 

i) 

 Estratexias de produción: 

desenvolvemento da fluidez 

mediante os debates guiados polo 

profesor, e a precisión mediante 

actividades orais controladas que 

implican repetición 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: o son /p/ pencil, 

pencil case, pink, purple; un 

B2.1. Falar de si mesmo/a e de persoas da súa contorna 

inmediata, de lugares e obxectos ofrecendo información moi 

fundamental: idade, nome, gustos, usando expresións e frases 

moi sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente illadas ou 

enlazadas con conectores básicos.   

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e 

elementais previamente preparadas e 

ensaiadas sobre temas moi próximos a si 

mesmo/a (dicir o seu nome, idade, a súa 

cor favorita, presentar á súa familia, indicar 

os seus gustos) cunha pronunciación e 

entoación comprensibles.  

CL 

B2.2. Participar de maneira simple e comprensible en 

conversacións que requiran un intercambio directo de 

información en áreas de necesidade inmediata ou sobre temas 

PLEB2.2. Pregunta e responde para 

dar/obter información en conversacións 

moi sinxelas e elementais (nome, idade, 

CL 
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trabalinguas moi familiares, aínda que en ocasións a pronunciación non sexa 

moi clara e poida provocar malos entendidos.  

cores favoritas ou gustos). 

PLEB2.3. Mostra unha actitude de escoita 

atenta.  

CL 

SC 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos. 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente 

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

cancións, rimas) aprendidos a través de 

xogos 

CL 

SC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

practicar a linguaxe xunto coa 

clase antes de emprender unha 

lectura máis independente dos 

textos; completar as actividades de 

prelectura activando os seus 

coñecementos. 

 

 Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da 

unidade. 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas 

principais en textos moi breves, sinxelos e moi elementais, e nos 

que o tema tratado e o tipo de texto resulten moi familiares, e 

conteñan apoio visual moi redundante en soporte papel ou 

dixital.   

PLEB3.1. Comprende palabras e frases 

moi sinxelas escritas, relacionadas cos 

temas traballados.  

 

CL 

B3.2. Utilizar as estratexias básicas de hipóteses para a 

comprensión do sentido xeral e a identificación da información 

esencial do texto.   

PLEB3.2. Comprende a idea principal 

dunha historia moi elemental acompañada 

de apoio visual e identifica as personaxes 

principais.  

CL 

B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas elementais relacionados coas 

convencións ortográficas máis básicas que expresan pausas e 

exclamacións.   

PLEB3.3. Fai hipóteses sobre o tema dun 

texto elemental a partir do título do mesmo 

e das imaxes que o ilustran. 

CL 

AA 

B3.4. Ler en voz alta textos moi breves, moi elementais e 

previamente traballados oralmente, mostrando unha entoación e 

pronunciación adecuadas. 

PLEB3.4. Le en voz alta textos moi breves, 

moi elementais e previamente traballados 

de forma oral, con entoación e 

pronunciación comprensibles e, se fose 

necesario, rectificando espontaneamente. 

CL 

AA 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de produción: 

compleción de oracións coa 

linguaxe aprendida na unidade; 

dispor dun modelo sobre o que 

basear a súa peza personalizada. 

 

B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, seguindo modelos, 

compostos de frases simples illadas, utilizando con razoable 

corrección as convencións ortográficas máis elementais 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.   

PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas 

coa súa imaxe e a súa vida cotiá.  

 

CL 
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  Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da 

unidade. 

B4.2. Utilizar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

produción de textos escritos moi sinxelos e elementais.   

PLEB4.2. Escribe pequenos diálogos ou 

narracións moi sinxelas e breves seguindo 

un modelo dado e respectando a estrutura 

gramatical máis sinxela.  

CL 

B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas 

para escribir con razoable corrección palabras e frases curtas 

que utiliza normalmente ó falar, pero non necesariamente cunha 

ortografía totalmente normalizada. 

PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, 

lexibles, organizadas con coherencia na 

súa secuencia e con léxico relacionado co 

tema da escritura.  

CL 

 

 PLEB4.4. Revisa o texto antes de facer a 

súa versión definitiva, elaborando 

borradores nos que se observa a 

reparación da ortografía e doutros 

aspectos relacionados coa secuencia 

adecuada das frases e mesmo a 

pertinencia das ilustracións, se é o caso. 

CL 

AA 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

b) 

f) 

 Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: ver un vídeo 

sobre a contorna do personaxe do 

curso; escoitar e reproducir un 

chant e unha canción sobre 

obxectos da aula; escoitar breves 

diálogos e oracións coa linguaxe 

da unidade; un vídeo cultural sobre 

os xogos de patio no Reino Unido; 

un vídeo intercurricular sobre as 

regras da aula; unha historia con 

vocabulario sobre obxectos da 

aula; oracións sobre a historia; 

escoita da presentación do 

proxecto do personaxe; resposta 

individual á pregunta do personaje: 

What colour is your bag?; 

comparar aspectos culturais en 

grupo ( h          f     i e 

game?); representar a historia da 

B5.1. O seu uso comunicativo.   

 

PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da 

vida cotiá dos países onde se fala a lingua 

estranxeira (horarios, comidas, festas...) e 

os compara cos propios, mostrando unha 

actitude de apertura cara ó diferente. 

SC 

B5.2. Iniciar e terminar as interaccións adecuadamente. PLEB5.2. Recoñece e utiliza fórmulas 

básicas de relación social.  

CL 

SC 

B5.3. Obter e dar información básica persoal, sobre a súa 

contorna máis inmediata e na situación de comunicación propia 

da aula.   

PLEB5.3. Participa voluntariamente nas 

actividades da aula e mostra curiosidade 

pola lingua e por coñecer aspectos 

socioculturais dos países onde se fala.  

CL 

SIEE 

 

B5.4. Expresar nocións moi básicas e elementais relativas ó 

tamaño, cantidade, posesión, número, calidades físicas, forma e 

cor.   

PLEB5.4. Diferencia saúdos de despedidas 

e o uso de fórmulas de cortesía (Please, 

thank you, excuse me). 

CL 

SC 

B5.5. Expresar e identificar estados de ánimo básicos. PLEB5.5. Pregunta e responde de modo 

comprensible sobre aspectos persoais moi 

básicos (nome, idade e gustos) e da súa 

contorna (obxectos, espazos e seres 

CL 
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unidade; debatir sobre a 

importancia de compartir as 

cousas cos amigos; xogar un xogo 

de comunicación coas mini-cards; 

presentar e describir un debuxo da 

súa mochila e os obxectos 

escolares que contén; ler unha 

historia relacionada co tema da 

unidade (Sue and Sammy). 

 

 Funcións comunicativas: expresar a 

opinión e preferencias, describir os 

obxectos da aula, expresar a 

posesión, expresar normas e 

instrucións, pedir prestado 

educadamente, narrar unha 

historia. 

 

 Estruturas sintácticas:  

Present simple:  

   e g     (b g)   

My favourite game is (catch).  

Can I borrow your (coloured pencils), 

please? 

 

 Léxico de alta frecuencia:  

Obxectos da aula (bag, book, crayons, 

pencil, pencil case, rubber, scissors, 

stickers); (coloured pencils, glue, ruler, 

sharpener). 

 
Ciencias sociais: las reglas del aula 
Listen, please! Put up your hands, 

please! Be nice, please! Tidy up your 

tables, please! 

vivos). 

B5.6. Comprender e expresar o permiso, o acordo. PLEB5.6. Expresa e identifica estados de 

ánimo básicos (happy, sad...). 

CL 

B5.7. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas 

máis básicas e frecuentes para realizar as funcións 

comunicativas propias do seu nivel. 

PLEB5.7. Expresa e identifica o permiso e 

a prohibición (    c    c     ), ou o acordo 

( h     right). 

CL 

B5.8. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus 

significados asociados.   

 

PLEB5.8. Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa 

correctamente os nexos básicos.  

CL 

B5.9. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. ex., enlazar 

palabras ou grupos de palabras con conectores elementais coma 

“e”/”ou”).   

PLEB5.9. Diferencia preguntas e respostas 

moi simples.  

 

CL 

B5.10. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas 

gramaticais sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro 

dun repertorio memorizado. 

PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticas 

básicas e moi sinxelas para, por exemplo, 

desenvolverse nas interaccións da aula.  

CL 

B5.11. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en 

contextos comunicativos sinxelos. 

PLEB5.11. Participa activamente en xogos 

de letras, elaboración de glosarios 

ilustrados, etc.  

CL 

SC 

B5.12. Recoñecer e utilizar un repertorio limitado e moi 

elemental de léxico de alta frecuencia relativo ás situacións 

cotiás e temas habituais, moi familiares e concretos relacionados 

coas súas experiencias, necesidades e intereses. 

PLEB5.12. Comprende e usa 

adecuadamente o vocabulario básico 

necesario para participar nas interaccións 

da aula, ler textos infantís moi sinxelos e 

escribir co léxico traballado previamente. 

CL 

SC 
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Unit 2 - After school 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

presentación do novo vocabulario 

visualmente mediante o iPack ou 

flashcards; un vídeo, dous chants 

e dúas cancións; escoitar os textos 

por primeira vez para captar a idea 

xeral e unha segunda vez para 

entender información máis 

específica; seguir o texto no libro 

ao mesmo tempo no que se 

escoita; uso de flashcards como 

soporte visual para as audicións  

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: o son /h/ hands, 

happy, head, hello; un trabalinguas 

B1.1. Comprender o sentido xeral de textos orais propios da súa 

idade (contos breves e moi sinxelos, rimas infantís, adiviñas moi 

evidentes) emitidos con ritmo discursivo lento, con claridade e de 

viva voz ou por medios técnicos que non distorsionen a 

percepción da mensaxe, con apoio visual moi redundante que 

axude á comprensión.   

PLEB1.1. Comprende a información 

esencial de contos, rimas ou cancións moi 

breve e sinxelos, previamente traballados, 

emitidos lentamente, cunha pronunciación 

ben articulada, e con apoios visuais moi 

redundantes que axuden á comprensión.  

CL 

 

B1.2. Comprender preguntas e informacións relativas á 

información persoal moi básica (nome, idade, gustos ...), 

sinxelas, así como instrucións e peticións elementais relativas ó 

comportamento na aula.   

PLEB1.2. Comprende vocabulario moi 

elemental e sinxelo sobre temas familiares 

acompañados de imaxes que os ilustran 

con claridade.  

CL 

 

B1.3. Facer hipóteses sobre o posible sentido dun texto 

apoiándose en elementos paraverbais moi evidentes e 

en situacións de comunicación moi familiares.  

PLEB1.3. Comprende preguntas moi 

básicas sobre si mesmo/a (nome, idade, 

gustos...) e a información igualmente 

básica sobre outras persoas.  

CL 

AA 

B1.4. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación 

básicos. 

PLEB1.4. Segue instrucións e comprende 

peticións relativas á vida escolar máis 

básica (abrir/pechar o libro, sentarse, dar 

un lapis...). 

CL 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

b) 

c) 

i) 

 Estratexias de produción: 

desenvolvemento da fluidez 

mediante os debates guiados polo 

profesor, e a precisión mediante 

actividades orais controladas que 

implican repetición 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: o son /h/ hands, 

happy, head, hello; un 

B2.1. Falar de si mesmo/a e de persoas da súa contorna 

inmediata, de lugares e obxectos ofrecendo información moi 

fundamental: idade, nome, gustos, usando expresións e frases 

moi sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente illadas ou 

enlazadas con conectores básicos.   

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e 

elementais previamente preparadas e 

ensaiadas sobre temas moi próximos a si 

mesmo/a (dicir o seu nome, idade, a súa 

cor favorita, presentar á súa familia, indicar 

os seus gustos) cunha pronunciación e 

entoación comprensibles.  

CL 

B2.2. Participar de maneira simple e comprensible en 

conversacións que requiran un intercambio directo de 

información en áreas de necesidade inmediata ou sobre temas 

PLEB2.2. Pregunta e responde para 

dar/obter información en conversacións 

moi sinxelas e elementais (nome, idade, 

CL 
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trabalinguas. moi familiares, aínda que en ocasións a pronunciación non sexa 

moi clara e poida provocar malos entendidos.  

cores favoritas ou gustos). 

PLEB2.3. Mostra unha actitude de escoita 

atenta.  

CL 

SC 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos. 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente 

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

cancións, rimas) aprendidos a través de 

xogos 

CL 

SC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

practicar a linguaxe xunto coa 

clase antes de emprender unha 

lectura máis independente dos 

textos; completar as actividades de 

prelectura activando os seus 

coñecementos. 

 

 Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da 

unidade. 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas 

principais en textos moi breves, sinxelos e moi elementais, e nos 

que o tema tratado e o tipo de texto resulten moi familiares, e 

conteñan apoio visual moi redundante en soporte papel ou 

dixital.   

PLEB3.1. Comprende palabras e frases 

moi sinxelas escritas, relacionadas cos 

temas traballados.  

 

CL 

B3.2. Utilizar as estratexias básicas de hipóteses para a 

comprensión do sentido xeral e a identificación da información 

esencial do texto.   

PLEB3.2. Comprende a idea principal 

dunha historia moi elemental acompañada 

de apoio visual e identifica as personaxes 

principais.  

CL 

B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas elementais relacionados coas 

convencións ortográficas máis básicas que expresan pausas e 

exclamacións.   

PLEB3.3. Fai hipóteses sobre o tema dun 

texto elemental a partir do título do mesmo 

e das imaxes que o ilustran. 

CL 

AA 

B3.4. Ler en voz alta textos moi breves, moi elementais e 

previamente traballados oralmente, mostrando unha entoación e 

pronunciación adecuadas. 

PLEB3.4. Le en voz alta textos moi breves, 

moi elementais e previamente traballados 

de forma oral, con entoación e 

pronunciación comprensibles e, se fose 

necesario, rectificando espontaneamente. 

CL 

AA 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de produción: 

compleción de oracións coa 

linguaxe aprendida na unidade; 

dispor dun modelo sobre o que 

basear a súa peza personalizada 

 

B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, seguindo modelos, 

compostos de frases simples illadas, utilizando con razoable 

corrección as convencións ortográficas máis elementais 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.   

PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas 

coa súa imaxe e a súa vida cotiá.  

 

CL 
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  Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da 

unidade. 

B4.2. Utilizar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

produción de textos escritos moi sinxelos e elementais.   

PLEB4.2. Escribe pequenos diálogos ou 

narracións moi sinxelas e breves seguindo 

un modelo dado e respectando a estrutura 

gramatical máis sinxela.  

CL 

B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas 

para escribir con razoable corrección palabras e frases curtas 

que utiliza normalmente ó falar, pero non necesariamente cunha 

ortografía totalmente normalizada. 

PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, 

lexibles, organizadas con coherencia na 

súa secuencia e con léxico relacionado co 

tema da escritura.  

CL 

 

 PLEB4.4. Revisa o texto antes de facer a 

súa versión definitiva, elaborando 

borradores nos que se observa a 

reparación da ortografía e doutros 

aspectos relacionados coa secuencia 

adecuada das frases e mesmo a 

pertinencia das ilustracións, se é o caso. 

CL 

AA 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

b) 

f) 

 Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: ver un vídeo 

sobre a contorna do personaxe do 

curso; escoitar un chant e unha 

canción sobre partes do corpo; 

escoitar breves diálogos e 

oracións coa linguaxe da unidade; 

un vídeo cultural sobre rimas 

corporais no Reino Unido; un 

vídeo intercurricular sobre 

mesturar cores; unha historia con 

vocabulario sobre sentimentos; 

oracións sobre a historia; escoita 

da presentación do proxecto do 

personaxe; reproducir un chant e 

cantar unha canción sobre partes 

do corpo; resposta individual á 

pregunta do personaxe: Can you 

touch your toes?; comparar 

aspectos culturais en grupo 

B5.1. O seu uso comunicativo.   

 

PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da 

vida cotiá dos países onde se fala a lingua 

estranxeira (horarios, comidas, festas...) e 

os compara cos propios, mostrando unha 

actitude de apertura cara ó diferente. 

SC 

B5.2. Iniciar e terminar as interaccións adecuadamente. PLEB5.2. Recoñece e utiliza fórmulas 

básicas de relación social.  

CL 

SC 

B5.3. Obter e dar información básica persoal, sobre a súa 

contorna máis inmediata e na situación de comunicación propia 

da aula.   

PLEB5.3. Participa voluntariamente nas 

actividades da aula e mostra curiosidade 

pola lingua e por coñecer aspectos 

socioculturais dos países onde se fala.  

CL 

SIEE 

 

B5.4. Expresar nocións moi básicas e elementais relativas ó 

tamaño, cantidade, posesión, número, calidades físicas, forma e 

cor.   

PLEB5.4. Diferencia saúdos de despedidas 

e o uso de fórmulas de cortesía (Please, 

thank you, excuse me). 

CL 

SC 

B5.5. Expresar e identificar estados de ánimo básicos. PLEB5.5. Pregunta e responde de modo 

comprensible sobre aspectos persoais moi 

básicos (nome, idade e gustos) e da súa 

contorna (obxectos, espazos e seres 

CL 
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( h          f     i e  h  e ); 

representar a historia da unidade; 

debatir sobre a importancia de 

usar a imaxinación; xogar un xogo 

de comunicación coas mini-cards; 

presentar e describir un debuxo de 

si mesmo; ler unha historia 

relacionada co tema da unidade 

(The magic pencil) 

 

 Funcións comunicativas: expresar a 

opinión e preferencias, expresar 

habilidades, expresar sentimentos, 

describir as partes do corpo, 

expresar instrucións; narrar unha 

historia. 

 

 Estruturas sintácticas: present 

simple: I can (shake) my (arms). 

    (h    ) 

 

 Léxico de alta frecuencia: partes do 

corpo (arms, body, feet, fingers, 

hands, head, legs, toes); 

sentimentos (happy, sad, tired, 

worried).  

Educación Plástica: mesturar cores 
draw, make, mix, paint 

vivos). 

B5.6. Comprender e expresar o permiso, o acordo. PLEB5.6. Expresa e identifica estados de 

ánimo básicos (happy, sad...). 

CL 

B5.7. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas 

máis básicas e frecuentes para realizar as funcións 

comunicativas propias do seu nivel. 

PLEB5.7. Expresa e identifica o permiso e 

a prohibición (    c    c     ), ou o acordo 

( h     right). 

CL 

B5.8. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus 

significados asociados.   

 

PLEB5.8. Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa 

correctamente os nexos básicos.  

CL 

B5.9. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. ex., enlazar 

palabras ou grupos de palabras con conectores elementais coma 

“e”/”ou”).   

PLEB5.9. Diferencia preguntas e respostas 

moi simples.  

 

CL 

B5.10. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas 

gramaticais sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro 

dun repertorio memorizado. 

PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticas 

básicas e moi sinxelas para, por exemplo, 

desenvolverse nas interaccións da aula.  

CL 

B5.11. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en 

contextos comunicativos sinxelos. 

PLEB5.11. Participa activamente en xogos 

de letras, elaboración de glosarios 

ilustrados, etc.  

CL 

SC 

B5.12. Recoñecer e utilizar un repertorio limitado e moi 

elemental de léxico de alta frecuencia relativo ás situacións 

cotiás e temas habituais, moi familiares e concretos relacionados 

coas súas experiencias, necesidades e intereses. 

PLEB5.12. Comprende e usa 

adecuadamente o vocabulario básico 

necesario para participar nas interaccións 

da aula, ler textos infantís moi sinxelos e 

escribir co léxico traballado previamente. 

CL 

SC 
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Unit 3 - A winter talk  

 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

presentación do novo vocabulario 

visualmente mediante o iPack ou 

flashcards; un vídeo, dous chants 

e dúas cancións; escoitar os textos 

por primeira vez para captar a idea 

xeral e unha segunda vez para 

entender información máis 

específica; seguir o texto no libro 

ao mesmo tempo no que se 

escoita; uso de flashcards como 

soporte visual para as audicións  

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: o son /s/ sad, 

scissors, six, socks; un 

trabalinguas 

B1.1. Comprender o sentido xeral de textos orais propios da súa 

idade (contos breves e moi sinxelos, rimas infantís, adiviñas moi 

evidentes) emitidos con ritmo discursivo lento, con claridade e de 

viva voz ou por medios técnicos que non distorsionen a 

percepción da mensaxe, con apoio visual moi redundante que 

axude á comprensión.   

PLEB1.1. Comprende a información 

esencial de contos, rimas ou cancións moi 

breve e sinxelos, previamente traballados, 

emitidos lentamente, cunha pronunciación 

ben articulada, e con apoios visuais moi 

redundantes que axuden á comprensión.  

CL 

 

B1.2. Comprender preguntas e informacións relativas á 

información persoal moi básica (nome, idade, gustos ...), 

sinxelas, así como instrucións e peticións elementais relativas ó 

comportamento na aula.   

PLEB1.2. Comprende vocabulario moi 

elemental e sinxelo sobre temas familiares 

acompañados de imaxes que os ilustran 

con claridade.  

CL 

 

B1.3. Facer hipóteses sobre o posible sentido dun texto 

apoiándose en elementos paraverbais moi evidentes e 

en situacións de comunicación moi familiares.  

PLEB1.3. Comprende preguntas moi 

básicas sobre si mesmo/a (nome, idade, 

gustos...) e a información igualmente 

básica sobre outras persoas.  

CL 

AA 

B1.4. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación 

básicos. 

PLEB1.4. Segue instrucións e comprende 

peticións relativas á vida escolar máis 

básica (abrir/pechar o libro, sentarse, dar 

un lapis...). 

CL 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

b) 

c) 

i) 

 Estratexias de produción: 

desenvolvemento da fluidez 

mediante os debates guiados polo 

profesor, e a precisión mediante 

actividades orais controladas que 

implican repetición. 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: o son /s/ sad, 

scissors, six, socks; un 

B2.1. Falar de si mesmo/a e de persoas da súa contorna 

inmediata, de lugares e obxectos ofrecendo información moi 

fundamental: idade, nome, gustos, usando expresións e frases 

moi sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente illadas ou 

enlazadas con conectores básicos.   

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e 

elementais previamente preparadas e 

ensaiadas sobre temas moi próximos a si 

mesmo/a (dicir o seu nome, idade, a súa 

cor favorita, presentar á súa familia, indicar 

os seus gustos) cunha pronunciación e 

entoación comprensibles.  

CL 

B2.2. Participar de maneira simple e comprensible en 

conversacións que requiran un intercambio directo de 

información en áreas de necesidade inmediata ou sobre temas 

PLEB2.2. Pregunta e responde para 

dar/obter información en conversacións 

moi sinxelas e elementais (nome, idade, 

CL 



 

 
 

All About Us 1 – Oxford University Press          64 

trabalinguas moi familiares, aínda que en ocasións a pronunciación non sexa 

moi clara e poida provocar malos entendidos.  

cores favoritas ou gustos). 

PLEB2.3. Mostra unha actitude de escoita 

atenta.  

CL 

SC 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos. 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente 

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

cancións, rimas) aprendidos a través de 

xogos 

CL 

SC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

practicar a linguaxe xunto coa 

clase antes de emprender unha 

lectura máis independente dos 

textos; completar as actividades de 

prelectura activando os seus 

coñecementos. 

 

 Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da 

unidade. 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas 

principais en textos moi breves, sinxelos e moi elementais, e nos 

que o tema tratado e o tipo de texto resulten moi familiares, e 

conteñan apoio visual moi redundante en soporte papel ou 

dixital.   

PLEB3.1. Comprende palabras e frases 

moi sinxelas escritas, relacionadas cos 

temas traballados.  

 

CL 

B3.2. Utilizar as estratexias básicas de hipóteses para a 

comprensión do sentido xeral e a identificación da información 

esencial do texto.   

PLEB3.2. Comprende a idea principal 

dunha historia moi elemental acompañada 

de apoio visual e identifica as personaxes 

principais.  

CL 

B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas elementais relacionados coas 

convencións ortográficas máis básicas que expresan pausas e 

exclamacións.   

PLEB3.3. Fai hipóteses sobre o tema dun 

texto elemental a partir do título do mesmo 

e das imaxes que o ilustran. 

CL 

AA 

B3.4. Ler en voz alta textos moi breves, moi elementais e 

previamente traballados oralmente, mostrando unha entoación e 

pronunciación adecuadas. 

PLEB3.4. Le en voz alta textos moi breves, 

moi elementais e previamente traballados 

de forma oral, con entoación e 

pronunciación comprensibles e, se fose 

necesario, rectificando espontaneamente. 

CL 

AA 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de produción: 

compleción de oracións coa 

linguaxe aprendida na unidade; 

dispor dun modelo sobre o que 

basear a súa peza personalizada 

 

B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, seguindo modelos, 

compostos de frases simples illadas, utilizando con razoable 

corrección as convencións ortográficas máis elementais 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.   

PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas 

coa súa imaxe e a súa vida cotiá.  

 

CL 
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  Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da 

unidade. 

B4.2. Utilizar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

produción de textos escritos moi sinxelos e elementais.   

PLEB4.2. Escribe pequenos diálogos ou 

narracións moi sinxelas e breves seguindo 

un modelo dado e respectando a estrutura 

gramatical máis sinxela.  

CL 

B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas 

para escribir con razoable corrección palabras e frases curtas 

que utiliza normalmente ó falar, pero non necesariamente cunha 

ortografía totalmente normalizada. 

PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, 

lexibles, organizadas con coherencia na 

súa secuencia e con léxico relacionado co 

tema da escritura.  

CL 

 

 PLEB4.4. Revisa o texto antes de facer a 

súa versión definitiva, elaborando 

borradores nos que se observa a 

reparación da ortografía e doutros 

aspectos relacionados coa secuencia 

adecuada das frases e mesmo a 

pertinencia das ilustracións, se é o caso. 

CL 

AA 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

b) 

f) 

 Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: ver un vídeo 

sobre a contorna do personaxe do 

curso; escoitar un chant e unha 

canción sobre prendas de vestir; 

escoitar breves diálogos e 

oracións coa linguaxe da unidade; 

un vídeo cultural sobre os 

uniformes escolares no Reino 

Unido; un vídeo intercurricular 

sobre materiais; unha historia con 

adxectivos para describir obxectos; 

oracións sobre a historia; escoita  

da presentación do proxecto do 

personaxe; What are you wearing 

today?, comparar aspectos 

culturais en grupo (Have you got a 

school uniform?); representar a 

historia da unidade; debatir sobre 

a importancia de axudar ós 

B5.1. O seu uso comunicativo.   

 

PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da 

vida cotiá dos países onde se fala a lingua 

estranxeira (horarios, comidas, festas...) e 

os compara cos propios, mostrando unha 

actitude de apertura cara ó diferente. 

SC 

B5.2. Iniciar e terminar as interaccións adecuadamente. PLEB5.2. Recoñece e utiliza fórmulas 

básicas de relación social.  

CL 

SC 

B5.3. Obter e dar información básica persoal, sobre a súa 

contorna máis inmediata e na situación de comunicación propia 

da aula.   

PLEB5.3. Participa voluntariamente nas 

actividades da aula e mostra curiosidade 

pola lingua e por coñecer aspectos 

socioculturais dos países onde se fala.  

CL 

SIEE 

 

B5.4. Expresar nocións moi básicas e elementais relativas ó 

tamaño, cantidade, posesión, número, calidades físicas, forma e 

cor.   

PLEB5.4. Diferencia saúdos de despedidas 

e o uso de fórmulas de cortesía (Please, 

thank you, excuse me). 

CL 

SC 

B5.5. Expresar e identificar estados de ánimo básicos. PLEB5.5. Pregunta e responde de modo 

comprensible sobre aspectos persoais moi 

básicos (nome, idade e gustos) e da súa 

contorna (obxectos, espazos e seres 

CL 
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demais; xogar un xogo de 

comunicación coas mini-cards; 

presentar e describir un debuxo 

dun disfraz do entroido; ler a 

historia The elves and the 

shoemaker; un debuxo dun disfraz 

do entroido. 

 

 Funcións comunicativas: expresar a 

opinión e preferencias, describir a 

roupa que se leva posta, describir 

obxectos e os materiais de que 

están feitos; narrar unha historia. 

 

 Estruturas sintácticas: present 

continuous:      e  i g   (c   ) 

  d (g   e )       e  i g   ( ed) 

(jumper). Present simple:      

(big). 

 

 Léxico de alta frecuencia: prendas 

de vestir (coat, gloves, hat, 

jumper, shirt, shoes, socks, 

trousers); adjetivos para 

describir objetos (big, new, old, 

small). 

Ciencias Naturais: materiais 
cotton, leather, rubber, wool 

 

vivos). 

B5.6. Comprender e expresar o permiso, o acordo. PLEB5.6. Expresa e identifica estados de 

ánimo básicos (happy, sad...). 

CL 

B5.7. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas 

máis básicas e frecuentes para realizar as funcións 

comunicativas propias do seu nivel. 

PLEB5.7. Expresa e identifica o permiso e 

a prohibición (    c    c     ), ou o acordo 

( h     right). 

CL 

B5.8. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus 

significados asociados.   

 

PLEB5.8. Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa 

correctamente os nexos básicos.  

CL 

B5.9. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. ex., enlazar 

palabras ou grupos de palabras con conectores elementais coma 

“e”/”ou”).   

PLEB5.9. Diferencia preguntas e respostas 

moi simples.  

 

CL 

B5.10. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas 

gramaticais sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro 

dun repertorio memorizado. 

PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticas 

básicas e moi sinxelas para, por exemplo, 

desenvolverse nas interaccións da aula.  

CL 

B5.11. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en 

contextos comunicativos sinxelos. 

PLEB5.11. Participa activamente en xogos 

de letras, elaboración de glosarios 

ilustrados, etc.  

CL 

SC 

B5.12. Recoñecer e utilizar un repertorio limitado e moi 

elemental de léxico de alta frecuencia relativo ás situacións 

cotiás e temas habituais, moi familiares e concretos relacionados 

coas súas experiencias, necesidades e intereses. 

PLEB5.12. Comprende e usa 

adecuadamente o vocabulario básico 

necesario para participar nas interaccións 

da aula, ler textos infantís moi sinxelos e 

escribir co léxico traballado previamente. 

CL 

SC 
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Unit 4 - Time to tidy up!  

 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

presentación do novo vocabulario 

visualmente mediante o iPack ou 

flashcards; un vídeo, dous chants 

e dúas cancións; escoitar os textos 

por primeira vez para captar a idea 

xeral e unha segunda vez para 

entender información máis 

específica; seguir o texto no libro 

ao mesmo tempo no que se 

escoita; uso de flashcards como 

soporte visual para as audicións 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: o son /b/ ball, bag, 

big, bike; un trabalinguas. 

B1.1. Comprender o sentido xeral de textos orais propios da súa 

idade (contos breves e moi sinxelos, rimas infantís, adiviñas moi 

evidentes) emitidos con ritmo discursivo lento, con claridade e de 

viva voz ou por medios técnicos que non distorsionen a 

percepción da mensaxe, con apoio visual moi redundante que 

axude á comprensión.   

PLEB1.1. Comprende a información 

esencial de contos, rimas ou cancións moi 

breve e sinxelos, previamente traballados, 

emitidos lentamente, cunha pronunciación 

ben articulada, e con apoios visuais moi 

redundantes que axuden á comprensión.  

CL 

 

B1.2. Comprender preguntas e informacións relativas á 

información persoal moi básica (nome, idade, gustos ...), 

sinxelas, así como instrucións e peticións elementais relativas ó 

comportamento na aula.   

PLEB1.2. Comprende vocabulario moi 

elemental e sinxelo sobre temas familiares 

acompañados de imaxes que os ilustran 

con claridade.  

CL 

 

B1.3. Facer hipóteses sobre o posible sentido dun texto 

apoiándose en elementos paraverbais moi evidentes e 

en situacións de comunicación moi familiares.  

PLEB1.3. Comprende preguntas moi 

básicas sobre si mesmo/a (nome, idade, 

gustos...) e a información igualmente 

básica sobre outras persoas.  

CL 

AA 

B1.4. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación 

básicos. 

PLEB1.4. Segue instrucións e comprende 

peticións relativas á vida escolar máis 

básica (abrir/pechar o libro, sentarse, dar 

un lapis...). 

CL 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

b) 

c) 

i) 

 Estratexias de produción: 

desenvolvemento da fluidez 

mediante os debates guiados polo 

profesor, e a precisión mediante 

actividades orais controladas que 

implican repetición. 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: o son /b/ ball, bag, 

big, bike; un trabalinguas. 

B2.1. Falar de si mesmo/a e de persoas da súa contorna 

inmediata, de lugares e obxectos ofrecendo información moi 

fundamental: idade, nome, gustos, usando expresións e frases 

moi sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente illadas ou 

enlazadas con conectores básicos.   

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e 

elementais previamente preparadas e 

ensaiadas sobre temas moi próximos a si 

mesmo/a (dicir o seu nome, idade, a súa 

cor favorita, presentar á súa familia, indicar 

os seus gustos) cunha pronunciación e 

entoación comprensibles.  

CL 

B2.2. Participar de maneira simple e comprensible en 

conversacións que requiran un intercambio directo de 

información en áreas de necesidade inmediata ou sobre temas 

PLEB2.2. Pregunta e responde para 

dar/obter información en conversacións 

moi sinxelas e elementais (nome, idade, 

CL 
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moi familiares, aínda que en ocasións a pronunciación non sexa 

moi clara e poida provocar malos entendidos.  

cores favoritas ou gustos). 

PLEB2.3. Mostra unha actitude de escoita 

atenta.  

CL 

SC 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos. 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente 

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

cancións, rimas) aprendidos a través de 

xogos 

CL 

SC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

practicar a linguaxe xunto coa 

clase antes de emprender unha 

lectura máis independente dos 

textos; completar as actividades de 

prelectura activando os seus 

coñecementos. 

 

 Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da 

unidade. 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas 

principais en textos moi breves, sinxelos e moi elementais, e nos 

que o tema tratado e o tipo de texto resulten moi familiares, e 

conteñan apoio visual moi redundante en soporte papel ou 

dixital.   

PLEB3.1. Comprende palabras e frases 

moi sinxelas escritas, relacionadas cos 

temas traballados.  

 

CL 

B3.2. Utilizar as estratexias básicas de hipóteses para a 

comprensión do sentido xeral e a identificación da información 

esencial do texto.   

PLEB3.2. Comprende a idea principal 

dunha historia moi elemental acompañada 

de apoio visual e identifica as personaxes 

principais.  

CL 

B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas elementais relacionados coas 

convencións ortográficas máis básicas que expresan pausas e 

exclamacións.   

PLEB3.3. Fai hipóteses sobre o tema dun 

texto elemental a partir do título do mesmo 

e das imaxes que o ilustran. 

CL 

AA 

B3.4. Ler en voz alta textos moi breves, moi elementais e 

previamente traballados oralmente, mostrando unha entoación e 

pronunciación adecuadas. 

PLEB3.4. Le en voz alta textos moi breves, 

moi elementais e previamente traballados 

de forma oral, con entoación e 

pronunciación comprensibles e, se fose 

necesario, rectificando espontaneamente. 

CL 

AA 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de produción: 

compleción de oracións coa 

linguaxe aprendida na unidade; 

dispor dun modelo sobre o que 

basear a súa peza personalizada. 

 

B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, seguindo modelos, 

compostos de frases simples illadas, utilizando con razoable 

corrección as convencións ortográficas máis elementais 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.   

PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas 

coa súa imaxe e a súa vida cotiá.  

 

CL 
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  Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da 

unidade. 

B4.2. Utilizar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

produción de textos escritos moi sinxelos e elementais.   

PLEB4.2. Escribe pequenos diálogos ou 

narracións moi sinxelas e breves seguindo 

un modelo dado e respectando a estrutura 

gramatical máis sinxela.  

CL 

B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas 

para escribir con razoable corrección palabras e frases curtas 

que utiliza normalmente ó falar, pero non necesariamente cunha 

ortografía totalmente normalizada. 

PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, 

lexibles, organizadas con coherencia na 

súa secuencia e con léxico relacionado co 

tema da escritura.  

CL 

 

 PLEB4.4. Revisa o texto antes de facer a 

súa versión definitiva, elaborando 

borradores nos que se observa a 

reparación da ortografía e doutros 

aspectos relacionados coa secuencia 

adecuada das frases e mesmo a 

pertinencia das ilustracións, se é o caso. 

CL 

AA 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

b) 

f) 

 Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: ver un vídeo 

sobre a contorna do personaxe do 

curso; escoitar un chant e unha 

canción sobre xoguetes; escoitar 

diálogos breves e oracións coa 

linguaxe da unidade; un vídeo 

cultural sobre unha tenda de 

xoguetes no Reino Unido; un vídeo 

intercurricular sobre números do 

11 ao 20; unha historia con 

preposicións de lugar; oracións 

sobre a historia; escoita da 

presentación do proxecto do 

personaxe ( h          f     i e 

toy?); comparar aspectos culturais 

en grupo (Have you got a teddy?); 

representar a historia da unidade; 

debatir sobre a importancia de 

coidar os xoguetes; xogar un xogo 

B5.1. O seu uso comunicativo.   

 

PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da 

vida cotiá dos países onde se fala a lingua 

estranxeira (horarios, comidas, festas...) e 

os compara cos propios, mostrando unha 

actitude de apertura cara ó diferente. 

SC 

B5.2. Iniciar e terminar as interaccións adecuadamente. PLEB5.2. Recoñece e utiliza fórmulas 

básicas de relación social.  

CL 

SC 

B5.3. Obter e dar información básica persoal, sobre a súa 

contorna máis inmediata e na situación de comunicación propia 

da aula.   

PLEB5.3. Participa voluntariamente nas 

actividades da aula e mostra curiosidade 

pola lingua e por coñecer aspectos 

socioculturais dos países onde se fala.  

CL 

SIEE 

 

B5.4. Expresar nocións moi básicas e elementais relativas ó 

tamaño, cantidade, posesión, número, calidades físicas, forma e 

cor.   

PLEB5.4. Diferencia saúdos de despedidas 

e o uso de fórmulas de cortesía (Please, 

thank you, excuse me). 

CL 

SC 

B5.5. Expresar e identificar estados de ánimo básicos. PLEB5.5. Pregunta e responde de modo 

comprensible sobre aspectos persoais moi 

básicos (nome, idade e gustos) e da súa 

contorna (obxectos, espazos e seres 

CL 
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de comunicación coas mini-cards; 

presentar e describir un debuxo 

cos seus xoguetes favoritos; ler 

unha historia relacionada co tema 

da unidade (What a mess!); un 

debuxo dos seus xoguetes 

favoritos. 

 

 Funcións comunicativas: expresar a 

opinión e preferencias, expresar 

posesión, preguntar e expresar 

onde está un obxecto, contar do 

11 ao 20. Narrar unha historia. 

 

 Estruturas sintácticas:  

Present simple:  

 he e      (b   )       he e   

Have you got a (teddy)? Yes / No.  

 he e    he ( c   e )       (  )  he 

table 

 

 Léxico de alta frecuencia: xoguetes 

(ball, bike, guitar, puppet, scooter, 

tablet, teddy, train set); 

preposicións de lugar (behind, in, 

on, under). Matemáticas: números 

do 11 ao 20. 

vivos). 

B5.6. Comprender e expresar o permiso, o acordo. PLEB5.6. Expresa e identifica estados de 

ánimo básicos (happy, sad...). 

CL 

B5.7. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas 

máis básicas e frecuentes para realizar as funcións 

comunicativas propias do seu nivel. 

PLEB5.7. Expresa e identifica o permiso e 

a prohibición (    c    c     ), ou o acordo 

( h     right). 

CL 

B5.8. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus 

significados asociados.   

 

PLEB5.8. Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa 

correctamente os nexos básicos.  

CL 

B5.9. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. ex., enlazar 

palabras ou grupos de palabras con conectores elementais coma 

“e”/”ou”).   

PLEB5.9. Diferencia preguntas e respostas 

moi simples.  

 

CL 

B5.10. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas 

gramaticais sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro 

dun repertorio memorizado. 

PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticas 

básicas e moi sinxelas para, por exemplo, 

desenvolverse nas interaccións da aula.  

CL 

B5.11. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en 

contextos comunicativos sinxelos. 

PLEB5.11. Participa activamente en xogos 

de letras, elaboración de glosarios 

ilustrados, etc.  

CL 

SC 

B5.12. Recoñecer e utilizar un repertorio limitado e moi 

elemental de léxico de alta frecuencia relativo ás situacións 

cotiás e temas habituais, moi familiares e concretos relacionados 

coas súas experiencias, necesidades e intereses. 

PLEB5.12. Comprende e usa 

adecuadamente o vocabulario básico 

necesario para participar nas interaccións 

da aula, ler textos infantís moi sinxelos e 

escribir co léxico traballado previamente. 

CL 

SC 
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Unit 5 - I take Harry to the vet  

 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

presentación do novo vocabulario 

visualmente mediante o iPack ou 

flashcards; un vídeo, dous chants 

e dúas cancións; escoitar os textos 

por primeira vez para captar a idea 

xeral e unha segunda vez para 

entender información máis 

específica; seguir o texto no libro 

ao mesmo tempo no que se 

escoita; uso de flashcards como 

soporte visual para as audicións 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: o son /r/ rabbit, 

rain, rubber, run; un trabalinguas. 

B1.1. Comprender o sentido xeral de textos orais propios da súa 

idade (contos breves e moi sinxelos, rimas infantís, adiviñas moi 

evidentes) emitidos con ritmo discursivo lento, con claridade e de 

viva voz ou por medios técnicos que non distorsionen a 

percepción da mensaxe, con apoio visual moi redundante que 

axude á comprensión.   

PLEB1.1. Comprende a información 

esencial de contos, rimas ou cancións moi 

breve e sinxelos, previamente traballados, 

emitidos lentamente, cunha pronunciación 

ben articulada, e con apoios visuais moi 

redundantes que axuden á comprensión.  

CL 

 

B1.2. Comprender preguntas e informacións relativas á 

información persoal moi básica (nome, idade, gustos ...), 

sinxelas, así como instrucións e peticións elementais relativas ó 

comportamento na aula.   

PLEB1.2. Comprende vocabulario moi 

elemental e sinxelo sobre temas familiares 

acompañados de imaxes que os ilustran 

con claridade.  

CL 

 

B1.3. Facer hipóteses sobre o posible sentido dun texto 

apoiándose en elementos paraverbais moi evidentes e 

en situacións de comunicación moi familiares.  

PLEB1.3. Comprende preguntas moi 

básicas sobre si mesmo/a (nome, idade, 

gustos...) e a información igualmente 

básica sobre outras persoas.  

CL 

AA 

B1.4. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación 

básicos. 

PLEB1.4. Segue instrucións e comprende 

peticións relativas á vida escolar máis 

básica (abrir/pechar o libro, sentarse, dar 

un lapis...). 

CL 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

b) 

c) 

i) 

 Estratexias de produción: 

desenvolvemento da fluidez 

mediante os debates guiados polo 

profesor, e a precisión mediante 

actividades orais controladas que 

implican repetición 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: o son /r/ rabbit, 

rain, rubber, run; un trabalinguas. 

B2.1. Falar de si mesmo/a e de persoas da súa contorna 

inmediata, de lugares e obxectos ofrecendo información moi 

fundamental: idade, nome, gustos, usando expresións e frases 

moi sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente illadas ou 

enlazadas con conectores básicos.   

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e 

elementais previamente preparadas e 

ensaiadas sobre temas moi próximos a si 

mesmo/a (dicir o seu nome, idade, a súa 

cor favorita, presentar á súa familia, indicar 

os seus gustos) cunha pronunciación e 

entoación comprensibles.  

CL 

B2.2. Participar de maneira simple e comprensible en 

conversacións que requiran un intercambio directo de 

información en áreas de necesidade inmediata ou sobre temas 

PLEB2.2. Pregunta e responde para 

dar/obter información en conversacións 

moi sinxelas e elementais (nome, idade, 

CL 
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moi familiares, aínda que en ocasións a pronunciación non sexa 

moi clara e poida provocar malos entendidos.  

cores favoritas ou gustos). 

PLEB2.3. Mostra unha actitude de escoita 

atenta.  

CL 

SC 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos. 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente 

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

cancións, rimas) aprendidos a través de 

xogos 

CL 

SC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

practicar a linguaxe xunto coa 

clase antes de emprender unha 

lectura máis independente dos 

textos; completar as actividades de 

prelectura activando os seus 

coñecementos. 

 

 Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da 

unidade. 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas 

principais en textos moi breves, sinxelos e moi elementais, e nos 

que o tema tratado e o tipo de texto resulten moi familiares, e 

conteñan apoio visual moi redundante en soporte papel ou 

dixital.   

PLEB3.1. Comprende palabras e frases 

moi sinxelas escritas, relacionadas cos 

temas traballados.  

 

CL 

B3.2. Utilizar as estratexias básicas de hipóteses para a 

comprensión do sentido xeral e a identificación da información 

esencial do texto.   

PLEB3.2. Comprende a idea principal 

dunha historia moi elemental acompañada 

de apoio visual e identifica as personaxes 

principais.  

CL 

B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas elementais relacionados coas 

convencións ortográficas máis básicas que expresan pausas e 

exclamacións.   

PLEB3.3. Fai hipóteses sobre o tema dun 

texto elemental a partir do título do mesmo 

e das imaxes que o ilustran. 

CL 

AA 

B3.4. Ler en voz alta textos moi breves, moi elementais e 

previamente traballados oralmente, mostrando unha entoación e 

pronunciación adecuadas. 

PLEB3.4. Le en voz alta textos moi breves, 

moi elementais e previamente traballados 

de forma oral, con entoación e 

pronunciación comprensibles e, se fose 

necesario, rectificando espontaneamente. 

CL 

AA 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de produción: 

compleción de oracións coa 

linguaxe aprendida na unidade; 

dispor dun modelo sobre o que 

basear a súa peza personalizada. 

 

B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, seguindo modelos, 

compostos de frases simples illadas, utilizando con razoable 

corrección as convencións ortográficas máis elementais 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.   

PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas 

coa súa imaxe e a súa vida cotiá.  

 

CL 
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  Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da 

unidade. 

B4.2. Utilizar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

produción de textos escritos moi sinxelos e elementais.   

PLEB4.2. Escribe pequenos diálogos ou 

narracións moi sinxelas e breves seguindo 

un modelo dado e respectando a estrutura 

gramatical máis sinxela.  

CL 

B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas 

para escribir con razoable corrección palabras e frases curtas 

que utiliza normalmente ó falar, pero non necesariamente cunha 

ortografía totalmente normalizada. 

PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, 

lexibles, organizadas con coherencia na 

súa secuencia e con léxico relacionado co 

tema da escritura.  

CL 

 

 PLEB4.4. Revisa o texto antes de facer a 

súa versión definitiva, elaborando 

borradores nos que se observa a 

reparación da ortografía e doutros 

aspectos relacionados coa secuencia 

adecuada das frases e mesmo a 

pertinencia das ilustracións, se é o caso. 

CL 

AA 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

b) 

f) 

 Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: ver un vídeo 

sobre a contorna do personaxe do 

curso; escoitar un chant e unha 

canción sobre mascotas; escoitar 

diálogos breves e oracións coa 

linuaxe da unidade; un vídeo 

cultural sobre as cinco mascotas 

máis comúns no Reino Unido; un 

vídeo intercurricular sobre as crías 

de animais; unha historia co 

vocabulario de accións que 

realizan os animais; oracións 

sobre a historia; escoitar a 

presentación do proxecto do 

personaxe; Have you got a pet?, 

comparar aspectos culturais en 

grupo ( h          f     i e  e  ); 

representar a historia da unidade; 

debatir sobre a importancia de 

B5.1. O seu uso comunicativo.   

 

PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da 

vida cotiá dos países onde se fala a lingua 

estranxeira (horarios, comidas, festas...) e 

os compara cos propios, mostrando unha 

actitude de apertura cara ó diferente. 

SC 

B5.2. Iniciar e terminar as interaccións adecuadamente. PLEB5.2. Recoñece e utiliza fórmulas 

básicas de relación social.  

CL 

SC 

B5.3. Obter e dar información básica persoal, sobre a súa 

contorna máis inmediata e na situación de comunicación propia 

da aula.   

PLEB5.3. Participa voluntariamente nas 

actividades da aula e mostra curiosidade 

pola lingua e por coñecer aspectos 

socioculturais dos países onde se fala.  

CL 

SIEE 

 

B5.4. Expresar nocións moi básicas e elementais relativas ó 

tamaño, cantidade, posesión, número, calidades físicas, forma e 

cor.   

PLEB5.4. Diferencia saúdos de despedidas 

e o uso de fórmulas de cortesía (Please, 

thank you, excuse me). 

CL 

SC 

B5.5. Expresar e identificar estados de ánimo básicos. PLEB5.5. Pregunta e responde de modo 

comprensible sobre aspectos persoais moi 

básicos (nome, idade e gustos) e da súa 

contorna (obxectos, espazos e seres 

CL 
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saber perder; xogar un xogo de 

comunicación coas mini-cards; 

presentar e describir un debuxo da 

súa mascota favorita; ler unha 

historia relacionada co tema da 

unidade (Mr. Rabbit and Mr. Turtle) 

 

 Funcións comunicativas: expresar a 

opinión e as preferencias, expresar 

habilidades dalgúns animais e as 

súas crías. 

 

 Estruturas sintácticas:  

Present simple:  

My (bird) can (fly).  

  c   (h  )    c     (  i ) 

 

 Léxico de alta frecuencia: 

mascotas (bird, cat, dog, fish, 

hamster, parrot, rabbit, turtle); 

accións que realizan os animais 

(hop, jump, sing, walk). Ciencias 

Naturais: crías de animais (chick, 

kid, kitten, puppy) 

vivos). 

B5.6. Comprender e expresar o permiso, o acordo. PLEB5.6. Expresa e identifica estados de 

ánimo básicos (happy, sad...). 

CL 

B5.7. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas 

máis básicas e frecuentes para realizar as funcións 

comunicativas propias do seu nivel. 

PLEB5.7. Expresa e identifica o permiso e 

a prohibición (    c    c     ), ou o acordo 

( h     right). 

CL 

B5.8. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus 

significados asociados.   

 

PLEB5.8. Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa 

correctamente os nexos básicos.  

CL 

B5.9. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. ex., enlazar 

palabras ou grupos de palabras con conectores elementais coma 

“e”/”ou”).   

PLEB5.9. Diferencia preguntas e respostas 

moi simples.  

 

CL 

B5.10. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas 

gramaticais sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro 

dun repertorio memorizado. 

PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticas 

básicas e moi sinxelas para, por exemplo, 

desenvolverse nas interaccións da aula.  

CL 

B5.11. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en 

contextos comunicativos sinxelos. 

PLEB5.11. Participa activamente en xogos 

de letras, elaboración de glosarios 

ilustrados, etc.  

CL 

SC 

B5.12. Recoñecer e utilizar un repertorio limitado e moi 

elemental de léxico de alta frecuencia relativo ás situacións 

cotiás e temas habituais, moi familiares e concretos relacionados 

coas súas experiencias, necesidades e intereses. 

PLEB5.12. Comprende e usa 

adecuadamente o vocabulario básico 

necesario para participar nas interaccións 

da aula, ler textos infantís moi sinxelos e 

escribir co léxico traballado previamente. 

CL 

SC 
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Unit 6 - Let’s go on a picnic 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

presentación do novo vocabulario 

visualmente mediante o iPack ou 

flashcards; un vídeo, dous chants 

e dúas cancións; escoitar os textos 

por primeira vez para captar a idea 

xeral e unha segunda vez para 

entender información máis 

específica; seguir o texto no libro 

ao mesmo tempo no que se 

escoita; uso de flashcards como 

soporte visual para as audicións 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: o son /k/ cake, 

carrots, cat, coat; un trabalinguas. 

B1.1. Comprender o sentido xeral de textos orais propios da súa 

idade (contos breves e moi sinxelos, rimas infantís, adiviñas moi 

evidentes) emitidos con ritmo discursivo lento, con claridade e de 

viva voz ou por medios técnicos que non distorsionen a 

percepción da mensaxe, con apoio visual moi redundante que 

axude á comprensión.   

PLEB1.1. Comprende a información 

esencial de contos, rimas ou cancións moi 

breve e sinxelos, previamente traballados, 

emitidos lentamente, cunha pronunciación 

ben articulada, e con apoios visuais moi 

redundantes que axuden á comprensión.  

CL 

 

B1.2. Comprender preguntas e informacións relativas á 

información persoal moi básica (nome, idade, gustos ...), 

sinxelas, así como instrucións e peticións elementais relativas ó 

comportamento na aula.   

PLEB1.2. Comprende vocabulario moi 

elemental e sinxelo sobre temas familiares 

acompañados de imaxes que os ilustran 

con claridade.  

CL 

 

B1.3. Facer hipóteses sobre o posible sentido dun texto 

apoiándose en elementos paraverbais moi evidentes e 

en situacións de comunicación moi familiares.  

PLEB1.3. Comprende preguntas moi 

básicas sobre si mesmo/a (nome, idade, 

gustos...) e a información igualmente 

básica sobre outras persoas.  

CL 

AA 

B1.4. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación 

básicos. 

PLEB1.4. Segue instrucións e comprende 

peticións relativas á vida escolar máis 

básica (abrir/pechar o libro, sentarse, dar 

un lapis...). 

CL 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

b) 

c) 

i) 

 Estratexias de produción: 

desenvolvemento da fluidez 

mediante os debates guiados polo 

profesor, e a precisión mediante 

actividades orais controladas que 

implican repetición. 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: o son /k/ cake, 

carrots, cat, coat; un trabalinguas 

B2.1. Falar de si mesmo/a e de persoas da súa contorna 

inmediata, de lugares e obxectos ofrecendo información moi 

fundamental: idade, nome, gustos, usando expresións e frases 

moi sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente illadas ou 

enlazadas con conectores básicos.   

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e 

elementais previamente preparadas e 

ensaiadas sobre temas moi próximos a si 

mesmo/a (dicir o seu nome, idade, a súa 

cor favorita, presentar á súa familia, indicar 

os seus gustos) cunha pronunciación e 

entoación comprensibles.  

CL 

B2.2. Participar de maneira simple e comprensible en 

conversacións que requiran un intercambio directo de 

información en áreas de necesidade inmediata ou sobre temas 

PLEB2.2. Pregunta e responde para 

dar/obter información en conversacións 

moi sinxelas e elementais (nome, idade, 

CL 
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moi familiares, aínda que en ocasións a pronunciación non sexa 

moi clara e poida provocar malos entendidos.  

cores favoritas ou gustos). 

PLEB2.3. Mostra unha actitude de escoita 

atenta.  

CL 

SC 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos. 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente 

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

cancións, rimas) aprendidos a través de 

xogos 

CL 

SC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

practicar a linguaxe xunto coa 

clase antes de emprender unha 

lectura máis independente dos 

textos; completar as actividades de 

prelectura activando os seus 

coñecementos. 

 

 Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da 

unidade. 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas 

principais en textos moi breves, sinxelos e moi elementais, e nos 

que o tema tratado e o tipo de texto resulten moi familiares, e 

conteñan apoio visual moi redundante en soporte papel ou 

dixital.   

PLEB3.1. Comprende palabras e frases 

moi sinxelas escritas, relacionadas cos 

temas traballados.  

 

CL 

B3.2. Utilizar as estratexias básicas de hipóteses para a 

comprensión do sentido xeral e a identificación da información 

esencial do texto.   

PLEB3.2. Comprende a idea principal 

dunha historia moi elemental acompañada 

de apoio visual e identifica as personaxes 

principais.  

CL 

B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas elementais relacionados coas 

convencións ortográficas máis básicas que expresan pausas e 

exclamacións.   

PLEB3.3. Fai hipóteses sobre o tema dun 

texto elemental a partir do título do mesmo 

e das imaxes que o ilustran. 

CL 

AA 

B3.4. Ler en voz alta textos moi breves, moi elementais e 

previamente traballados oralmente, mostrando unha entoación e 

pronunciación adecuadas. 

PLEB3.4. Le en voz alta textos moi breves, 

moi elementais e previamente traballados 

de forma oral, con entoación e 

pronunciación comprensibles e, se fose 

necesario, rectificando espontaneamente. 

CL 

AA 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de produción: 

compleción de oracións coa 

linguaxe aprendida na unidade; 

dispor dun modelo sobre o que 

basear a súa peza personalizada. 

 

B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, seguindo modelos, 

compostos de frases simples illadas, utilizando con razoable 

corrección as convencións ortográficas máis elementais 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.   

PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas 

coa súa imaxe e a súa vida cotiá.  

 

CL 
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  Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da 

unidade. 

B4.2. Utilizar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

produción de textos escritos moi sinxelos e elementais.   

PLEB4.2. Escribe pequenos diálogos ou 

narracións moi sinxelas e breves seguindo 

un modelo dado e respectando a estrutura 

gramatical máis sinxela.  

CL 

B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas 

para escribir con razoable corrección palabras e frases curtas 

que utiliza normalmente ó falar, pero non necesariamente cunha 

ortografía totalmente normalizada. 

PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, 

lexibles, organizadas con coherencia na 

súa secuencia e con léxico relacionado co 

tema da escritura.  

CL 

 

 PLEB4.4. Revisa o texto antes de facer a 

súa versión definitiva, elaborando 

borradores nos que se observa a 

reparación da ortografía e doutros 

aspectos relacionados coa secuencia 

adecuada das frases e mesmo a 

pertinencia das ilustracións, se é o caso. 

CL 

AA 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

b) 

f) 

 Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: ver un vídeo 

sobre a contorna do personaxe do 

curso; escoitar un chant e unha 

canción sobre comida e bebida; 

escoitar diálogos breves e 

oracións coa linguaxe da unidade; 

un vídeo cultural sobre a visita a 

unha tenda nunha granxa no 

Reino Unido; un vídeo 

intercurricualr sobre os cinco 

sentidos; unha historia con 

vocabulario de comida e bebida; 

oracións sobre a historia; escoita 

da representación do proxecto do 

personaxe: What’s your favourite 

food?, comparar aspectos culturais 

en grupo (Do you like 

strawberries?); representar a 

historia da unidade; debatir sobre 

B5.1. O seu uso comunicativo.   

 

PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da 

vida cotiá dos países onde se fala a lingua 

estranxeira (horarios, comidas, festas...) e 

os compara cos propios, mostrando unha 

actitude de apertura cara ó diferente. 

SC 

B5.2. Iniciar e terminar as interaccións adecuadamente. PLEB5.2. Recoñece e utiliza fórmulas 

básicas de relación social.  

CL 

SC 

B5.3. Obter e dar información básica persoal, sobre a súa 

contorna máis inmediata e na situación de comunicación propia 

da aula.   

PLEB5.3. Participa voluntariamente nas 

actividades da aula e mostra curiosidade 

pola lingua e por coñecer aspectos 

socioculturais dos países onde se fala.  

CL 

SIEE 

 

B5.4. Expresar nocións moi básicas e elementais relativas ó 

tamaño, cantidade, posesión, número, calidades físicas, forma e 

cor.   

PLEB5.4. Diferencia saúdos de despedidas 

e o uso de fórmulas de cortesía (Please, 

thank you, excuse me). 

CL 

SC 

B5.5. Expresar e identificar estados de ánimo básicos. PLEB5.5. Pregunta e responde de modo 

comprensible sobre aspectos persoais moi 

básicos (nome, idade e gustos) e da súa 

contorna (obxectos, espazos e seres 

CL 
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a importancia de ser amable cos 

demáis; xogar un xogo de 

comunicación coas mini-cards; 

presentar e describir un debuxo 

dos allimentos que lles gustan e 

non lles gustan; ler unha historia 

relacionada con tema da unidade 

(Little Red Riding Hood). 

 

 Funcións comunicativas: preguntar 

e expresar opinión e preferencias 

sobre a comida, falar dos sentidos; 

narrar unha historia. 

 

 Estruturas sintácticas:  

Present simple:  

   i e (bi c i  )    d      i e (c  e)   

Do you like (bread)? Yes, I do. / 

      d      

 

 Léxico de alta frecuencia: comida e 

bebida (biscuits, cake, carrots, 

eggs, grapes, milkshake, 

sandwiches, strawberries); (bread, 

cheese, juice, milk). Ciencias 

Naturais: os cinco sentidos (hear, 

see, smell, taste, touch). 

vivos). 

B5.6. Comprender e expresar o permiso, o acordo. PLEB5.6. Expresa e identifica estados de 

ánimo básicos (happy, sad...). 

CL 

B5.7. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas 

máis básicas e frecuentes para realizar as funcións 

comunicativas propias do seu nivel. 

PLEB5.7. Expresa e identifica o permiso e 

a prohibición (    c    c     ), ou o acordo 

( h     right). 

CL 

B5.8. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus 

significados asociados.   

 

PLEB5.8. Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa 

correctamente os nexos básicos.  

CL 

B5.9. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. ex., enlazar 

palabras ou grupos de palabras con conectores elementais coma 

“e”/”ou”).   

PLEB5.9. Diferencia preguntas e respostas 

moi simples.  

 

CL 

B5.10. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas 

gramaticais sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro 

dun repertorio memorizado. 

PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticas 

básicas e moi sinxelas para, por exemplo, 

desenvolverse nas interaccións da aula.  

CL 

B5.11. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en 

contextos comunicativos sinxelos. 

PLEB5.11. Participa activamente en xogos 

de letras, elaboración de glosarios 

ilustrados, etc.  

CL 

SC 

B5.12. Recoñecer e utilizar un repertorio limitado e moi 

elemental de léxico de alta frecuencia relativo ás situacións 

cotiás e temas habituais, moi familiares e concretos relacionados 

coas súas experiencias, necesidades e intereses. 

PLEB5.12. Comprende e usa 

adecuadamente o vocabulario básico 

necesario para participar nas interaccións 

da aula, ler textos infantís moi sinxelos e 

escribir co léxico traballado previamente. 

CL 

SC 
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5. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES 
 
 

UNIDADE Aprox. Nº Sesións 
Aprox. Planificación do 

tempo 
(45 min por sesión)* 

Notas e observacións 

Starter -  All about me 3 3-4 horas*  

1 I love school 10 10-12 horas*  

2 After school  10 10-12 horas*  

Review 1 3 2-3 horas*  

3 A winter walk  10 10-12 horas*  

4 Time to tidy up! 10 10-12 horas*  

Review 2 3 2-3 horas*  

5 I take Harry to the vet 10 10-12 horas*  

6 Le    g       picnic 10 10-12 horas*  

Review 3 3 2-3 horas*  

Festivals 5 5-6 horas* Halloween, Christmas and Easter 

TOTAL e.g  aprox. 78 78-92 horas*  

 

Actividades extra programadas polo centro 

 
 

 

*Cada centro terá que adaptar esta programación á situación e o horario propios. 
AS SESIÓNS SON DE 45' CADA UNHA DE MANEIRA ORIENTATIVA. CADA PROFESOR ADAPTARÁ ESTE ASPECTO Ó SEU HORARIO E Ó NIVEL DA SÚA CLASE. 
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Trátase dunha planificación temporal adaptable ó perfil do grupo-clase pois pode ser empregada de maneira simultánea con alumnos/as que 

presenten dificultades na aprendizaxe de idiomas, así como con aqueles que posúan coñecementos un pouco máis avanzados. Así mesmo, é 

adaptable ós propios gustos e iniciativas do profesor/a e os alumnos/as, e a propia evolución do curso. 

 

A seguinte táboa mostra a nomenclatura dos diferentes elementos que interveñen na planificación temporal das unidades.  

 

  

HABILIDADES CCBB INTERACCIÓN RECURSOS 
PROCESOS 

COGNITIVOS 
ESCENARIOS 

CE 
Comprensión 
escrita 

CL 
Comunicación 
lingüística 

PA Profesor – alumno AB Activity Book ACC Acceso Laboratorio de idiomas 

CO 
Comprensión 
oral 

CMCT 
Matemática, científica e 
tecnolóxica 

TI Traballo individual CB Class Book IDE Identificación Sala de informática 

EE 
Expresión 
escrita 

CD Competencia dixital TG Traballo en grupo TG  e che    G ide COMP Entendemento Aula taller 

EO Expresión oral AA Aprender a aprender TP 
Traballo en 
parellas 

TR CD-

ROM 
 e che    Re    ce 
CD-ROM 

REP Reprodución Aula virtual 

IO Interacción oral SC Sociais e cívicas   TRP 
 e che    Re    ce 
Pack 

REF Reflexión Biblioteca 

TD 
Todas 
destrezas 

SIEE 
Sentido da iniciativa e 
espírito emprendedor 

  iPack Interactive materials CONX Conexión Salón de actos 

  CEC 
Conciencia e 
expresións culturais 

    SINT Síntese Ximnasio 

        CREA Creación Patio 

        MEM Memorización  
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Starter Unit - All about me 

 

Unidad Starter - Sesión 1 (45') - Lección 1 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Presentar o tema da unidade e 
os seus obxectivos. 

 Rutinas para comezar a lección (Hello song, 
Weather song...) 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.50 
Flashcards 

iPack 
CB p.2 

CD1 (2-3-4)  Presentao ós personaxes do 
curso e o vocabulario dos 
membros da familia: brother, 
dad, family, mum, sister  

 Visualización dun vídeo no que se presenta ao 
personaxe principal do curso e a súa familia. 

  (Opcional) Presentación do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita e repetición do vocabulario. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Practicar o vocabulario 
mediante un chant.  

 Escoita e baile dun chant co vocabulario 
aprendido. 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos 
poemas, etc. coa entoación e pronuncia axeitadas.  

 Practicar o vocabulario 
mediante unha canción. 

 Escoita e baile dunha canción co vocabulario 
aprendido. 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos 
poemas, etc. coa entoación e pronuncia axeitadas.  

 

 Afianzar o vocabulario 
aprendido. 

 Práctica do xogo de vocabulario e gramática no 
iPack. 

CD CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

 

 Interacturar persoalmente co 
tema da unidade, utilizando a 
linguaxe da lección. 

 Resposta individual á pregunta sobre o tema da 
unidade (What's your name?). 

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

 

 Consolidar o vocabulario  Activity Book: 
 Lectura e trazado da palabra correspondente a 

cada imaxe. 
 Debuxo da súa cara e escrita do seu nombre. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 2 
 

 e che    
Resource 
Material 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de reforzo:  
Lesson 1 Reinforcement worksheet  

  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: debuxar 
á súa familia. 
Lesson 1 Extension worksheet  

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad Starter - Sesión 2 (45') - Lección 2 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.51 
Flashcards 

iPack 
CB p.3 

CD1 (6-7-8)  Recordar a lección anterior.  Visualización de novo do vídeo da lección 1. 
  (Opcional) Presentación do vocabulario coas 

flashcards ou iPack. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Presentar os números do 1 ao 
10.  

 Escoita e repetición do vocabulario. CMCT CMCT1. Conta números ata o 10. 

 Practicar o vocabulario 
mediante un chant.  

 Escoita e baile dun chant co vocabulario 
aprendido. 

 Escoita e identificación da idad dos personaxes. 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos 
poemas, etc. coa entoación e pronuncia axeitadas.  

 

 Interacturar persoalmente co 
tema da unidade, utilizando a 
linguaxe da lección. 

 Resposta individua á pregunta (How old are 
you?). 

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

 

 Consolidar o vocabulario  Activity Book: 
 Relación e trazado da palabra correspondente a 

cada imaxe. 
 Coloreado do pastel co número da súa idade. 
 Debuxo do pastel de aniversario do personaxe. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 3 
 

 e che    
Resource 
Material 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de reforzo:  
Lesson 2 Reinforcement worksheet  

  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: dicir os 
números do 10 ao 1. 
Lesson 2 Extension worksheet  

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad Starter - Sesión 3 (45') - Lección 3 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.52 
Flashcards 

iPack 
CB p.4 

CD1 (9-10-11)  Recordar a lección anterior.  Audición da canción da lección anterior. 
  (Opcional) Presentación do vocabulario coas 

flashcards ou iPack. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Presentar o tempo atmosférico: 
cloudy, cold, rainy, snowy, 
sunny, windy  

 Escoita e repetición do vocabulario. AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Practicar o vocabulario 
mediante unha canción.  

 Escoita e baile dunha canción co vocabulario 
aprendido. 

 Escoita e numeración das imaxes. 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos 
poemas, etc. coa entoación e pronuncia axeitadas.  

 

 Consolidar o vocabulario  Activity Book: 
 Relación e trazado da pregunta correspondente 

a cada imaxe. 
 Debuxo do tempo que vai hoxe. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 4 
CD1 (10) 

 
 e che    
Resource 
Material  Ampliar o contido da unidade.  Actividades de reforzo:  

Lesson 3 Reinforcement worksheet  
  Actividades de ampliación:  

Compleción da actividade Extra do AB: cantar 
en parellas. 
Lesson 3 Extension worksheet  

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

 
 
  



 

 
 

All About Us 1 – Oxford University Press          84 

Unidad Starter - Sesión 4 (45') - Lección 4 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.53 
Flashcards 

iPack 
CB p.5 

CD1 (12-13-14)  Recordar a lección anterior.  Audición da canción da lección anterior. 
  (Opcional) Presentación do vocabulario coas 

flashcards ou iPack. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Presentar as cores: blue, 
brown, green, orange, pink, 
purple, red, yellow.  

 Escoita e repetición do vocabulario. AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Practicar o vocabulario 
mediante unha canción.  

 Escoita e baile dunha canción co vocabulario 
aprendido. 

 Escoita e coloreado das imaxes. 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos 
poemas, etc. coa entoación e pronuncia axeitadas.  

 

 Consolidar o vocabulario  Activity Book: 
 Trazado do vocabulario 
 Coloreado da imaxe. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 5 
 

 e che    
Resource 
Material 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de reforzo:  
Lesson 4 Reinforcement worksheet  

  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: debuxar 
e colorear ós seus amigos. 
Lesson 4 Extension worksheet  

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unit 1 - I love school 

 

Unidad 1 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Presentar o tema da unidade e 
os seus obxectivos. 

 Presentación dos obxectivos da unidade. 
 Rutinas para comezar a lección (Hello song, 

Weather song...) 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.55 
Flashcards 

iPack 
CB p.6 

CD1 (15-16)  Presentar e practicar o primeiro 
bloque de vocabulario: 
obxectos da aula (bag, book, 
crayons, pencil, pencil case, 
rubber, scissors, stickers).  

 Visualización dun vídeo no que se presenta o 
vocabulario contextualizado no mundo real do 
personaxe principal do curso. 

 Presentación de vocabulario co Panorama 
animation no iPack.  

 (Opcional) Presentación do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita e repetición do vocabulario. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Practicar o vocabulario 
mediante un chant.  

 Escoita e baile dun chant co vocabulario 
aprendido. 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos 
poemas, etc. coa entoación e pronuncia axeitadas.  

 Practicar o vocabulario 
mediante un xogo. 

 Xogo opcional. Ver  e che    G ide. SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

 Desenvolver a comunicación e 
a expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta formulada 
en Star learner: What posters can you see? 

SC SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 

 Consolidar o vocabulario  Activity Book: 
 Lectura e identificación da palabra 

correspondente a cada imaxe. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 6  
 

 e che    
Resource 
Material 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: escritura 
de palabras. 
Lesson 1 Extra vocabulary worksheet da 
unidade 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 1 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Song & Grammar 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver  e che    G ide. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.56 
CB p.7 

CD1 (17-18) 
iPack 

 Repasar o vocabulario da 
lección anterior e presentar 
unha estrutura gramatical nova 
mediante unha canción: I’ve 
got...  

 Visualización dun vídeo coa canción da 
unidade, animada con accións.  

 Escoita e aprendizaxe da canción e as 
accións. 

 Pegado dos adhesivos nas imaxes. 
 Escoita e identificación das imaxes. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Practicar o vocabulario 
mediante un xogo. 

 Participación nun xogo de adiviñar en que 
palabra pensa o profesor. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

 Interacturar persoalmente co 
tema da unidade, utilizando a 
linguaxe da lección. 

 Resposta individual á pregunta formulada 
sobre o tema da unidade (What colour is 
your bag?). 

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

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

 Consolidar o uso da estrutura 
gramatical. 

Activity Book: 
 Trazado da palabra correcta en cada 

oración.  
 Trazado da estrutura gramatical correcta 

en cada oración.  

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos e 
cunha finalidade específica. 

 

AB p. 7  
 

 e che    
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Lesson 2 Reinforcement worksheet  
Song worksheet  

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: 
Elaboración e presentación duns debuxos 
sobre o tema da unidade. 
Lesson 2 Extension worksheet 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 1 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Repaso da canción da lección anterior. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.57 
CB p.8 

CD1 (19) 
iPack 

 Visionar un vídeo cultural para 
obter a información xeral. 

 Prestar atención ó contido 
cultural. 

 Visionado dun vídeo sobre os xogos de 
patio no Reino Unido e resposta a unha 
pregunta de comprensión. 

 Escoita e relación do vocabulario coas 
imaxes.  

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Desenvolver a creatividade e 
habilidades de pensamento. 

 Observación e compleción do debuxo. CEC CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas. 

 Comparar aspectos doutras 
culturas coa súa propia. 

 Intercambio oral en grupo comparando as 
súas respostas á pregunta:  h          
favourite game? 

CEC CEC1. Recoñece algunhas manifestacións culturais 
presentes no mundo anglosaxón.  

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Lectura e relación coas imaxes. 
 Compleción dun diálogo breve e práctica 

oral do diálogo en parellas. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 8  
 

 e che    
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Culture worksheet. 

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB 
para a práctica oral. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 1 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Cross-curricular 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.58 
CB p.9 

CD1 (20-21) 
iPack 

 Presentar un novo lote de 
vocabulario relacionado co 
contido intercurricular: Listen, 
please! Put up your hands, 
please! Be nice, please! Tidy up 
your tables, please!  

 Establecer relacións con outras 
áreas do currículo (Ciencias 
sociais: as regras da aula). 

 Visionado dunha presentación interactiva 
de imaxes. 

SC SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 

 Repasar o vocabulario 
intercurricular mediante unha 
canción.  

 Desenvolver habilidades de 
pensamento. 

 Visualización dun vídeo coa canción 
intercurricular.  

 Escoita e aprendizaxe da canción. 
 Escoita, identificación das imaxes e 

repetición das palabras. 
 Relación das imaxes. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Desenvolver a comunicación e 
a expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta 
formulada en Star learner: Can you say 
the classroom rules? 

SC SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 

 Consolidar e aplicar o 
aprendido na lección. 

Activity Book: 
 Escoita de novo e práctica da canción 

intercurricular. 
 Relación de cada norma coas imaxes. 
 Lectura e valoración das normas 

expresadas nas oracións. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 
AB p. 9  

 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB 
para a práctica escrita. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 1 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Story  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver  e che    G ide. 
 Rutinas para iniciar a lección. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.59 
iPack 

CB pp.10-11 
CD1 (22) 

  Presentar e practicar o segundo 
bloque de vocabulario: 
obxectos da aula (coloured 
pencils, glue, ruler, sharpener).  

 Visualización do vídeo coa historia 
animada (Sue and Sammy) e resposta á 
pregunta de comprensión.  

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Fomentar o desenvolvemento 
de valores sociais e cívicos. 

 Reflexión e debate sobre a importancia de 
compartir as cousas cos amigos (All about 
values). 

SC SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 

 Comprobar a comprensión da 
historia. 

 Observación das imaxes e localización da 
que non aparece na historia. 

 Localización do personaxe do curso 
agochado nunha das viñetas da historia. 

CL CL4.1. Le palabras presentadas previamente de 
forma oral sobre temas familiares e de interese. 

 Desenvolver unha 
subhabilidade do pensamento 
crítico: analizar e argumentar. 

 Elección da súa parte favorita da historia. CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas 
sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 

 Desenvolver a expresión oral.  Representación da banda deseñada. CL CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

 Repasar o contido da unidade.  Actividades de reforzo: 
Elaboración do Mini storybook. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

 e che    
Resource 
Material 
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Unidad 1 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Vocabulary & Grammar 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.60 
iPack 

Flashcards 
CB p.12 

CD1 (23-24) 
 

 Identificación dunha nova 
estrutura gramatical e un novo 
lote de vocabulario introducidos 
no contexto na historia da 
lección anterior. 

 Visualización / lectura da historia da 
lección anterior como recordatorio. 

 (Opcional) Repaso do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita e aprendizaxe dunha canción 
relacionada coa historia. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Presentar e practica unha 
estrutura gramatical nova: Can I 
borrow your... , please? 

 Escoita dun diálogo utilizando a nova 
estrutura gramatical e vocabulario e 
relación coas imaxes. 

 Práctica controlada de expresión oral 
sobre as imaxes utilizando as estruturas e 
vocabulario aprendido.  

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Compleción de palabras e oracións coa 

linguaxe aprendida. 
 Compleción dunha tarefa sobre os valores 

da historia (All about values). 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 10  
 

 e che    
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Lesson 6 Reinforcement worksheet. 
Lesson 6 Song worksheet. 

 Actividades de ampliación:  
Lesson 6 Extension worksheet 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 1 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Communication skills 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Escoita de novo da canción da lección 6. 
 Xogo opcional. Ver  e che    G ide. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.61 
iPack 

CB p.13 
CD1 (25-26) 

  Presentar e practicar a 
pronuncia do son /p/ pencil, 
pencil case, pink, purple. 

 Escoita e repetición de palabras 
aprendidas na unidade.  

 Audición e lectura dunha rima practicando 
a pronuncia do son presentado. 

 Trazado da grafía correspondente ó son. 

CL CL1.4. Recoñece aspectos sonoros, de ritmo, 
acentuación e entoación de expresións que 
aparecen nos contextos comunicativos habituais. 

 Desenvolver a expresión oral.  Práctica dun diálogo en parellas utilizando 
as mini-cards e a linguaxe aprendida nas 
leccións anteriores. 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas 
sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 
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Unidad 1 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Review & Skills 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver  e che    G ide. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.61 
iPack 

CB p.14 
CD1 (27) 

  Repasar a linguaxe da unidade.  Escoita do vocabulario aprendido na 
unidade e relación coas imaxes.  

 Pegado dos adhesivos nas imaxes e 
trazado da palabra. 

 Trazado das palabras da lista. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Compleción das etiquetas dunha imaxe 

coa linguaxe aprendida. 
 Compleción dunha tarefa escrita con 

información persoal: o material escolar 
que hai no seu estuche, utilizando a 
linguaxe aprendida. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 11  
 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB 
para a práctica escrita. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 1 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and Project 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Repaso das cancións das leccións 2, 4 e 

6. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

TG p.62 
iPack 

CB p.15 
CD1 (28) 

 
 Repasar a linguaxe da unidade.  Escoita da descrición dun proxecto 

persoal e resposta á pregunta de 
comprensión. 

 Visionado dun vídeo coa presentación do 
personaxe do seu proxecto.  

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Realizar un proxecto persoal. 
 Desenvolver a creatividade e a 

expresión oral. 

 Elaboración dun debuxo da súa mochila e 
os obxectos escolares que contiene 
seguindo os pasos indicados. 

 Presentación oral do seu proxecto 
seguindo o exemplo. 

CEC 
 
 

SIEE 
 
 
 

CL 
 
 

CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas. 
 
SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
 
CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

 Avaliar o seu progreso na 
unidade. 

 Aprender a aprender. 

 Colorear a estrela da unidade. 
 Avaliar o seu progreso. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

CB p.15 
 

All About Me 
Booklet, pp. 4-5 
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Unidad 1 - Sesión 10 (45') - Evaluation 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Avaliación sumativa.  Realización do test da unidade 1. SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

 e che    
Resource 
Material 
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Unit 2 - After school 

 

Unidad 2 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Presentar o tema da unidade e 
os seus obxectivos. 

 Presentación dos obxectivos da unidade. 
 Rutinas para comezar a lección (Hello song, 

Weather song...) 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.64 
Flashcards 

iPack 
CB p.16 

CD1 (29-30)  Presentar e practicar o primeiro 
bloque de vocabulario: partes 
do corpo (arms, body, feet, 
fingers, hands, head, legs, 
toes).  

 Visualización dun vídeo no que se presenta o 
vocabulario contextualizado no mundo real do 
personaxe principal do curso. 

 Presentación de vocabulario co Panorama 
animation no iPack.  

 (Opcional) Presentación do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita e repetición do vocabulario. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Practicar o vocabulario 
mediante un chant.  

 Escoita e baile dun chant co vocabulario 
aprendido. 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos 
poemas, etc. coa entoación e pronuncia axeitadas.  

 Practicar o vocabulario 
mediante un xogo. 

 Xogo opcional. Ver  e che    G ide. SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

 Desenvolver a comunicación e 
a expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta formulada 
en Star learner: What parts of the face can you 
see? 

SC SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 

 Consolidar o vocabulario  Activity Book: 
 Lectura e identificación da palabra 

correspondente a cada imaxe. 
 Xogo oral (Beetle) co vocabulario aprendido na 

lección. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 12  
 

 e che    
Resource 
Material 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: escritura 
de palabras. 
Lesson 1 Extra vocabulary worksheet da 
unidade 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 2 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Song & Grammar 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver  e che    G ide. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.65 
CB p.17 

CD1 (31-32) 
iPack 

 Repasar o vocabulario da 
lección anterior e presentar 
unha estrutura gramatical nova 
mediante unha canción: I can 
touch / shake / stamp / move 
my...  

 Visualización dun vídeo coa canción da 
unidade, animada con accións.  

 Escoita e aprendizaxe da canción e as 
accións. 

 Pegado dos adhesivos nas imaxes. 
 Escoita e identificación das imaxes. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Practicar o vocabulario 
mediante un xogo. 

 Participación nun xogo de adiviñar en que 
palabra pensa o profesor. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

 Interacturar persoalmente co 
tema da unidade, utilizando a 
linguaxe da lección. 

 Resposta individual á pregunta formulada 
sobre o tema da unidade (Can you touch 
your toes?). 

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

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

 Consolidar o uso da estrutura 
gramatical. 

Activity Book: 
 Trazado de palabras e numeración de 

oracións co vocabulario aprendido. 
 Trazado de oracións coas estruturas 

aprendidas e relación coas imaxes.  

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos e 
cunha finalidade específica. 

AB p. 13  
 

 e che    
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Lesson 2 Reinforcement worksheet  
Song worksheet  

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: 
Elaboración e presentación duns debuxos 
sobre o tema da unidade. 
Lesson 2 Extension worksheet 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 2 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Repaso da canción da lección anterior. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.66 
CB p.18 
CD1 (33) 

iPack 
 Visionar un vídeo cultural para 

obter a información xeral. 
 Prestar atención ó contido 

cultural. 

 Visionado dun vídeo sobre rimas 
corporais no Reino Unido e resposta a 
unha pregunta de comprensión. 

 Escoita e relación do vocabulario coas 
imaxes.  

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Desenvolver a creatividade e 
habilidades de pensamento. 

 Observación e compleción do debuxo. CEC CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas. 

 Comparar aspectos doutras 
culturas coa súa propia. 

 Intercambio oral en grupo comparando as 
súas respostas á pregunta:  h          
favourite rhyme? 

CEC CEC1. Recoñece algunhas manifestacións culturais 
presentes no mundo anglosaxón.  

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Lectura e relación coas imaxes. 
 Compleción dun diálogo breve e práctica 

oral do diálogo en parellas. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 14  
 

 e che    
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Culture worksheet. 

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB 
para a práctica oral. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 2 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Cross-curricular 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.67 
CB p.19 

CD1 (34-35-36) 
iPack 

 Presentar un novo lote de 
vocabulario relacionado co 
contido intercurricular: draw, 
make, mix, paint. 

 Establecer relacións con outras 
áreas do currículo (Educación 
Plástica: mesturar cores). 

 Visionado dunha presentación interactiva 
de imaxes. 

CEC CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas. 

 Repasar o vocabulario 
intercurricular mediante unha 
canción.  

 Desenvolver habilidades de 
pensamento. 

 Visualización dun vídeo coa canción 
intercurricular.  

 Escoita e aprendizaxe da canción. 
 Escoita, identificación das imaxes e 

repetición das palabras. 
 Relación das imaxes. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Desenvolver a comunicación e 
a expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta 
formulada en Star learner: Can you say 4 
colour mixes? 

SC SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 

 Consolidar e aplicar o 
aprendido na lección. 

Activity Book: 
 Escoita de novo e práctica da canción 

intercurricular. 
 Lectura e coloreado das oracións. 
 Trazado do vocabulario aprendido 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 
AB p. 15  

 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB 
para a práctica escrita. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 2 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Story  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver  e che    G ide. 
 Rutinas para iniciar a lección. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.68 
iPack 

CB pp.20-21 
CD1 (37) 

  Presentar e practicar o segundo 
bloque de vocabulario: 
sentimentos (happy, sad, tired, 
worried).  

 Visualización do vídeo coa historia 
animada (The magic pencil) e resposta á 
pregunta de comprensión.  

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Fomentar o desenvolvemento 
de valores sociais e cívicos. 

 Reflexión e debate sobre a importancia de 
usar a imaxinación (All about values). 

SC SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 

 Comprobar a comprensión da 
historia. 

 Observación das imaxes e localización da 
que non aparece na historia. 

 Localización do personaxe do curso 
agochado nunha das viñetas da historia. 

CL CL4.1. Le palabras presentadas previamente de 
forma oral sobre temas familiares e de interese. 

 Desenvolver unha 
subhabilidade do pensamento 
crítico: analizar e argumentar. 

 Elección da súa parte favorita da historia. CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas 
sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 

 Desenvolver a expresión oral.  Representación da banda deseñada. CL CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

 Repasar o contido da unidade.  Actividades de reforzo: 
Elaboración do Mini storybook. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

 e che    
Resource 
Material 
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Unidad 2 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Vocabulary & Grammar 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.69 
iPack 

Flashcards 
CB p.22 

CD1 (38-39-40) 
 

 Identificación dunha nova 
estrutura gramatical e un novo 
lote de vocabulario introducidos 
no contexto na historia da 
lección anterior. 

 Visualización / lectura da historia da 
lección anterior como recordatorio. 

 (Opcional) Repaso do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita e aprendizaxe dunha canción 
relacionada coa historia. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Presentar e practica unha 
estrutura gramatical nova: I'm 
(happy / sad...). 

 Escoita dun diálogo utilizando a nova 
estrutura gramatical e vocabulario e 
relación coas imaxes. 

 Práctica controlada de expresión oral 
sobre as imaxes utilizando as estruturas e 
vocabulario aprendido.  

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Compleción de palabras e oracións coa 

linguaxe aprendida. 
 Compleción dunha tarefa sobre os valores 

da historia (All about values). 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 16  
 

 e che    
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Lesson 6 Reinforcement worksheet. 
Lesson 6 Song worksheet. 

 Actividades de ampliación:  
Lesson 6 Extension worksheet 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 2 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Communication skills 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Escoita de novo da canción da lección 6. 
 Xogo opcional. Ver  e che    Guide. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.70 
iPack 

CB p.23 
CD1 (41-42) 

  Presentar e practicar a 
pronuncia do son /h/ hands, 
happy, head, hello. 

 Escoita e repetición de palabras 
aprendidas na unidade.  

 Audición e lectura dunha rima practicando 
a pronuncia do son presentado. 

 Trazado da grafía correspondente ó son. 

CL CL1.4. Recoñece aspectos sonoros, de ritmo, 
acentuación e entoación de expresións que 
aparecen nos contextos comunicativos habituais. 

 Desenvolver a expresión oral.  Práctica dun diálogo en parellas utilizando 
as mini-cards e a linguaxe aprendida nas 
leccións anteriores. 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas 
sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 
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Unidad 2 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Review & Skills 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver  e che    G ide. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.71 
iPack 

CB p.24 
CD1 (43) 

  Repasar a linguaxe da unidade.  Escoita do vocabulario aprendido na 
unidade e relación coas imaxes.  

 Pegado dos adhesivos nas imaxes e 
trazado da palabra. 

 Trazado das palabras da lista. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Compleción das etiquetas dunha imaxe 

coa linguaxe aprendida. 
 Compleción dunha serie de imaxes 

utilizando a linguaxe aprendida. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 17  
 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB 
para a práctica escrita. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 2 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and Project 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Repaso das cancións das leccións 2, 4 e 

6. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

TG p.71 
iPack 

CB p.25 
CD1 (44) 

 
 Repasar a linguaxe da unidade.  Escoita da descrición dun proxecto 

persoal e resposta á pregunta de 
comprensión. 

 Visionado dun vídeo coa presentación do 
personaxe do seu proxecto.  

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Realizar un proxecto persoal. 
 Desenvolver a creatividade e a 

expresión oral. 

 Elaboración dun debuxo de si mesmo 
seguindo os pasos indicados. 

 Presentación oral do seu proxecto 
seguindo o exemplo. 

CEC 
 
 

SIEE 
 
 
 

CL 
 
 

CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas. 
 
SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
 
CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

 Avaliar o seu progreso na 
unidade. 

 Aprender a aprender. 

 Colorear a estrela da unidade. 
 Avaliar o seu progreso. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

CB p. 25 
 

All About Me 
Booklet, pp. 6-7 
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Unidad 2 - Sesión 10 (45') - Evaluation 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Avaliación sumativa.  Realización do test da unidade 2. 
 Realización do test trimestral. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

 e che    
Resource 
Material 
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Review 1 - Sesión 1 (45') - Lección 1: I love you 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Participación nun xogo coas Flashcards 

das dúas últimas unidades. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.73 
iPack 

Flashcards 
CB p.26 

CD1 (45-46) 
 

 Repasar a linguaxe das dúas 
unidades anteriores mediante 
unha historia. 

 Desenvolver a expresión oral. 

 Lectura e audición dunha historia. 
 Escoita de oracións sobre a historia e 

resposta á pregunta de comprensión. 
 Representación da historia.  

CL CL4.1. Le palabras presentadas previamente de 
forma oral sobre temas familiares e de interese. 
 
CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

 Consolidar o aprendido nas 
dúas últimas unidades. 

Activity Book: 
 Realización das actividades de repaso da 

linguaxe das dúas últimas unidades. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

AB p. 18 
CD1 (49) 

 

Review 1 - Sesión 2 (45') - Lección 2: I love you 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Participación nun xogo coas Flashcards 

das dúas últimas unidades. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.74 
iPack 

Flashcards 
CB p. 26 

CD1 (47-48; 17-
23) 

 Repasar a linguaxe das dúas 
unidades anteriores mediante 
unha historia.  

 Escoita e repetición de vocabulario. 
 Escoita e identificación do vocabulario na 

imaxe.  
 Escoita e práctica das cancións das dos 

unidades anteriores. 

CL CL4.1. Le palabras presentadas previamente de 
forma oral sobre temas familiares e de interese. 

 Consolidar o aprendido nas 
dúas últimas unidades. 

Activity Book: 
 Realización das actividades de repaso da 

linguaxe das dúas últimas unidades. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

AB p. 19 
CD1 (50) 
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Review 1 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Project 1 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Participación nun xogo coas Flashcards 

das dúas últimas unidades. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.74 
Flashcards 
CB p. 27 

 Desenvolver a creatividade. 
 Planificar e elabora un proxecto 

colaborativo: un organizador de 
mesa. 

 Planificación e reparto de tarefas  
 Elaboración en grupos do seu proxecto. 
 Presentación oral do seu proxecto ó resto 

da clase. 
 Coloreado da estrela do proxecto. 

SC 
 
 

AA 
 
 
 
 

CEC 
 
 
 

CL 

SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 
  
AA3. Usa estratexias básicas de interacción, como 
pedir axuda, acompañar á comunicación con xestos, 
etc.  
 
CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas.. 
 
 
CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 
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Unit 3 - A winter walk 

 

Unidad 3 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Presentar o tema da unidade e 
os seus obxectivos. 

 Presentación dos obxectivos da unidade. 
 Rutinas para comezar a lección (Hello song, 

Weather song...) 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.75 
Flashcards 

iPack 
CB p.28 

CD1 (51-52)  Presentar e practicar o primeiro 
bloque de vocabulario: prendas 
de vestir (coat, gloves, hat, 
jumper, shirt, shoes, socks, 
trousers).  

 Visualización dun vídeo no que se presenta o 
vocabulario contextualizado no mundo real do 
personaxe principal do curso. 

 Presentación de vocabulario co Panorama 
animation no iPack.  

 (Opcional) Presentación do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita e repetición do vocabulario. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Practicar o vocabulario 
mediante un chant.  

 Escoita e baile dun chant co vocabulario 
aprendido. 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos 
poemas, etc. coa entoación e pronuncia axeitadas.  

 Practicar o vocabulario 
mediante un xogo. 

 Xogo opcional. Ver  e che    G ide. SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

 Desenvolver a comunicación e 
a expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta formulada 
en Star learner: What other clothes can you 
see? 

SC SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 

 Consolidar o vocabulario  Activity Book: 
 Lectura e identificación da palabra 

correspondente a cada imaxe. 
 Trazado do vocabulario aprendido na lección 

para completar a actividade. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 20  
 

 e che    
Resource 
Material 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: escritura 
de palabras. 
Lesson 1 Extra vocabulary worksheet da 
unidade 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 3 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Song & Grammar 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver  e che    G ide. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.76 
CB p.29 

CD1 (53-54) 
iPack 

 Repasar o vocabulario da 
lección anterior e presentar 
unha estrutura gramatical nova 
mediante unha canción: I’m 
wearing a (coat) and (gloves).  

 Visualización dun vídeo coa canción da 
unidade, animada con accións.  

 Escoita e aprendizaxe da canción e as 
accións. 

 Pegado dos adhesivos nas imaxes. 
 Escoita e identificación das imaxes. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Practicar o vocabulario 
mediante un xogo. 

 Participación nun xogo de adiviñar en que 
palabra pensa o profesor. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

 Interacturar persoalmente co 
tema da unidade, utilizando a 
linguaxe da lección. 

 Resposta individual á pregunta formulada 
sobre o tema da unidade (What are you 
wearing today?). 

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

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

 Consolidar o uso da estrutura 
gramatical. 

Activity Book: 
 Compleción de oracións co vocabulario 

aprendido. 
 Trazado de oracións coas estruturas 

aprendidas. 
 Debuxo de si mesmo  coa súa roupa 

favorita.  

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos e 
cunha finalidade específica. 

AB p. 21  
 

 e che    
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Lesson 2 Reinforcement worksheet  
Song worksheet  

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: 
Elaboración e presentación duns debuxos 
sobre o tema da unidade. 
Lesson 2 Extension worksheet 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 3 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Repaso da canción da lección anterior. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.77 
CB p.30 
CD1 (55) 

iPack 
 Visionar un vídeo cultural para 

obter a información xeral. 
 Prestar atención ó contido 

cultural. 

 Visionado dun vídeo sobre os uniformes 
escolares no Reino Unido e resposta a 
unha pregunta de comprensión. 

 Escoita e relación do vocabulario coas 
imaxes.  

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Desenvolver a creatividade e 
habilidades de pensamento. 

 Observación e compleción do debuxo. CEC CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas. 

 Comparar aspectos doutras 
culturas coa súa propia. 

 Intercambio oral en grupo comparando as 
súas respostas á pregunta: Have you got 
a school uniform? 

CEC CEC1. Recoñece algunhas manifestacións culturais 
presentes no mundo anglosaxón.  

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Lectura e relación coas imaxes. 
 Compleción dun diálogo breve e práctica 

oral do diálogo en parellas. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 22  
 

 e che    
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Culture worksheet. 

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB 
para a práctica oral. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 3 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Cross-curricular 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.78 
CB p.31 

CD1 (56-57) 
iPack 

 Presentar un novo lote de 
vocabulario relacionado co 
contido intercurricular: cotton, 
leather, rubber, wool. 

 Establecer relacións con outras 
áreas do currículo (Ciencias 
Naturais: materiais). 

 Visionado dunha presentación interactiva 
de imaxes. 

CMCT CMCT3. Relaciona os elementos e recursos 
fundamentais coa vida das persoas. 

 Repasar o vocabulario 
intercurricular mediante unha 
canción.  

 Desenvolver habilidades de 
pensamento. 

 Visualización dun vídeo coa canción 
intercurricular.  

 Escoita e aprendizaxe da canción. 
 Escoita, identificación das imaxes e 

repetición das palabras. 
 Relación das imaxes. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Desenvolver a comunicación e 
a expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta 
formulada en Star learner: Can you touch 
something cotton? 

SC SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 

 Consolidar e aplicar o 
aprendido na lección. 

Activity Book: 
 Escoita de novo e práctica da canción 

intercurricular. 
 Compleción das oracións co vocabulario 

aprendido e relación coas imaxes. 
 Relación dos materiais coas prendas de 

vestir das imaxes. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 
AB p. 23  

 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB 
para a práctica escrita. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 3 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Story  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver  e che    G ide. 
 Rutinas para iniciar a lección. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.79 
iPack 

CB pp.32-33 
CD1 (58) 

  Presentar e practicar o segundo 
bloque de vocabulario: 
adxectivos para describir 
obxectos (big, new, old, small).  

 Visualización do vídeo coa historia 
animada (The elves and the shoemaker) e 
resposta á pregunta de comprensión.  

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Fomentar o desenvolvemento 
de valores sociais e cívicos. 

 Reflexión e debate sobre a importancia de 
axudar ós demáis (All about values). 

SC SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 

 Comprobar a comprensión da 
historia. 

 Observación das imaxes e localización da 
que non aparece na historia. 

 Localización do personaxe do curso 
agochado nunha das viñetas da historia. 

CL CL4.1. Le palabras presentadas previamente de 
forma oral sobre temas familiares e de interese. 

 Desenvolver unha 
subhabilidade do pensamento 
crítico: analizar e argumentar. 

 Elección da súa parte favorita da historia. CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas 
sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 

 Desenvolver a expresión oral.  Representación da banda deseñada. CL CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

 Repasar o contido da unidade.  Actividades de reforzo: 
Elaboración do Mini storybook. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

 e che    
Resource 
Material 
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Unidad 3 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Vocabulary & Grammar 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.80 
iPack 

Flashcards 
CB p.34 

CD1 (59-60) 
 

 Identificación dunha nova 
estrutura gramatical e un novo 
lote de vocabulario introducidos 
no contexto na historia da 
lección anterior. 

 Visualización / lectura da historia da 
lección anterior como recordatorio. 

 (Opcional) Repaso do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita e aprendizaxe dunha canción 
relacionada coa historia. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Presentar e practica unha 
estrutura gramatical nova: It's 
(big / small...). 

 Escoita dun diálogo utilizando a nova 
estrutura gramatical e vocabulario e 
relación coas imaxes. 

 Práctica controlada de expresión oral 
sobre as imaxes utilizando as estruturas e 
vocabulario aprendido.  

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Compleción de palabras e oracións coa 

linguaxe aprendida. 
 Compleción dunha tarefa sobre os valores 

da historia (All about values). 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 24  
 

 e che    
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Lesson 6 Reinforcement worksheet. 
Lesson 6 Song worksheet. 

 Actividades de ampliación:  
Lesson 6 Extension worksheet 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 3 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Communication skills 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Escoita de novo da canción da lección 6. 
 Xogo opcional. Ver  e che    G ide. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.81 
iPack 

CB p.35 
CD1 (61-62) 

  Presentar e practicar a 
pronuncia do son /s/ sad, 
scissors, six, socks. 

 Escoita e repetición de palabras 
aprendidas na unidade.  

 Audición e lectura dunha rima practicando 
a pronuncia do son presentado. 

 Trazado da grafía correspondente ó son. 

CL CL1.4. Recoñece aspectos sonoros, de ritmo, 
acentuación e entoación de expresións que 
aparecen nos contextos comunicativos habituais. 

 Desenvolver a expresión oral.  Práctica dun diálogo en parellas utilizando 
as mini-cards e a linguaxe aprendida nas 
leccións anteriores. 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas 
sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 
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Unidad 3 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Review & Skills 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver  e che    G ide. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.81 
iPack 

CB p.36 
CD1 (63) 

  Repasar a linguaxe da unidade.  Escoita do vocabulario aprendido na 
unidade e relación coas imaxes.  

 Pegado dos adhesivos nas imaxes e 
compleción da palabra. 

 Compleción das palabras da lista. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Compleción dun encrucillado coa linguaxe 

aprendida. 
 Compleción dunha tarefa escrita con 

información persoal: a roupa que levan 
posta, utilizando a linguaxe aprendida. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 25  
 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB 
para a práctica escrita. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 3 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and Project 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Repaso das cancións das leccións 2, 4 e 

6. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

TG p.82 
iPack 

CB p.37 
CD1 (64) 

 
 Repasar a linguaxe da unidade.  Escoita da descrición dun proxecto 

persoal e resposta á pregunta de 
comprensión. 

 Visionado dun vídeo coa presentación do 
personaxe do seu proxecto.  

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Realizar un proxecto persoal. 
 Desenvolver a creatividade e a 

expresión oral. 

 Elaboración dun debuxo dun disfraz de 
entroido seguindo os pasos indicados. 

 Presentación oral do seu proxecto 
seguindo o exemplo. 

CEC 
 
 

SIEE 
 
 
 

CL 
 
 

CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas. 
 
SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
 
CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

 Avaliar o seu progreso na 
unidade. 

 Aprender a aprender. 

 Colorear a estrela da unidade. 
 Avaliar o seu progreso. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

CB p. 37 
 

All About Me 
Booklet, pp. 8-9 

 

Unidad 3 - Sesión 10 (45') - Evaluation 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Avaliación sumativa.  Realización do test da unidade 3. SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

 e che    
Resource 
Material 
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Unit 4 - Time to tidy up! 

 

Unidad 4 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Presentar o tema da unidade e 
os seus obxectivos. 

 Presentación dos obxectivos da unidade. 
 Rutinas para comezar a lección (Hello song, 

Weather song...) 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.84 
Flashcards 

iPack 
CB p.38 

CD2 (1-2)  Presentar e practicar o primeiro 
bloque de vocabulario: 
xoguetes (ball, bike, guitar, 
puppet, scooter, tablet, teddy,  

 train set).  

 Visualización dun vídeo no que se presenta o 
vocabulario contextualizado no mundo real do 
personaxe principal do curso. 

 Presentación de vocabulario co Panorama 
animation no iPack.  

 (Opcional) Presentación do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita e repetición do vocabulario. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Practicar o vocabulario 
mediante un chant.  

 Escoita e baile dun chant co vocabulario 
aprendido. 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos 
poemas, etc. coa entoación e pronuncia axeitadas.  

 Practicar o vocabulario 
mediante un xogo. 

 Xogo opcional. Ver  e che    G ide. SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

 Desenvolver a comunicación e 
a expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta formulada 
en Star learner: What other toys can you see? 

SC SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 

 Consolidar o vocabulario  Activity Book: 
 Lectura e identificación da palabra 

correspondente a cada imaxe. 
 Trazado do vocabulario aprendido na lección 

para completar a actividade. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 26  
 

 e che    
Resource 
Material 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: escritura 
de palabras. 
Lesson 1 Extra vocabulary worksheet da 
unidade 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 4 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Song & Grammar 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver  e che    G ide. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.85 
CB p.39 

CD2 (3-4) 
iPack 

 Repasar o vocabulario da 
lección anterior e presentar 
unha estrutura gramatical nova 
mediante unha canción: 
Where’s    (   i )       he e.  

 Visualización dun vídeo coa canción da 
unidade, animada con accións.  

 Escoita e aprendizaxe da canción e as 
accións. 

 Pegado dos adhesivos nas imaxes. 
 Escoita e identificación das imaxes. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Practicar o vocabulario 
mediante un xogo. 

 Participación nun xogo de adiviñar en que 
palabra pensa o profesor. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

 Interacturar persoalmente co 
tema da unidade, utilizando a 
linguaxe da lección. 

 Resposta individual á pregunta formulada 
sobre o tema da unidade (What's your 
favourite toy?). 

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

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

 Consolidar o uso da estrutura 
gramatical. 

Activity Book: 
 Lectura de preguntas e resposta co 

vocabulario aprendido. Interacción en 
parellas preguntando e respondendo. 

 Escritura de palabras e trazado de 
estruturas para completar as oracións. 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos e cunha 
finalidade específica. 

AB p. 27  
 

 e che    
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Lesson 2 Reinforcement worksheet  
Song worksheet  

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: 
Elaboración e presentación duns debuxos 
sobre o tema da unidade. 
Lesson 2 Extension worksheet 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 4 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Repaso da canción da lección anterior. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.86 
CB p.40 
CD2 (5) 
iPack 

 Visionar un vídeo cultural para 
obter a información xeral. 

 Prestar atención ó contido 
cultural. 

 Visionado dun vídeo sobre unha tenda de 
xoguetes no Reino Unido e resposta a 
unha pregunta de comprensión. 

 Escoita e relación do vocabulario coas 
imaxes.  

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Desenvolver a creatividade e 
habilidades de pensamento. 

 Observación e compleción do debuxo. CEC CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas. 

 Comparar aspectos doutras 
culturas coa súa propia. 

 Intercambio oral en grupo comparando as 
súas respostas á pregunta: Have you got 
a teddy?  

CEC CEC1. Recoñece algunhas manifestacións culturais 
presentes no mundo anglosaxón.  

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Lectura e relación coas imaxes. 
 Compleción dun diálogo breve e práctica 

oral do diálogo en parellas. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 28  
 

 e che    
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Culture worksheet. 

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB 
para a práctica oral. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 4 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Cross-curricular 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.87 
CB p.41 

CD2 (6-7) 
iPack 

 Presentar un novo lote de 
vocabulario relacionado co 
contido intercurricular: 
numbers 11–20. 

 Establecer relacións con outras 
áreas do currículo 
(Matemáticas: números do 11 
ao 20). 

 Visionado dunha presentación interactiva 
de imaxes. 

CMCT CMCT1. Conta números ata o 10. 

 Repasar o vocabulario 
intercurricular mediante unha 
canción.  

 Desenvolver habilidades de 
pensamento. 

 Visualización dun vídeo coa canción 
intercurricular.  

 Escoita e aprendizaxe da canción. 
 Escoita, identificación das imaxes e 

repetición das palabras. 
 Relación das imaxes. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Desenvolver a comunicación e 
a expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta 
formulada en Star learner: Can you count 
from 1-20? 

SC SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 

 Consolidar e aplicar o 
aprendido na lección. 

Activity Book: 
 Escoita de novo e práctica da canción 

intercurricular. 
 Identificación dos números 

correspondentes ás imaxes. 
 Coloreado do número de elementos 

correcto en cada imaxe. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 
AB p. 29  

 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB 
para a práctica escrita. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 4 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Story  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver  e che    G ide. 
 Rutinas para iniciar a lección. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.88 
iPack 

CB p.42-43 
CD2 (8) 

  Presentar e practicar o segundo 
bloque de vocabulario: 
preposicións de lugar (behind, 
in, on, under).  

 Visualización do vídeo coa historia 
animada (What a mess!) e resposta á 
pregunta de comprensión.  

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Fomentar o desenvolvemento 
de valores sociais e cívicos. 

 Reflexión e debate sobre a importancia de 
coidar os xoguetes (All about values). 

SC SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 

 Comprobar a comprensión da 
historia. 

 Observación das imaxes e localización da 
que non aparece na historia. 

 Localización do personaxe do curso 
agochado nunha das viñetas da historia. 

CL CL4.1. Le palabras presentadas previamente de 
forma oral sobre temas familiares e de interese. 

 Desenvolver unha 
subhabilidade do pensamento 
crítico: analizar e argumentar. 

 Elección da súa parte favorita da historia. CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas 
sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 

 Desenvolver a expresión oral.  Representación da banda deseñada. CL CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

 Repasar o contido da unidade.  Actividades de reforzo: 
Elaboración do Mini storybook. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

 e che    
Resource 
Material 
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Unidad 4 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Vocabulary & Grammar 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.89 
iPack 

Flashcards 
CB p.44 

CD2 (9-10) 
 

 Identificación dunha nova 
estrutura gramatical e un novo 
lote de vocabulario introducidos 
no contexto na historia da 
lección anterior. 

 Visualización / lectura da historia da 
lección anterior como recordatorio. 

 (Opcional) Repaso do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita e aprendizaxe dunha canción 
relacionada coa historia. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Presentar e practica unha 
estrutura gramatical nova: 
 he e    he           behi d   i    
on / under the... 

 Escoita dun diálogo utilizando a nova 
estrutura gramatical e vocabulario e 
relación coas imaxes. 

 Práctica controlada de expresión oral 
sobre as imaxes utilizando as estruturas e 
vocabulario aprendido.  

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Compleción de palabras e oracións coa 

linguaxe aprendida. 
 Compleción dunha tarefa sobre os valores 

da historia (All about values). 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 30  
 

 e che    
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Lesson 6 Reinforcement worksheet. 
Lesson 6 Song worksheet. 

 Actividades de ampliación:  
Lesson 6 Extension worksheet 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 4 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Communication skills 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Escoita de novo da canción da lección 6. 
 Xogo opcional. Ver  e che    Guide. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.90 
iPack 

CB p.45 
CD2 (11-12) 

  Presentar e practicar a 
pronuncia do son /b/ ball, bag, 
big, bike. 

 Escoita e repetición de palabras 
aprendidas na unidade.  

 Audición e lectura dunha rima practicando 
a pronuncia do son presentado. 

 Trazado da grafía correspondente ó son. 

CL CL1.4. Recoñece aspectos sonoros, de ritmo, 
acentuación e entoación de expresións que 
aparecen nos contextos comunicativos habituais. 

 Desenvolver a expresión oral.  Práctica dun diálogo en parellas utilizando 
as mini-cards e a linguaxe aprendida nas 
leccións anteriores. 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas 
sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 
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Unidad 4 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Review & Skills 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver  e che    G ide. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.90 
iPack 

CB p.46 
CD2 (13) 

  Repasar a linguaxe da unidade.  Escoita do vocabulario aprendido na 
unidade e relación coas imaxes.  

 Pegado dos adhesivos nas imaxes e 
compleción da palabra. 

 Compleción das palabras da lista. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Compleción dun sopa de letras coa 

linguaxe aprendida. 
 Compleción de respostas 

correspondentes ás imaxes utilizando a 
linguaxe aprendida. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 31  
 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB 
para a práctica escrita. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

  



 

 
 

All About Us 1 – Oxford University Press          124 

Unidad 4 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and Project 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Repaso das cancións das leccións 2, 4 e 

6. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

TG p.91 
iPack 

CB p.47 
CD2 (14) 

 
 Repasar a linguaxe da unidade.  Escoita da descrición dun proxecto 

persoal e resposta á pregunta de 
comprensión. 

 Visionado dun vídeo coa presentación do 
personaxe do seu proxecto.  

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Realizar un proxecto persoal. 
 Desenvolver a creatividade e a 

expresión oral. 

 Elaboración dun debuxo dos seus 
xoguetes favoritos seguindo os pasos 
indicados. 

 Presentación oral do seu proxecto 
seguindo o exemplo. 

CEC 
 
 

SIEE 
 
 
 

CL 
 
 

CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas. 
 
SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
 
CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

 Avaliar o seu progreso na 
unidade. 

 Aprender a aprender. 

 Colorear a estrela da unidade. 
 Avaliar o seu progreso. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

CB p.47 
 

All About Me 
Booklet, pp. 10-

11 

 

Unidad 4 - Sesión 10 (45') - Evaluation 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Avaliación sumativa.  Realización do test da unidade 4. 
 Realización do test trimestral. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

 e che    
Resource 
Material 
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Review 2 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Where's my yellow hat? 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Participación nun xogo coas Flashcards 

das dúas últimas unidades. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.93 
iPack 

Flashcards 
CB p.48 

CD2 (15-16) 
 

 Repasar a linguaxe das dúas 
unidades anteriores mediante 
unha historia. 

 Desenvolver a expresión oral. 

 Lectura e audición dunha historia. 
 Escoita de oracións sobre a historia e 

resposta á pregunta de comprensión. 
 Representación da historia.  

CL CL4.1. Le palabras presentadas previamente de 
forma oral sobre temas familiares e de interese. 
 
CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

 Consolidar o aprendido nas 
dúas últimas unidades. 

Activity Book: 
 Realización das actividades de repaso da 

linguaxe das dúas últimas unidades. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

AB p. 32 
 

 

Review 2 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Where's my yellow hat? 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Participación nun xogo coas Flashcards 

das dúas últimas unidades. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.93 
iPack 

Flashcards 
CB p.48 

CD2 (17-18; 53-
59) 

 Repasar a linguaxe das dúas 
unidades anteriores mediante 
unha historia.  

 Escoita e repetición de vocabulario. 
 Escoita e identificación do vocabulario na 

imaxe.  
 Escoita e práctica das cancións das dos 

unidades anteriores. 

CL CL4.1. Le palabras presentadas previamente de 
forma oral sobre temas familiares e de interese. 

 Consolidar o aprendido nas 
dúas últimas unidades. 

Activity Book: 
 Realización das actividades de repaso da 

linguaxe das dúas últimas unidades. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

AB p. 33 
CD2 (19-20) 
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Review 2 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Project 2 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Participación nun xogo coas Flashcards 

das dúas últimas unidades. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.94 
Flashcards 

CB p.49  

 Desenvolver a creatividade. 
 Planificar e elabora un proxecto 

colaborativo: un pase de 
modelos. 

 Planificación e reparto de tarefas  
 Elaboración en grupos do seu proxecto. 
 Presentación oral do seu proxecto ó resto 

da clase. 
 Coloreado da estrela do proxecto. 

SC 
 
 

AA 
 
 
 
 

CEC 
 
 
 

CL 

SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 
  
AA3. Usa estratexias básicas de interacción, como 
pedir axuda, acompañar á comunicación con xestos, 
etc.  
 
CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas.. 
 
 
CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 
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Unit 5 - I take Harry to the vet 

 

Unidad 5 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Presentar o tema da unidade e 
os seus obxectivos. 

 Presentación dos obxectivos da unidade. 
 Rutinas para comezar a lección (Hello song, 

Weather song...) 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.95 
Flashcards 

iPack 
CB p.50 

CD2 (21-22)  Presentar e practicar o primeiro 
bloque de vocabulario: 
mascotas (bird, cat, dog, fish, 
hamster, parrot, rabbit, turtle).  

 Visualización dun vídeo no que se presenta o 
vocabulario contextualizado no mundo real do 
personaxe principal do curso. 

 Presentación de vocabulario co Panorama 
animation no iPack.  

 (Opcional) Presentación do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita e repetición do vocabulario. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Practicar o vocabulario 
mediante un chant.  

 Escoita e baile dun chant co vocabulario 
aprendido. 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos 
poemas, etc. coa entoación e pronuncia axeitadas.  

 Practicar o vocabulario 
mediante un xogo. 

 Xogo opcional. Ver  e che    G ide. SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

 Desenvolver a comunicación e 
a expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta formulada 
en Star learner: What other animals can you 
see? 

SC SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 

 Consolidar o vocabulario  Activity Book: 
 Lectura e identificación da palabra 

correspondente a cada imaxe. 
 Escritura do vocabulario aprendido na lección 

para completar a actividade. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 34  
 

 e che    
Resource 
Material 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: escritura 
de palabras. 
Lesson 1 Extra vocabulary worksheet da 
unidade 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 5 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Song & Grammar 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver  e che    G ide. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.96 
CB p.51 

CD2 (23-24) 
iPack 

 Repasar o vocabulario da 
lección anterior e presentar 
unha estrutura gramatical nova 
mediante unha canción: My 
(bird) can (fly).  

 Visualización dun vídeo coa canción da 
unidade, animada con accións.  

 Escoita e aprendizaxe da canción e as 
accións. 

 Pegado dos adhesivos nas imaxes. 
 Escoita e identificación das imaxes. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Practicar o vocabulario 
mediante un xogo. 

 Participación nun xogo de adiviñar en que 
palabra pensa o profesor. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

 Interacturar persoalmente co 
tema da unidade, utilizando a 
linguaxe da lección. 

 Resposta individual á pregunta formulada 
sobre o tema da unidade (Have you got a 
pet?). 

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

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

 Consolidar o uso da estrutura 
gramatical. 

Activity Book: 
 Escritura de palabras e trazado de 

estruturas para completar as oracións. 
 Debuxo dunha mascota. Compleción 

dunha descrición do seu debuxo coas 
palabras aprendidas. 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos e 
cunha finalidade específica. 

AB p. 35  
 

 e che    
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Lesson 2 Reinforcement worksheet  
Song worksheet  

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: 
Elaboración e presentación duns debuxos 
sobre o tema da unidade. 
Lesson 2 Extension worksheet 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 5 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Repaso da canción da lección anterior. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.97 
CB p.52 
CD2 (25) 

iPack 
 Visionar un vídeo cultural para 

obter a información xeral. 
 Prestar atención ó contido 

cultural. 

 Visionado dun vídeo sobre as cinco 
mascotas máis comúns no Reino Unido e 
resposta a unha pregunta de 
comprensión. 

 Escoita e relación do vocabulario coas 
imaxes.  

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Desenvolver a creatividade e 
habilidades de pensamento. 

 Observación e compleción do debuxo. CEC CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas. 

 Comparar aspectos doutras 
culturas coa súa propia. 

 Intercambio oral en grupo comparando as 
súas respostas á pregunta: What's your 
favourite pet? 

CEC CEC1. Recoñece algunhas manifestacións culturais 
presentes no mundo anglosaxón.  

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Lectura e relación coas imaxes. 
 Compleción dun diálogo breve e práctica 

oral do diálogo en parellas. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 36  
 

 e che    
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Culture worksheet. 

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB 
para a práctica oral. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 5 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Cross-curricular 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.98 
CB p.53 

CD2 (26-27) 
iPack 

 Presentar un novo lote de 
vocabulario relacionado co 
contido intercurricular: chick, 
kid, kitten, puppy. 

 Establecer relacións con outras 
áreas do currículo (Ciencias 
Naturais: crías de animais). 

 Visionado dunha presentación interactiva 
de imaxes. 

CMCT CMCT5. Identifica algunas especies de seres vivos. 

 Repasar o vocabulario 
intercurricular mediante unha 
canción.  

 Desenvolver habilidades de 
pensamento. 

 Visualización dun vídeo coa canción 
intercurricular.  

 Escoita e aprendizaxe da canción. 
 Escoita, identificación das imaxes e 

repetición das palabras. 
 Relación das imaxes. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Desenvolver a comunicación e 
a expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta 
formulada en Star learner: Can you name 
the 4 baby animals? 

SC SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 

 Consolidar e aplicar o 
aprendido na lección. 

Activity Book: 
 Escoita de novo e práctica da canción 

intercurricular. 
 Identificación das descricións con cada 

imaxe. 
 Identificación do número de elementos en 

cada imaxe. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 
AB p. 37  

 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB 
para a práctica escrita. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 5 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Story  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver  e che    G ide. 
 Rutinas para iniciar a lección. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.99 
iPack 

CB pp.54-55 
CD2 (28) 

  Presentar e practicar o segundo 
bloque de vocabulario: accións 
que realizan os animais (hop, 
jump, sing, walk).  

 Visualización do vídeo coa historia 
animada (Mr Rabbit and Mr Turtle) e 
resposta á pregunta de comprensión.  

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Fomentar o desenvolvemento 
de valores sociais e cívicos. 

 Reflexión e debate sobre a importancia de 
saber perder (All about values). 

SC SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 

 Comprobar a comprensión da 
historia. 

 Observación das imaxes e localización da 
que non aparece na historia. 

 Localización do personaxe do curso 
agochado nunha das viñetas da historia. 

CL CL4.1. Le palabras presentadas previamente de 
forma oral sobre temas familiares e de interese. 

 Desenvolver unha 
subhabilidade do pensamento 
crítico: analizar e argumentar. 

 Elección da súa parte favorita da historia. CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas 
sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 

 Desenvolver a expresión oral.  Representación da banda deseñada. CL CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

 Repasar o contido da unidade.  Actividades de reforzo: 
Elaboración do Mini storybook. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

 e che    
Resource 
Material 
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Unidad 5 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Vocabulary & Grammar 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.100 
iPack 

Flashcards 
CB p.56 

CD2 (29-30-31) 
 

 Identificación dunha nova 
estrutura gramatical e un novo 
lote de vocabulario introducidos 
no contexto na historia da 
lección anterior. 

 Visualización / lectura da historia da 
lección anterior como recordatorio. 

 (Opcional) Repaso do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita e aprendizaxe dunha canción 
relacionada coa historia. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Presentar e practica unha 
estrutura gramatical nova: I 
c     ;   c      . 

 Escoita dun diálogo utilizando a nova 
estrutura gramatical e vocabulario e 
relación coas imaxes. 

 Práctica controlada de expresión oral 
sobre as imaxes utilizando as estruturas e 
vocabulario aprendido.  

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Compleción de palabras e oracións coa 

linguaxe aprendida. 
 Compleción dunha tarefa sobre os valores 

da historia (All about values). 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 38  
 

 e che    
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Lesson 6 Reinforcement worksheet. 
Lesson 6 Song worksheet. 

 Actividades de ampliación:  
Lesson 6 Extension worksheet 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 5 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Communication skills 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Escoita de novo da canción da lección 6. 
 Xogo opcional. Ver  e che    G ide. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.101 
iPack 

CB p.57 
CD2 (32-33; 28) 

  Presentar e practicar a 
pronuncia do son /r/ rabbit, rain, 
rubber, run. 

 Escoita e repetición de palabras 
aprendidas na unidade.  

 Audición e lectura dunha rima practicando 
a pronuncia do son presentado. 

 Trazado da grafía correspondente ó son. 

CL CL1.4. Recoñece aspectos sonoros, de ritmo, 
acentuación e entoación de expresións que 
aparecen nos contextos comunicativos habituais. 

 Desenvolver a expresión oral.  Práctica dun diálogo en parellas utilizando 
as mini-cards e a linguaxe aprendida nas 
leccións anteriores. 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas 
sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 
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Unidad 5 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Review & Skills 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver  e che    G ide. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.101 
iPack 

CB p.58 
CD2 (34) 

  Repasar a linguaxe da unidade.  Escoita do vocabulario aprendido na 
unidade e relación coas imaxes.  

 Pegado dos adhesivos nas imaxes e 
escritura da palabra. 

 Escritura das palabras da lista. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Compleción dun sopa de letras coa 

linguaxe aprendida. 
 Debuxo e compleción dunha tarefa escrita 

con información persoal: as súas 
habilidades, utilizando a linguaxe 
aprendida. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 39  
 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB 
para a práctica escrita. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 5 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and Project 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Repaso das cancións das leccións 2, 4 e 

6. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

TG p.102 
iPack 

CB p.59 
CD2 (35) 

 
 Repasar a linguaxe da unidade.  Escoita da descrición dun proxecto 

persoal e resposta á pregunta de 
comprensión. 

 Visionado dun vídeo coa presentación do 
personaxe do seu proxecto.  

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Realizar un proxecto persoal. 
 Desenvolver a creatividade e a 

expresión oral. 

 Elaboración dun debuxo e unha descrición 
da súa mascota favorita seguindo os 
pasos indicados. 

 Presentación oral do seu proxecto 
seguindo o exemplo. 

CEC 
 
 

SIEE 
 
 
 

CL 
 
 

CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas. 
 
SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
 
CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

 Avaliar o seu progreso na 
unidade. 

 Aprender a aprender. 

 Colorear a estrela da unidade. 
 Avaliar o seu progreso. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

CB p.59 
 

All About Me 
Booklet, pp. 12-

13 

 

Unidad 5 - Sesión 10 (45') - Evaluation 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Avaliación sumativa.  Realización do test da unidade 5. SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

 e che    
Resource 
Material 
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Unit 6 - Let's go on a picnic 

 

Unidad 6 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Presentar o tema da unidade e 
os seus obxectivos. 

 Presentación dos obxectivos da unidade. 
 Rutinas para comezar a lección (Hello song, 

Weather song...) 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.104 
Flashcards 

iPack 
CB p.60 

CD2 (36-37)  Presentar e practicar o primeiro 
bloque de vocabulario: comida 
e bebida (biscuits, cake, 
carrots, eggs, grapes, 
milkshake, sandwiches, 
strawberries).  

 Visualización dun vídeo no que se presenta o 
vocabulario contextualizado no mundo real do 
personaxe principal do curso. 

 Presentación de vocabulario co Panorama 
animation no iPack.  

 (Opcional) Presentación do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita e repetición do vocabulario. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Practicar o vocabulario 
mediante un chant.  

 Escoita e baile dun chant co vocabulario 
aprendido. 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos 
poemas, etc. coa entoación e pronuncia axeitadas.  

 Practicar o vocabulario 
mediante un xogo. 

 Xogo opcional. Ver  e che    G ide. SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

 Desenvolver a comunicación e 
a expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta formulada 
en Star learner: What other food can you see? 

SC SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 

 Consolidar o vocabulario  Activity Book: 
 Lectura e identificación da palabra 

correspondente a cada imaxe. 
 Escritura do vocabulario aprendido na lección 

para completar a actividade. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 40  
 

 e che    
Resource 
Material 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: escritura 
de palabras. 
Lesson 1 Extra vocabulary worksheet da 
unidade 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 6 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Song & Grammar 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver  e che    G ide. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.105 
CB p.61 

CD2 (38-39) 
iPack 

 Repasar o vocabulario da 
lección anterior e presentar 
unha estrutura gramatical nova 
mediante unha canción: I like... 
; I don’t like...  

 Visualización dun vídeo coa canción da 
unidade, animada con accións.  

 Escoita e aprendizaxe da canción e as 
accións. 

 Pegado dos adhesivos nas imaxes. 
 Escoita e identificación das imaxes. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Practicar o vocabulario 
mediante un xogo. 

 Participación nun xogo de adiviñar en que 
palabra pensa o profesor. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

 Interacturar persoalmente co 
tema da unidade, utilizando a 
linguaxe da lección. 

 Resposta individual á pregunta formulada 
sobre o tema da unidade (What's your 
favourite food?). 

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

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

 Consolidar o uso da estrutura 
gramatical. 

Activity Book: 
 Escritura de palabras e trazado de 

estruturas para completar as oracións.  
 Relación das oracións anteriores coas 

imaxes 
 Debuxo e compleción dunha canción 

sobre tres alimentos que les gustan e uno 
que no les gusta. 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos e 
cunha finalidade específica. 

AB p. 41  
 

 e che    
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Lesson 2 Reinforcement worksheet  
Song worksheet  

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: 
Elaboración e presentación duns debuxos 
sobre o tema da unidade. 
Lesson 2 Extension worksheet 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 6 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Repaso da canción da lección anterior. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.106 
CB p.62 
CD2 (40) 

iPack 
 Visionar un vídeo cultural para 

obter a información xeral. 
 Prestar atención ó contido 

cultural. 

 Visionado dun vídeo sobre a visita a unha 
tenda nunha granxa no Reino Unido e 
resposta a unha pregunta de 
comprensión. 

 Escoita e relación do vocabulario coas 
imaxes.  

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Desenvolver a creatividade e 
habilidades de pensamento. 

 Observación e compleción do debuxo. CEC CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas. 

 Comparar aspectos doutras 
culturas coa súa propia. 

 Intercambio oral en grupo comparando as 
súas respostas á pregunta: Do you like 

strawberries?   

CEC CEC1. Recoñece algunhas manifestacións culturais 
presentes no mundo anglosaxón.  

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Lectura e relación coas imaxes. 
 Compleción dun diálogo breve e práctica 

oral do diálogo en parellas. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 42  
 

 e che    
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Culture worksheet. 

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB 
para a práctica oral. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 6 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Cross-curricular 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.107 
CB p.63 

CD2 (41-42) 
iPack 

 Presentar un novo lote de 
vocabulario relacionado co 
contido intercurricular: hear, 
see, smell, taste, touch. 

 Establecer relacións con outras 
áreas do currículo (Ciencias 
Naturais: os cinco sentidos). 

 Visionado dunha presentación interactiva 
de imaxes. 

CMCT CMCT4. Aplica nocións e conceptos científicos moi 
básicos para entender o mundo que lles rodea. 

 Repasar o vocabulario 
intercurricular mediante unha 
canción.  

 Desenvolver habilidades de 
pensamento. 

 Visualización dun vídeo coa canción 
intercurricular.  

 Escoita e aprendizaxe da canción. 
 Escoita, identificación das imaxes e 

repetición das palabras. 
 Relación das imaxes. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Desenvolver a comunicación e 
a expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta 
formulada en Star learner: Can you say 
the 5 senses? 

SC SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 

 Consolidar e aplicar o 
aprendido na lección. 

Activity Book: 
 Escoita de novo e práctica da canción 

intercurricular. 
 Relación de cada oración coa imaxe 

correspondente. 
 Debuxo e comprensión das imaxes dos 

cinco sentidos. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 
AB p. 43  

 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB 
para a práctica escrita. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 6 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Story  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver  e che    G ide. 
 Rutinas para iniciar a lección. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.108 
iPack 

CB pp.64-65 
CD2 (43) 

  Presentar e practicar o segundo 
bloque de vocabulario: comida 
e bebida (bread, cheese, juice, 
milk).  

 Visualización do vídeo coa historia 
animada (Little Red Riding Hood) e 
resposta á pregunta de comprensión.  

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Fomentar o desenvolvemento 
de valores sociais e cívicos. 

 Reflexión e debate sobre a importancia de 
ser amable cos demáis (All about values). 

SC SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 

 Comprobar a comprensión da 
historia. 

 Observación das imaxes e localización da 
que non aparece na historia. 

 Localización do personaxe do curso 
agochado nunha das viñetas da historia. 

CL CL4.1. Le palabras presentadas previamente de 
forma oral sobre temas familiares e de interese. 

 Desenvolver unha 
subhabilidade do pensamento 
crítico: analizar e argumentar. 

 Elección da súa parte favorita da historia. CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas 
sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 

 Desenvolver a expresión oral.  Representación da banda deseñada. CL CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

 Repasar o contido da unidade.  Actividades de reforzo: 
Elaboración do Mini storybook. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

 e che    
Resource 
Material 
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Unidad 6 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Vocabulary & Grammar 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.109 
iPack 

Flashcards 
CB p.66 

CD2 (44-45) 
 

 Identificación dunha nova 
estrutura gramatical e un novo 
lote de vocabulario introducidos 
no contexto na historia da 
lección anterior. 

 Visualización / lectura da historia da 
lección anterior como recordatorio. 

 (Opcional) Repaso do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita e aprendizaxe dunha canción 
relacionada coa historia. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Presentar e practica unha 
estrutura gramatical nova: Do 
you like... ? Yes, I do. / No, I 
d    . 

 Escoita dun diálogo utilizando a nova 
estrutura gramatical e vocabulario e 
relación coas imaxes. 

 Práctica controlada de expresión oral 
sobre as imaxes utilizando as estruturas e 
vocabulario aprendido.  

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Compleción de palabras e oracións coa 

linguaxe aprendida. 
 Compleción dunha tarefa sobre os valores 

da historia (All about values). 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 44  
 

 e che    
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Lesson 6 Reinforcement worksheet. 
Lesson 6 Song worksheet. 

 Actividades de ampliación:  
Lesson 6 Extension worksheet 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 6 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Communication skills 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Escoita de novo da canción da lección 6. 
 Xogo opcional. Ver  e che    G ide. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.110 
iPack 

CB p.67 
CD2 (46-47) 

  Presentar e practicar a 
pronuncia do son /k/ cake, 
carrots, cat, coat. 

 Escoita e repetición de palabras 
aprendidas na unidade.  

 Audición e lectura dunha rima practicando 
a pronuncia do son presentado. 

 Trazado da grafía correspondente ó son. 

CL CL1.4. Recoñece aspectos sonoros, de ritmo, 
acentuación e entoación de expresións que 
aparecen nos contextos comunicativos habituais. 

 Desenvolver a expresión oral.  Práctica dun diálogo en parellas utilizando 
as mini-cards e a linguaxe aprendida nas 
leccións anteriores. 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas 
sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 
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Unidad 6 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Review & Skills 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver  e che    G ide. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.111 
iPack 

CB p.68 
CD2 (48) 

  Repasar a linguaxe da unidade.  Escoita do vocabulario aprendido na 
unidade e relación coas imaxes.  

 Pegado dos adhesivos nas imaxes e 
escritura da palabra. 

 Escritura das palabras da lista. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Compleción dun encrucillado coa linguaxe 

aprendida. 
 Compleción dunha tarefa escrita utilizando 

a linguaxe aprendida. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 45  
 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB 
para a práctica escrita. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 6 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and Project 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Repaso das cancións das leccións 2, 4 e 

6. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

TG p.111 
iPack 

CB p.69 
CD2 (49) 

 
 Repasar a linguaxe da unidade.  Escoita da descrición dun proxecto 

persoal e resposta á pregunta de 
comprensión. 

 Visionado dun vídeo coa presentación do 
personaxe do seu proxecto.  

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Realizar un proxecto persoal. 
 Desenvolver a creatividade e a 

expresión oral. 

 Elaboración dun debuxo e unha descrición 
dos alimentos que lles gusta e non lles 
gustan seguindo os pasos indicados. 

 Presentación oral do seu proxecto 
seguindo o exemplo. 

CEC 
 
 

SIEE 
 
 
 

CL 
 
 

CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas. 
 
SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
 
CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

 Avaliar o seu progreso na 
unidade. 

 Aprender a aprender. 

 Colorear a estrela da unidade. 
 Avaliar o seu progreso. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

CB p. 69 
 

All About Me 
Booklet, pp. 14-

15 

 

Unidad 6 - Sesión 10 (45') - Evaluation 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Avaliación sumativa.  Realización do test da unidade 6. 
 Realización do test trimestral. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

 e che    
Resource 
Material 
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Review 3 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Surprise 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Participación nun xogo coas Flashcards 

das dúas últimas unidades. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.113 
iPack 

Flashcards 
CB p.70 

CD2 (50-51) 
 

 Repasar a linguaxe das dúas 
unidades anteriores mediante 
unha historia. 

 Desenvolver a expresión oral. 

 Lectura e audición dunha historia. 
 Escoita de oracións sobre a historia e 

resposta á pregunta de comprensión. 
 Representación da historia.  

CL CL4.1. Le palabras presentadas previamente de 
forma oral sobre temas familiares e de interese. 
 
CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

 Consolidar o aprendido nas 
dúas últimas unidades. 

Activity Book: 
 Realización das actividades de repaso da 

linguaxe das dúas últimas unidades. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

AB p. 46 
CD2 (54) 

 

 

Review 3 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Surprise 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Participación nun xogo coas Flashcards 

das dúas últimas unidades. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.114 
iPack 

Flashcards 
CB p. 70 

CD2 (52-53; 38-
44) 

 Repasar a linguaxe das dúas 
unidades anteriores mediante 
unha historia.  

 Escoita e repetición de vocabulario. 
 Escoita e identificación do vocabulario na 

imaxe.  
 Escoita e práctica das cancións das dos 

unidades anteriores. 

CL CL4.1. Le palabras presentadas previamente de 
forma oral sobre temas familiares e de interese. 

 Consolidar o aprendido nas 
dúas últimas unidades. 

Activity Book: 
 Realización das actividades de repaso da 

linguaxe das dúas últimas unidades. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

AB p. 47 
CD2 (55) 
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Review 3 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Project 3 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Participación nun xogo coas Flashcards 

das dúas últimas unidades. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.114 
Flashcards 
CB p. 71 

 Desenvolver a creatividade. 
 Planificar e elabora un proxecto 

colaborativo: un móbil de 
alimentos. 

 Planificación e reparto de tarefas  
 Elaboración en grupos do seu proxecto. 
 Presentación oral do seu proxecto ó resto 

da clase. 
 Coloreado da estrela do proxecto. 

SC 
 
 

AA 
 
 
 
 

CEC 
 
 
 

CL 
 
 

SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 
  
AA3. Usa estratexias básicas de interacción, como 
pedir axuda, acompañar á comunicación con xestos, 
etc.  
 
CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas.. 
 
 
CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 
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Festivals  

 

 HALLOWEEN- Sesión 1 (45')  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Presentar a festividade.  (Opcional) Reflexión sobre a nota cultural 
sobre a festividade no  e che    G ide  

CEC CEC1. Recoñece algunhas manifestacións 
culturais presentes no mundo anglosaxón.  

TG p.116 
iPack 

CB p.72 
CD3 (1-2-3)  Presentar e practicar o 

vocabulario relacionado coa 
festividade: bat, cat, ghost, 
monster, pumpkin, witch, 
Halloween, pumpkin 

 Presentación do vocabulario co xogo do iPack. 
 Escoita, identificación e repetición do 

vocabulario. 
 Identificación na imaxe e repetición do 

vocabulario. 
 Observación da imaxe e identificación do 

vocabulario. 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas 
previamente, sobre temas familiares e de interese. 

 Repasar o vocabulario 
mediante un chant.  

 Escoita e aprendizaxe dun chant sobre 
Halloween. 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos 
poemas, etc. coa entoación e pronuncia axeitadas.  

 Consolidar o vocabulario 
aprendido. 

Activity Book: 
 Trazado de vocabulario sobre Halloween. 
 Realización dun adorno de Halloween. 
 Realización dun libro para Halloween. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión 
como captar a idea global en textos orais coa 
axuda dos elementos lingüísticos e non lingüísticos 
do contexto. 

AB p. 48-19 
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 HALLOWEEN- Sesión 2 (45')  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Recordar o aprendido na 
lección anterior. 

 (Opcional) Repaso do vocabulario co iPack. CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, 
sobre temas familiares e de interese. 

TG p.117 
iPack 

CB p.73 

 Practicar o vocabulario novo de 
forma oral. 

 Práctica dun xogo de vocabulario sobre 
Halloween. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras. 

 

 
 

CHRISTMAS - Sesión 1 (45')  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Presentar a festividade.  (Opcional) Reflexión sobre a nota cultural 
sobre a festividade no  e che    G ide  

CEC CEC1. Recoñece algunhas manifestacións 
culturais presentes no mundo anglosaxón.  

TG p.116 
iPack 

CB p.74 
CD3 (4-5-6) 

 Presentar e practicar o 
vocabulario relacionado coa 
festividade: card, Christmas 
tree, letter, present, star, 
stocking. 

 Presentación do vocabulario co xogo do iPack. 
 Escoita, identificación e repetición do 

vocabulario. 
 Identificación na imaxe e repetición do 

vocabulario. 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas 
previamente, sobre temas familiares e de interese. 

 Repasar o vocabulario 
mediante un chant.  

 Escoita e aprendizaxe dun chant sobre o 
Nadal. 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos 
poemas, etc. coa entoación e pronuncia axeitadas.  
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 CHRISTMAS - Sesión 2 (45')  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Recordar o aprendido na 
lección anterior. 

 (Opcional) Repaso do vocabulario co iPack. CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, 
sobre temas familiares e de interese. 

TG p.118 

 Practicar o vocabulario novo de 
forma oral. 

 Práctica dun xogo de vocabulario sobre o Nadal. SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras. 

iPack 
CB p.75 

 Consolidar o vocabulario 
aprendido. 

Activity Book: 
 Realización dunha felicitación de Nadal. 

CEC CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas. AB p. 51-52-53-
54 

 

EASTER - Sesión 1 (45')  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Presentar a festividade.  (Opcional) Reflexión sobre a nota cultural sobre 
a festividade no  e che    G ide  

CEC CEC1. Recoñece algunhas manifestacións 
culturais presentes no mundo anglosaxón.  

TG p.119 
iPack 

CB p.76 
CD3 (9-10-11) 

 Presentar e practicar o 
vocabulario relacionado coa 
festividade: Easter basket, 
Easter bunny, Easter Egg  

 Presentación do vocabulario co xogo do iPack. 
 Escoita, identificación e repetición do 

vocabulario. 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas 
previamente, sobre temas familiares e de interese. 

 Repasar o vocabulario 
mediante un chant.  

 Escoita e aprendizaxe dun chant sobre a 
Pascua. 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos 
poemas, etc. coa entoación e pronuncia axeitadas.  

 Consolidar o vocabulario 
aprendido. 

Activity Book: 
 Realización dun coello de Pascua. 

CEC CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas. AB p. 55 
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6. Anexo I: Rúbrica de avaliación de contidos 

A continuación incluímos unha rúbrica xeral para avaliar o nivel que adquiriu o alumno cos estándares de aprendizaxe avaliables, en relación 

coas competencias clave e unha táboa de consulta cos distintos niveis de adquisición para cada un dos estándares de aprendizaxe de cada 

bloque lingüístico. 

6.1. Rúbrica de avaliación de contidos 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
CC 

BB 

Niveis de adquisición 
Instrumentos 
de avaliación 

E
n

 v
ía

s
 d

e
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d

q
u

is
ic

ió
n

 

A
d

q
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ir
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o
 

A
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o
 

E
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O
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e
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a
c
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n
  

P
ro

b
a
 e

s
c

ri
ta

 

P
ro

b
a
 o

ra
l 

O
u

tr
o

s
 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

B1.1. Estratexias de comprensión:  

- Iniciación, mediante xogos e adiviñas, á 

formulación de hipóteses sobre o que 

se vai escoitar en función dos 

interlocutores que participan na 

interacción e do contexto, nas 

situacións de comunicación de 

carácter infantil, moi sinxelas, 

familiares e habituais, e do seu 

interese.   

- Identificación do tema de textos moi 

sinxelos, adaptados á súa idade e ós 

seus intereses (contos, rimas infantís, 

cancións).   

- Asociación de palabras e expresións moi 

básicas e sinxelas coementos 

paraverbais.   

- Asociación de palabras e frases moi 

sinxelas a través da linguaxe non 

verbal ou co apoio  de ilustracións en 

B1.1. Comprender o sentido xeral 

de textos orais propios da súa 

idade (contos breves e moi 

sinxelos, rimas infantís, adiviñas 

moi evidentes) emitidos con ritmo 

discursivo lento, con claridade e de 

viva voz ou por medios técnicos 

que non distorsionna percepción 

da mensaxe, coapoio visual moi 

redundante que axude á 

comprensión.   

PLEB1.1. Comprende 

información esencial de contos, 

rimas ou cancións moi breve e 

sinxelos, previamente 

traballados, emitidos lentamente, 

cunha pronuncia bnarticulada, e 

coapoios visuais moi 

redundantes que axuden á 

comprensión.  

 

CL 

 

        

B1.2. Comprender preguntas e 

informacións relativas á 

información persoal moi básica 

(nome, idade, gustos ...), sinxelas, 

así como instrucións e peticións 

elementais relativas ó 

comportamento na aula.  

PLEB1.2. Comprende 

vocabulario moi elemental e 

sinxelo sobre temas familiares 

acompañados de imaxes que os 

ilustran con claridade.  

 

CL 

 

        

B1.3. Facer hipóteses sobre o PLEB1.3. Comprende preguntas CL         
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soporte papel ou dixital.  

- Seguimento non verbal de instrucións 

moi sinxelas.   

- Repetición, memorización e observación 

de modelos, para a adquisición de 

léxico e estruturas elementais da 

lingua estranxeira. 

posible sentido dun texto 

apoiándose noementos 

paraverbais moi evidentes e 

en situacións de comunicación 

moi familiares.  

moi básicas sobre si mesmo/a 

(nome, idade, gustos...) e a 

información igualmente básica 

sobre outras persoas.  

 

AA 

B1.2. Patróns sonoros, rítmicos e de 

entoación moi básicos: iniciación a algúns 

aspectos fonéticos, do ritmo e do tono da 

lingua estranxeira. 

B1.4. Discriminar patróns sonoros, 

rítmicos e de entoación básicos. 

PLEB1.4. Segue instrucións e 

comprende peticións relativas á 

vida escolar máis básica 

(abrir/pechar o libro, sentarse, 

dar un lapis...).  

CL         

 
  



 

 
 

All About Us 1 – Oxford University Press          152 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
CC 

BB 

Niveis de adquisición 
Instrumentos 
de avaliación 
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Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

B2.1. Estratexias de Produción:  

Planificación:  

- Concibir a mensaxe con claridade e 

practicalo varias veces.  

Execución:  

- Expresar a mensaxe con claridade 

axustándose ós modelos.   

- Compensar as carencias  lingüísticas 

mediante procedementos 

paralingüísticos.   

- Usar a linguaxe non verbal que 

corresponda á situación comunicativa 

(xestos, expresións faciais, posturas, 

contacto visual o corporal).  

- Participar activamente nas rutinas da 

clase, representacións, cancións, 

dramatizacións, etc., empregando 

respostas verbais e non verbais 

(movemento, accións, debuxos, 

modoado ou mímica).   

- Repetir e reproducir en grupo textos 

orais sinxelos seguindo patróns orais. 

  

- Imitar situacións de comunicación 

sinxelas a través de dramatizacións, 

de xogos, de rutinas, etc.   

- Empregar a lingua estranxeira en 

B2.1. Falar de si mesmo/a e de 

persoas da súa contorna 

inmediata, de lugares e obxectos 

ofrecendo información moi 

fundamental: idade, nome, gustos, 

usando expresións e frases moi 

sinxelas e de uso moi frecuente, 

normalmente illadas ou enlazadas 

con conectores básicos.   

PLEB2.1. Fai presentacións moi 

breves e elementais previamente 

preparadas e ensaiadas sobre 

temas moi próximos a si 

mesmo/a (dicir o seu nome, 

idade, a súa cor favorita, 

presentar á súa familia, indicar 

os seus gustos) cunha pronuncia 

e entoación comprensibles.  

 

CL  

 

 
 

      

B2.2. Participar de maneira simple 

e comprensible en conversacións 

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 

moi clara e poida provocar malos 

entendidos.  

PLEB2.2. Pregunta e responde 

para dar/obter información en 

conversacións moi sinxelas e 

elementais (nome, idade, cores 

favoritas ou gustos). 

 

CL         

PLEB2.3. Amosa unha actitude 

de escoita atenta.  

 

CL 

SC 
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situacións variadas de comunicación 

(saúdo, despedida, presentacións, 

felicitación ás persoas da aula nos 

seus aniversarios, estados de 

ánimo...). 

B2.2. Patróns sonoros, rítmicos e de 

entoación moi básicos: iniciación a algúns 

aspectos fonéticos, do ritmo e do tono da 

lingua estranxeira. 

B2.3. Producir patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación 

básicos. 

PLEB2.4. Reproduce 

comprensiblemente textos orais 

moi sinxelos e breves (p. e., 

cancións, rimas) aprendidos a 

través de xogos. 

CL 

SC 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
CC 

BB 

Niveis de adquisición 
Instrumentos 
de avaliación 
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

B3.1. Estratexias de comprensión:  

- Actualización moi guiada dos 

coñecementos previos sobre o tipo 

de texto que se vai ler (p. ex., 

como acostuman ser as 

personaxes dos contos, como 

termina a historia, onde 

sucedatrama...).   

- Identificación da idea global de 

textos moi sinxelos, elementais e 

moi familiares (contos, cancións ou 

rimas...), e encadrados por imaxes 

redundantes e títulos moi 

evidentes do contido textual.   

- Identificación de palabras clave moi 

evidentes, concretas, sinxelas e 

familiares relacionadas coas 

personaxes a través da linguaxe 

non verbal o co apoio de 

ilustracións. 

B3.1. Identificar o tema e 

comprender o sentido xeral e 

as ideas principais en textos 

moi breves, sinxelos e moi 

elementais, e nos que o tema 

tratado e o tipo de texto 

resulten moi familiares, e 

conteñan apoio visual moi 

redundante en soporte papel 

ou dixital.   

PLEB3.1. Comprende 

palabras e frases moi 

sinxelas escritas, 

relacionadas cos temas 

traballados.  

 

CL         

B3.2. Utilizar as estratexias 

básicas de hipóteses para a 

comprensión do sentido xeral e 

a identificación da información 

esencial do texto.   

PLEB3.2. Comprendaidea 

principal dunha historia moi 

elemental acompañada de 

apoio visual e identifica as 

personaxes principais.  

 

CL         

B3.2. Patróns gráficos, convencións 

ortográficas e de puntuación moi 

elementais:  

- Iniciación ó proceso de asociación 

B3.3. Discriminar patróns 

gráficos e recoñecer os 

significados e intencións 

comunicativas elementais 

relacionados coas convencións 

PLEB3.3. Fai hipóteses sobre 

o tema dun texto elemental a 

partir do título do mesmo e 

das imaxes que o ilustran.  

 

CL 

AA 
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global de grafía, pronuncia e 

significado a partir de modelos 

escritos que representan 

expresións orais coñecidas.  

 

ortográficas máis básicas que 

expresan pausas e 

exclamacións.   

B3.4. Ler en voz alta textos moi 

breves, moi elementais e 

previamente traballados 

oralmente, amosando unha 

entoación e pronuncia 

adecuadas. 

PLEB3.4. Le en voz alta 

textos moi breves, moi 

elementais e previamente 

traballados de forma oral, con 

entoación e pronuncia 

comprensibles e, se fose 

necesario, rectificando 

espontaneamente. 

CL 

AA 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
CC 

BB 

Niveis de adquisición 
Instrumentos 
de avaliación 
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Bloque 4. Produción de textos escritos 

B4.1. Estratexias de Produción:  

Planificación:  

- Seleccionar o tipo de texto que se 

vai producir: conto, notas, diálogo 

teatral.  

Execución:  

- Expresar a mensaxe con claridade 

axustándose ós modelos.   

- Compensar as carencias léxicas 

mediante o uso do dicionario visual 

do alumnado e de programas 

informáticos.   

- Seleccionar e empregar o léxico 

adecuado ó tema.   

- Iniciarse no uso de programas 

informáticos para reproducir 

mensaxes escritas moi sinxelas. 

B4.1. Escribir textos moi curtos 

e sinxelos, seguindo modelos, 

compostos de frases simples 

illadas, utilizando con razoable 

corrección as convencións 

ortográficas máis elementais 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.   

PLEB4.1. Escribe palabras 

relacionadas coa súa imaxe e 

a súa vida cotiá.  

 

CL         

B4.2. Utilizar as estratexias 

básicas máis adecuadas para a 

produción de textos escritos 

moi sinxelos e elementais.   

PLEB4.2. Escribe pequenos 

diálogos ou narracións moi 

sinxelas e breves seguindo 

un modelo dado e 

respectando a estrutura 

gramatical máis sinxela.  

CL         

B4.2. Patróns gráficos, convencións 

ortográficas e de puntuación moi 

elementais:  

- Uso dos signos de puntuación 

máis básicos.  

B4.3. Aplicar patróns gráficos e 

convencións ortográficas 

básicas para escribir con 

razoable corrección palabras e 

frases curtas que utiliza 

normalmente ó falar, pero non 

PLEB4.3. Escribe frases moi 

sinxelas, lexibles, 

organizadas con coherencia 

na súa secuencia e con léxico 

relacionado co tema da 

escritura.  

CL 
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- Iniciación ó proceso de asociación 

global de grafía, pronuncia e 

significado a partir de modelos 

escritos que representan 

expresións orais coñecidas. 

necesariamente cunha 

ortografía totalmente 

normalizada. 

PLEB4.4. Revisa o texto 

antes de facer a súa versión 

definitiva, elaborando 

borradores nos que se 

observa a reparación da 

ortografía e doutros aspectos 

relacionados coa secuencia 

adecuada das frases e 

mesmo a pertinencia das 

ilustracións, se é o caso. 

CL 

AA 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
CC 

BB 

Niveis de adquisición 
Instrumentos de 

avaliación 
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Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

B5.1. Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos:  

- Interese e curiosidade por aprender 

unha lingua estranxeira.   

- Recoñecemento e uso das fórmulas 

básicas da relación social e 

cortesía.   

- Interese polo traballo individual, en 

parellas ou grupos. 

B5.1. O seu uso comunicativo. 

  

 

PLEB5.1. Identifica aspectos 

básicos da vida cotiá dos 

países onde se fala a lingua 

estranxeira (horarios, 

comidas, festas...) e os 

compara cos propios, 

amosando unha actitude de 

apertura cara ó diferente.  

SC         

B5.2. Funcións comunicativas: 

- Establecemento de relacións 

sociais: saudar, despedirse, 

agradecer, dirixirse ós demais.   

- Realización de preguntas e 

respostas sinxelas sobre aspectos 

persoais (nome, idade e gustos).   

- Realización de preguntas e 

respostas sinxelas sobre obxectos 

próximos ó entorno escolar, os 

días da semana e o tempo 

atmosférico).   

- Formulación de preguntas e 

respostas sobre obxectos e 

espazos próximos ó entorno 

B5.2. Iniciar e terminar as 

interaccións adecuadamente. 

PLEB5.2. Recoñece e utiliza 

fórmulas básicas de relación 

social.  

 

CL 

SC 

        

B5.3. Obter e dar información 

básica persoal, sobre a súa 

contorna máis inmediata e na 

situación de comunicación 

propia da aula.   

PLEB5.3. Participa 

voluntariamente nas 

actividades da aula e Amosa 

curiosidade pola lingua e por 

coñecer aspectos 

socioculturais dos países 

onde se fala.  

 

CL 

SIEE 

 

        

B5.4. Expresar nocións moi 

básicas e elementais relativas 

ó tamaño, cantidade, posesión, 

PLEB5.4. Diferencia saúdos 

de despedidas e o uso de 

fórmulas de cortesía (Please, 

CL 

SC 

        



 

 
 

All About Us 1 – Oxford University Press          159 

escolar.  

- Expresión moi elemental da 

posesión.   

- Expresión do gusto e a preferencia 

(favoritos).   

- Expresión da cantidade.   

- Expresión do estado de ánimo.   

- Expresión da habilidade e 

capacidade para realizar unha 

acción. 

número, calidades físicas, 

forma e cor.   

thank you, excuse me).  

 

B5.5. Expresar e identificar 

estados de ánimo básicos. 

PLEB5.5. Pregunta e 

responde de modo 

comprensible sobre aspectos 

persoais moi básicos (nome, 

idade e gustos) e da súa 

contorna (obxectos, espazos 

e seres vivos).  

CL         

B5.6. Comprender e expresar o 

permiso, o acordo. 

PLEB5.6. Expresa e identifica 

estados de ánimo básicos 

(happy, sad...). 

CL         

B5.3. Estruturas sintáctico- discursivas:  

- Preguntas e respostas sobre 

aspectos persoais como nome, 

idade, cor favorita ou estado 

( h             e         e i   

           d   e        h           

f     i e c          f     i e 

c      i   A e     h       d    e   

                 ).   

- Preguntas e respostas sobre os días 

da semana e o tempo atmosférico 

( h   d   i  i    d             h      

 he  e  he   i e   d          ).   

- Preguntas e respostas sobre 

obxectos próximos ó entorno 

escolar ( h       hi               ).   

- Expresión da posesión en primeira 

persoa (    e g  ) e formulación da 

pregunta correspondente (Have 

you got...?).  

B5.7. Utilizar adecuadamente 

as estruturas morfosintácticas 

máis básicas e frecuentes para 

realizar as funcións 

comunicativas propias do seu 

nivel. 

PLEB5.7. Expresa e identifica 

o permiso e a prohibición 

(    c    c     ), ou o acordo 

( h     right).  

 

CL         

B5.8. Recoñecer estruturas 

sintácticas básicas e os seus 

significados asociados.   

 

PLEB5.8. Estrutura 

adecuadamente os 

elementos das oracións, 

mantén a concordancia de 

número e usa correctamente 

os nexos básicos.  

CL         

B5.9. Utilizar estruturas 

sintácticas básicas (p. ex., 

enlazar palabras ou grupos de 

palabras con conectores 

elementais coma “e”/”ou”).   

PLEB5.9. Diferencia 

preguntas e respostas moi 

simples.  

 

CL         

B5.10. Amosar un control 

limitado dun conxunto de 

estruturas gramaticais sinxelas 

PLEB5.10. Memoriza rutinas 

lingüísticas básicas e moi 

sinxelas para, por exemplo, 

CL         
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- Expresión do gusto en primeira 

persoa nafirmativo (I like).   

- Expresión da cantidade: contar ata 

20.   

- Preguntas e respostas sobre as 

partes básicas d corpo e de 

elementos próximos ó seu entorno 

( h       hi            ), membros da 

familia ( h      hi     hi  i     

(brother), alimentos ( h       hi     

This is).   

- Expresión do permiso e axuda (Can 

I...?).   

- Expresión da habilidade (I can...). 

e de modelos de oracións e 

frases dentro dun repertorio 

memorizado. 

desenvolverse nas 

interaccións da aula.  

 

B5.4. Léxico oral de alta frecuencia 

(recepción e produción) relativo ás 

cores, números, materiais e espazos 

escolares, formas xeométricas moi 

básicas, membros da familia máis 

próxima, comidas e bebidas 

elementais, xoguetes, partes do corpo, 

animais de compañía, estado de 

ánimo, tempo atmosférico, días da 

semana e accións. 

B5.11. Comprender e utilizar o 

léxico propio do nivel en 

contextos comunicativos 

sinxelos. 

PLEB5.11. Participa 

activamente en xogos de 

letras, elaboración de 

glosarios ilustrados, etc.  

 

CL 

SC 

        

B5.12. Recoñecer e utilizar un 

repertorio limitado e moi 

elemental de léxico de alta 

frecuencia relativo ás 

situacións cotiás e temas 

habituais, moi familiares e 

concretos relacionados coas 

súas experiencias, 

necesidades e intereses. 

PLEB5.12. Comprende e usa 

adecuadamente o 

vocabulario básico necesario 

para participar nas 

interaccións da aula, ler 

textos infantís moi sinxelos e 

escribir co léxico traballado 

previamente. 

CL 

SC 
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6.2. Niveis de adquisición 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Non comprendainformación esencial dun 
conto, rima ou canción moi breves e 
sinxelos, previamente traballados, 
emitidos lentamente, cunha pronuncia 
bnarticulada, e coapoios visuais moi 
redundantes que axuden á comprensión. 

Comprendainformación esencial dun 
conto, rima ou canción moi breves e 
sinxelos, previamente traballados, 
emitidos lentamente, cunha pronuncia 
bnarticulada, e coapoios visuais moi 
redundantes que axuden á comprensión. 

Comprende habitualmente a información 
esencial dun conto, rima ou canción moi 
breves e sinxelos, previamente 
traballados, emitidos lentamente, cunha 
pronuncia bnarticulada, e coapoios visuais 
moi redundantes que axuden á 
comprensión. 

Comprende sempre a información 
esencial dun conto, rima ou canción moi 
breves e sinxelos, previamente 
traballados, emitidos lentamente, cunha 
pronuncia bnarticulada, e coapoios visuais 
moi redundantes que axuden á 
comprensión.  

Non comprende vocabulario moi 
elemental e sinxelo sobre temas familiares 
acompañados de imaxes que os ilustran 
con claridade. 
 

Comprende vocabulario moi elemental e 
sinxelo sobre temas familiares 
acompañados de imaxes que os ilustran 
con claridade. 
 

Comprende habitualmente vocabulario 
moi elemental e sinxelo sobre temas 
familiares acompañados de imaxes que 
os ilustran con claridade. 
 

Comprende sempre vocabulario moi 
elemental e sinxelo sobre temas familiares 
acompañados de imaxes que os ilustran 
con claridade. 
 

Non comprende preguntas moi básicas 
sobre si mesmo/a (nome, idade, gustos...) 
e a información igualmente básica sobre 
outras persoas.  

Comprende preguntas moi básicas sobre 
si mesmo/a (nome, idade, gustos...) e a 
información igualmente básica sobre 
outras persoas.  
 

Comprende habitualmente preguntas moi 
básicas sobre si mesmo/a (nome, idade, 
gustos...) e a información igualmente 
básica sobre outras persoas.  

Comprende sempre preguntas moi 
básicas sobre si mesmo/a (nome, idade, 
gustos...) e a información igualmente 
básica sobre outras persoas.  

 

Non segue instrucións e comprende 
peticións relativas á vida escolar máis 
básica (abrir/pechar o libro, sentarse, dar 
un lapis...). 
 

Segue instrucións e comprende peticións 
relativas á vida escolar máis básica 
(abrir/pechar o libro, sentarse, dar un 
lapis...). 
 

Segue habitualmente instrucións e 
comprende peticións relativas á vida 
escolar máis básica (abrir/pechar o libro, 
sentarse, dar un lapis...). 
 

Segue sempre instrucións e comprende 
peticións relativas á vida escolar máis 
básica (abrir/pechar o libro, sentarse, dar 
un lapis...). 
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Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Fai presentacións moi breves e 
elementais previamente preparadas e 
ensaiadas sobre temas moi próximos a si 
mesmo/a (dicir o seu nome, idade, a súa 
cor favorita, presentar á súa familia, 
indicar os seus gustos) cunha pronuncia e 
entoación pouco comprensibles.  

 

Fai presentacións moi breves e 
elementais previamente preparadas e 
ensaiadas sobre temas moi próximos a si 
mesmo/a (dicir o seu nome, idade, a súa 
cor favorita, presentar á súa familia, 
indicar os seus gustos) cunha pronuncia e 
entoación comprensibles.  
 

Fai presentacións moi breves e 
elementais previamente preparadas e 
ensaiadas sobre temas moi próximos a si 
mesmo/a (dicir o seu nome, idade, a súa 
cor favorita, presentar á súa familia, 
indicar os seus gustos) cunha pronuncia e 
entoación comprensibles.  
 

Fai presentacións moi breves e 
elementais previamente preparadas e 
ensaiadas sobre temas moi próximos a si 
mesmo/a (dicir o seu nome, idade, a súa 
cor favorita, presentar á súa familia, 
indicar os seus gustos) cunha pronuncia e 
entoación comprensibles.  
 

Comete moitos erros ó preguntar e 
responder para dar/obter información en 
conversacións moi sinxelas e elementais 
(nome, idade, cores favoritas ou gustos). 

Pregunta e responde para dar/obter 
información en conversacións moi 
sinxelas e elementais (nome, idade, cores 
favoritas ou gustos). 

Pregunta e responde para dar/obter 
información en conversacións moi 
sinxelas e básicas (nome, idade, cores 
favoritas ou gustos). 

Pregunta e responde adecuadamente 
para dar/obter información en 
conversacións moi sinxelas e básicas 
(nome, idade, cores favoritas ou gustos). 

Non Amosa unha actitude de escoita 
atenta.  

Amosa unha actitude de escoita atenta.  Amosa unha actitude de escoita moi 
atenta.  
 

Amosa sempre unha actitude de escoita 
moi atenta.  

Reproduce con moitos erros textos orais 
moi sinxelos e breves (p. ex., cancións, 
rimas) aprendidos a través dos xogos. 
 

Reproduce comprensiblemente textos 
orais moi sinxelos e breves (p. ex., 
cancións, rimas) aprendidos a través dos 
xogos. 
 

Reproduce adecuadamente textos orais 
moi sinxelos e breves (p. ex., cancións, 
rimas) aprendidos a través dos xogos. 

Reproduce sempre correctamente textos 
orais moi sinxelos e breves (p. ex., 
cancións, rimas) aprendidos a través dos 
xogos. 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Non comprende palabras e frases moi 
sinxelas escritas, relacionadas cos temas 
traballados.  
 

Comprende palabras e frases moi 
sinxelas escritas, relacionadas cos temas 
traballados.  
 

Comprende habitualmente palabras e 
frases moi sinxelas escritas, relacionadas 
cos temas traballados.  
 

Comprende sempre palabras e frases moi 
sinxelas escritas, relacionadas cos temas 
traballados.  
 

Non comprendaidea principal dunha 
historia moi elemental acompañada de 
apoio visual e identifica as personaxes 
principais.  
 

Comprendaidea principal dunha historia 
moi elemental acompañada de apoio 
visual e identifica as personaxes 
principais.  
 

Comprendaidea principal dunha historia 
moi elemental acompañada de apoio 
visual e identifica as personaxes 
principais.  
 

Comprendaidea principal dunha historia 
moi elemental acompañada de apoio 
visual e identifica sen dificultade as 
personaxes principais.  
 

Non é capaz de facer hipóteses sobre o 
tema dun texto elemental a partir do título 
do mesmo e das imaxes que o ilustran.  
 

Fai hipóteses sobre o tema dun texto 
elemental a partir do título do mesmo e 
das imaxes que o ilustran.  
 

Fai habitualmente hipóteses sobre o tema 
dun texto elemental a partir do título do 
mesmo e das imaxes que o ilustran.  
 

Fai sempre hipóteses sobre o tema dun 
texto elemental a partir do título do 
mesmo e das imaxes que o ilustran.  
  

Le en voz alta textos moi breves, moi 
elementais e previamente traballados de 
forma oral, con entoación e pronuncia 
pouco comprensibles e non rectifica 
espontaneamente. 
 

Le en voz alta textos moi breves, moi 
elementais e previamente traballados de 
forma oral, con entoación e pronuncia 
comprensibles e, se fose necesario, 
rectificando espontaneamente. 
 

Le en voz alta textos moi breves, moi 
elementais e previamente traballados de 
forma oral, con entoación e pronuncia 
comprensibles e, se fose necesario, 
rectificando espontaneamente. 
 

Le en voz alta textos moi breves, moi 
elementais e previamente traballados de 
forma oral, con entoación e pronuncia 
adecuadas e, se fose necesario, 
rectificando espontaneamente. 
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Bloque 4. Produción de textos escritos 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Escribe palabras relacionadas coa súa 
imaxe e a súa vida cotiá con moitos erros.  

Escribe palabras relacionadas coa súa 
imaxe e a súa vida cotiá. 
 

Escribe palabras relacionadas coa súa 
imaxe e a súa vida cotiá sen erros.  

Escribe sempre palabras relacionadas coa 
súa imaxe e a súa vida cotiá sen erros.  

Escribe pequenos diálogos ou narracións 
moi sinxelas e breves seguindo un modelo 
dado pero non respecta a estrutura 
gramatical máis sinxela. 
 

Escribe pequenos diálogos ou narracións 
moi sinxelas e breves seguindo un modelo 
dado e respectando a estrutura gramatical 
máis sinxela. 
 

Escribe pequenos diálogos ou narracións 
moi sinxelas e breves seguindo un modelo 
dado e respectando a estrutura gramatical 
sinxela. 

Escribe pequenos diálogos ou narracións 
moi sinxelas e breves seguindo un modelo 
dado e respectando a estrutura gramatical 
sinxela, sen dificultade.  

Non escribe frases moi sinxelas, lexibles, 
organizadas con coherencia na súa 
secuencia e con léxico relacionado co 
tema da escritura. 
 

Escribe frases moi sinxelas, lexibles, 
organizadas con coherencia na súa 
secuencia e con léxico relacionado co 
tema da escritura. 
 

Escribe habitualmente frases moi 
sinxelas, lexibles, organizadas con 
coherencia na súa secuencia e con léxico 
relacionado co tema da escritura. 
 

Escribe sempre frases moi sinxelas, 
lexibles, organizadas con coherencia na 
súa secuencia e con léxico relacionado co 
tema da escritura. 
 

Non revisa o texto antes de facer a súa 
versión definitiva, elaborando borradores 
nos que se observa a reparación da 
ortografía e de outros aspectos 
relacionados coa secuencia adecuada das 
frases e mesmo a pertinencia das 
ilustracións, se é o caso. 
 

Revisa o texto antes de facer a súa 
versión definitiva, elaborando borradores 
nos que se observa a reparación da 
ortografía e de outros aspectos 
relacionados coa secuencia adecuada das 
frases e mesmo a pertinencia das 
ilustracións, se é o caso. 
 

Revisa o texto antes de facer a súa 
versión definitiva, elaborando borradores 
nos que se observa a reparación da 
ortografía e de outros aspectos 
relacionados coa secuencia adecuada das 
frases e mesmo a pertinencia das 
ilustracións, se é o caso. 
 

Revisa sempre o texto antes de facer a 
súa versión definitiva, elaborando 
borradores nos que se observa a 
reparación da ortografía e de outros 
aspectos relacionados coa secuencia 
adecuada das frases e mesmo a 
pertinencia das ilustracións, se é o caso. 
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Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Non identifica aspectos básicos da vida 
cotiá dos países onde se fala a lingua 
estranxeira (horarios, comidas, festas...) e 
os compara cos propios, amosando unha 
actitude de apertura cara ó diferente.  
 

Identifica aspectos básicos da vida cotiá 
dos países onde se fala a lingua 
estranxeira (horarios, comidas, festas...) e 
os compara cos propios, amosando unha 
actitude de apertura cara ó diferente.  
 

Identifica habitualmente aspectos básicos 
da vida cotiá dos países onde se fala a 
lingua estranxeira (horarios, comidas, 
festas...) e os compara cos propios, 
amosando unha actitude de apertura cara 
ó diferente.  
 

Identifica sempre aspectos básicos da 
vida cotiá dos países onde se fala a lingua 
estranxeira (horarios, comidas, festas...) e 
os compara cos propios, amosando unha 
actitude de apertura cara ó diferente.  

Non recoñece e utiliza fórmulas básicas 
de relación social. 

Recoñece e utiliza fórmulas básicas de 
relación social.  

Recoñece e utiliza habitualmente fórmulas 
básicas de relación social.  

Recoñece e utiliza sempre fórmulas 
básicas de relación social. 

Non participa voluntariamente nas 
actividades da aula e Amosa curiosidade 
pola lingua e por coñecer aspectos 
socioculturais dos países onde se fala. 
 

Participa voluntariamente nas actividades 
da aula e Amosa curiosidade pola lingua e 
por coñecer aspectos socioculturais dos 
países onde se fala. 
 

Participa habitualmente voluntariamente 
nas actividades da aula e Amosa 
curiosidade pola lingua e por coñecer 
aspectos socioculturais dos países onde 
se fala. 

Participa sempre voluntariamente nas 
actividades da aula e Amosa curiosidade 
pola lingua e por coñecer aspectos 
socioculturais dos países onde se fala. 
 

Non diferencia saúdos de despedidas e o 
uso de fórmulas de cortesía (Please, 
thank you, excuse me). 

Diferencia saúdos de despedidas e o uso 
de fórmulas de cortesía (Please, thank 
you, excuse me). 

Diferencia sempre saúdos de despedidas 
e o uso de fórmulas de cortesía (Please, 
thank you, excuse me). 

Diferencia e utiliza sempre saúdos de 
despedidas e o uso de fórmulas de 
cortesía (Please, thank you, excuse me). 

Pregunta e responde con moitos erros 
sobre aspectos persoais moi básicos 
(nome, idade e gustos) e da súa contorna 
(obxectos, espazos e seres vivos). 

Pregunta e responde de modo 
comprensible sobre aspectos persoais 
moi básicos (nome, idade e gustos) e da 
súa contorna (obxectos, espazos e seres 
vivos).  
 

Pregunta e responde adecuadamente 
sobre aspectos persoais moi básicos 
(nome, idade e gustos) e da súa contorna 
(obxectos, espazos e seres vivos).  
 

Pregunta e responde sempre 
correctamente sobre aspectos persoais 
moi básicos (nome, idade e gustos) e da 
súa contorna (obxectos, espazos e seres 
vivos).  
 

Non expresa nin identifica estados de 
ánimo básicos (happy, sad...). 

Expresa e identifica estados de ánimo 
básicos (happy, sad...). 

Expresa e identifica estados de ánimo 
básicos sen dificultade (happy, sad...). 

Expresa e identifica estados de ánimo 
básicos sempre sen dificultade (happy, 
sad...). 

Non expresa nin identifica o permiso e a 
prohibición (    c    c     ), o acordo 
( h     right).  

Expresa e identifica o permiso e a 
prohibición (    c    c     ), o acordo 
( h     right).  

Expresa e identifica o permiso e a 
prohibición sen dificultade (    
c    c     ), o acordo ( h     right).  

Expresa e identifica o permiso e a 
prohibición sempre sen dificultade (    
c    c     ), o acordo ( h     right).  

Estrutura os elementos das oracións, 
mantén a concordancia de número e usa 
os nexos básicos.  

Estrutura adecuadamente os elementos 
das oracións, mantén a concordancia de 
número e usa correctamente os nexos 
básicos.  
 

Habitualmente estrutura adecuadamente 
os elementos das oracións, mantén a 
concordancia de número e usa 
correctamente os nexos básicos.  
 

Sempre estrutura adecuadamente os 
elementos das oracións, mantén a 
concordancia de número e usa 
correctamente os nexos básicos.  
 

Non diferencia preguntas e respostas moi 
simples. 

Diferencia preguntas e respostas moi 
simples.  

Diferencia preguntas e respostas simples.  Diferencia preguntas e respostas moi 
simples sen dificultade.  
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Non memoriza rutinas lingüísticas básicas 
e moi sinxelas para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións da aula.  
 

Memoriza rutinas lingüísticas básicas e 
moi sinxelas para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións da aula.  
 

Memoriza habitualmente rutinas 
lingüísticas básicas e moi sinxelas para, 
por exemplo, desenvolverse nas 
interaccións da aula.  
 

Memoriza sempre rutinas lingüísticas 
básicas e moi sinxelas para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións da aula.  
 

Non participa activamente nos xogos de 
letras, elaboración de glosarios ilustrados, 
etc.  

Participa activamente nos xogos de letras, 
elaboración de glosarios ilustrados, etc.  

Participa habitual e activamente nos 
xogos de letras, elaboración de glosarios 
ilustrados, etc.  

Participa sempre activamente nos xogos 
de letras, elaboración de glosarios 
ilustrados, etc.  

Non comprende e usa adecuadamente o 
vocabulario básico necesario para 
participar nas interaccións de aula, ler 
textos infantís moi sinxelos e escribir co 
léxico traballado previamente. 
 

Comprende e usa adecuadamente o 
vocabulario básico necesario para 
participar nas interaccións de aula, ler 
textos infantís moi sinxelos e escribir co 
léxico traballado previamente. 

Habitualmente comprende e usa 
adecuadamente o vocabulario básico 
necesario para participar nas interaccións 
de aula, ler textos infantís moi sinxelos e 
escribir co léxico traballado previamente. 
 

Sempre comprende e usa 
adecuadamente o vocabulario básico 
necesario para participar nas interaccións 
de aula, ler textos infantís moi sinxelos e 
escribir co léxico traballado previamente. 
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7. Anexo II: Rúbrica de avaliación por competencias 

Avaliación xeral 

 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCOITAR            

Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 
temas familiares e de interese. 

           

Identifica frases sinxelas, presentadas previamente, 
sobre temas familiares e de interese. 

           

Capta a idea global en textos orais e identifica algúns 
detalles específicos coa axuda de elementos 
lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

           

Recoñece aspectos sonoros, de ritmo, acentuación e 
entoación de expresións que aparecen nos contextos 
comunicativos habituais. 

           

FALAR            

Canta unha canción empregando de maneira axeitada 
os elementos lingüísticos e paralingüísticos 
apropiados. 

           

Recita cantares, trabalinguas, pequenos poemas, etc. 
coa entoación e pronuncia axeitadas.   

           

Participa en representacións sinxelas.            

CONVERSAR            

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

           

LER            

Le palabras presentadas previamente de forma oral 
sobre temas familiares e de interese. 

           

Le frases sinxelas presentadas previamente de forma 
oral sobre temas familiares de interese. 

           

ESCRIBIR            

Escribe palabras a partir de modelos e cunha 
finalidade específica. 

           

Escribe frases a partir de modelos e cunha finalidade 
específica. 

           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA E 

TECNOLÓXICA 
           

Conta números ata o 10.            

Resolve problemas sinxelos.            
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
NIVEIS DE CALIFICACIÓN 
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Relaciona os elementos e recursos fundamentais coa 
vida das persoas. 

           

COMPETENCIA DIXITAL            

Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

           

APRENDER A APRENDER            

Usa estratexias para aprender a aprender, como usar 
dicionarios visuais.   

           

Usa estratexias básicas de comprensión como captar 
a idea global en textos orais coa axuda de elementos 
lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

           

Usa estratexias básicas de interacción, como pedir 
axuda, acompañar a comunicación con xestos, etc.   

           

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS            

Participa e goza en xogos e escenificacións axustando 
a súa actuación á relación cos compañeiros e 
compañeiras. 

           

Valora a lingua estranxeira como instrumento de 
comunicación con outras persoas. 

           

SENTIDO DA INICIATIVA E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 
           

Amosa interese e curiosidade por aprender a lingua 
estranxeira. 

           

Identifica aspectos persoais que lle axudan a aprender 
mellor. 

           

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS            

Recoñece algunhas manifestacións culturais presentes 
no mundo anglosaxón.  

           

Realiza composicións plásticas sinxelas.            

Reproduce esquemas rítmicos e melódicos coa voz.            

Participa e goza dos xogos e escenificacións.            
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8. Anexo III: Marco Común Europeo de Referencia – CEF 

8.1. O Portfolio no noso proxecto 

O Common European Framework of Reference for Languages (CEF) é unha descrición das 

competencias lingüísticas en seis niveis: A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Os contidos de inglés para 

Primaria correspóndense aproximadamente cos dos primeiros. Os indicadores redactáronse para 

axudar tanto ós estudantes coma ós profesionais da educación a normalizar os procedementos de 

avaliación. 

Os textos, as tarefas e as funcións do libro de texto foron seleccionados coidadosamente para 

incluír as destrezas lingüísticas que se subliñan nos niveis máis baixos do CEF.  

O Porfolio, proposto polo Consello de Europa, é unha carpeta que gardan os alumnos na que se 

detallan as súas experiencias en relación coas linguas e o aprendizaxe das mesmas. 

 

Isto inclúe a lingua materna do alumno, así como calquera outra lingua coa que tivera entrado en 

contacto. O Portfolio consta dos seguintes elementos: 

 

Unha biografía lingüística 

 Unha lista na que os alumnos avalían as súas destrezas lingüísticas en termos do que son 

capaces de facer: What I can do. 

 Ferramentas para axudar ó alumno a identificar o seu estilo de aprendizaxe e os seus 

obxectivos. 

 Unha lista de actividades de aprendizaxe para realizar fóra da aula. 

 

Un pasaporte lingüístico 

 Unha avaliación global das destrezas lingüísticas do alumno a partir dos indicadores do 

Marco Común de Referencia. 

 Un breve informe a cerca da aprendizaxe da lingua tanto dentro coma fóra da aula. 

 Unha lista de certificados e títulos. 

 

Un dossier lingüístico: 

 Unha recompilación dos traballos do alumno, desde tarefas de escritura ata gravacións e 

proxectos. 

 

En síntese, a biografía detalla experiencias diarias no uso e aprendizaxe da lingua, o pasaporte 

resume  as devanditas experiencias e o dossier constitúe a evidencia das experiencias escollidas. 

 

No  e che    Re    ce CD-ROM pódese atopar material fotocopiable e fichas de avaliación para 

cada unidade para que os alumnos completen unha biografía da aprendizaxe de idiomas, cunha 

referencia expresa ós contidos do Class Book.  

Cando os alumnos rematen de completar as súas fichas, o profesor as gardará e conservará para 

devolvérllelas ó final do curso. Nese momento, se lles pedirá que consulten os indicadores CEF e 

que decidan que nivel alcanzaron durante o ano en termos xerais. 
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8.2. Avaliación global  

 
Nome: ____________________________ 
Nacionalidade: ________________________ 
Lingua materna: _____________________ 
Data: ______________________________ 
 
Avaliación das distintas destrezas na lingua estranxeira. Marcar cun tick () ou unha cruz (x) para 
cada nivel A1 ou A2 segundo a descrición de cada destreza. 
 
 A1 A2 

Listening   

Reading   

Conversation   

Speaking   

Writing   

 
 

 A1 A2 

Listening É capaz de identificar palabras de uso 
habitual e frases moi básicas sobre si 
mesmo, a súa familia e a súa contorna 
inmediata cando se lle fala paseniño e 
con claridade. 
 

É capaz de comprender frases e o vocabulario 
máis habitual sobre temas de interese persoal 
(como información persoal e familiar moi 
básica, compras, lugar de residencia, 
emprego). Pode captar a idea principal de 
mensaxes e anuncios sinxelos, breves e 
claros. 

Reading É capaz de entender nomes coñecidos, 
palabras e frases moi sinxelas, como por 
exemplo, nanuncios e pósters ou en 
catálogos. 

É capaz de ler textos moi breves e sinxelos. 
Pode encontrar información específica e 
predicible en escritos cotiáns sinxelos como 
anuncios, prospectos, menús e horarios, e 
comprende cartas persoais breves e sinxelas. 

Conversation 
(Oral 
interaction) 

É capaz de interaccionar de forma 
sinxela se a outra persoa está disposta a 
repetir ou reformular o que dixo máis 
paseniño e lle axuda a formular o que 
está intentando dicir. Sabe formular e 
responder preguntas sinxelas sobre 
temas de necesidade inmediata ou 
sobre temas moi cotiáns.  

É capaz de comunicarse en tarefas sinxelas e 
habituais que requiren un intercambio de 
información sinxelo e directo sobre temas 
cotiáns e actividades. Pode realizar 
intercambios sociais moi breves, a pesar de 
que normalmente no poida comprender o 
suficiente para manter a conversa por si 
mesmo. 

Speaking 
(Oral 
production) 

É capaz de utilizar expresións e frases 
sinxelas para describir o lugar onde vive 
e as persoas que coñece. 

É capaz de empregar unha serie de 
expresións e frases para describir con termos 
sinxelos á súa familia e a outras persoas, as 
súas condicións de vida, a súa formación e o 
seu traballo actual ou máis recente. 

Writing É capaz de escribir postais breves e 
sinxelas, por exemplo, para enviar 
felicitacións. Sabe encher formularios 
con datos persoais, como por exemplo o 
seu nome, nacionalidade e enderezo no 
formulario dun hotel. 

É capaz de escribir notas e mensaxes 
sinxelas e breves relativas a temas de 
inmediata necesidade. Pode escribir unha 
carta persoal moi sinxela, por exemplo 
agradecendo algo a alguén. 
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8.3. End-of-year Self-Assessment  

 
Name: ___________________________ 
Nationality: _______________________ 
First language: ____________________ 
Date: ____________________________ 
 
Evaluate your language ability in each skill area. Read the descriptions of language skills for levels 
A1 or A2. Then put ticks () or crosses (x) in the table. 

 
 A1 A2 

Listening   

Reading   

Conversation   

Speaking   

Writing   

 
 

 A1 A2 

Listening I can recognise familiar words and very 
basic phrases concerning myself, my 
family and immediate concrete 
surroundings when people speak slowly 
and clearly. 

I can understand phrases and the highest 
frequency vocabulary related to areas of most 
immediate personal relevance (e.g very basic 
personal and family information, shopping, 
local area, employment). I can catch the main 
point in short, clear, simple messages and 
announcements. 

Reading I can understand familiar names, words 
and very simple sentences, for example 
on notices and posters or in catalogues. 

I can read very short, simple texts. I can find 
specific, predictable information in simple 
everyday material such as advertisements, 
prospectuses, menus and timetables and I can 
understand short simple personal letters. 

Conversation 
(Oral 
interaction) 

I can interact in a simple way provided 
the other person is prepared to repeat or 
rephrase things at a slower rate of 
speech and help me formulate what I’m 
trying to say. I can ask and answer 
simple questions in areas of immediate 
need or on very familiar topics.  

I can communicate in simple and routine tasks 
requiring a simple and direct exchange of 
information on familiar topics and activities. I 
can handle very short social exchanges, even 
though I can’t usually understand enough to 
keep the conversation going myself. 

Speaking 
(Oral 
production) 

I can use simple phrases and sentences 
to describe where I live and people I 
know. 

I can use a series of phrases and sentences to 
describe in simple terms my family and other 
people, living conditions, my educational 
background and my present or most recent 
job. 

Writing I can write a short, simple postcard, for 
example sending holiday greetings. I can 
fill in forms with personal details, for 
example entering my name, nationality 
and address on a hotel registration form. 

I can write short, simple notes and messages 
relating to matters in areas of immediate need. 
I can write a very simple personal letter, for 
example thanking someone for something. 
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1. INTRODUCIÓN  

1.1. Xustificación da programación 

As vantaxes e oportunidades que nos ofrece a presente Lei de Educación (LOE), 

modificada pola Lei 8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa 

(LOMCE), as particularidades do currículo desenvolvido para a Comunidade 

Autónoma de Galicia, segundo o Decreto 105/2014, do 4 de setembro, as esixencias 

e necesidades cada vez máis pluriculturais da nosa sociedade, xunto coas directrices 

establecidas polo Consello de Europa no Marco común europeo de referencia para as 

linguas, son claves significativas que quedan reflectidas no proxecto All About Us. 
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Cunha clara vocación educativa e de aprendizaxe, onde os alumnos aprenden inglés 

a través de actividades motivadoras con carácter lúdico, que permiten de maneira 

inconsciente e natural a adquisición da lingua estranxeira, e que encerran o reto de 

potenciar a habilidade do alumnado para percibir o coñecemento dunha lingua 

estranxeira, non só como unha materia máis, senón coma o descubrimento dun 

mundo externo do que todos formamos parte responsable, promóvese a interacción 

na clase para desenvolver unha actitude de alerta cara ás normas e ós valores 

sociais, dentro dos principios psicopedagóxicos nos que se fundamenta o deseño 

curricular para a etapa da Educación Primaria. 

A finalidade do noso proxecto é, en primeiro lugar, conseguir que o alumnado adquira 

tódalas competencias marcadas pola LOMCE, centrándonos, como é lóxico, na 

competencia en comunicación lingüística, e facendo especial énfase nas 

competencias sociais e cívicas, aprender a aprender e sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor. Por outra banda, incorporar o conxunto de elementos transversais no 

proceso de aprendizaxe, recollidos tamén pola LOMCE. Como é de agardar, a 

comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual e as TIC 

traballaranse intensamente ó longo de todo o proceso. Así mesmo terán cabida na 

aprendizaxe da lingua estranxeira a promoción da igualdade de oportunidades, a non 

discriminación, a igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención da 

violencia de xénero, a prevención e resolución pacífica de conflitos en tódolos eidos, 

rexeitamento a calquera tipo de violencia, racismo e xenofobia, respecto ás vítimas 

do terrorismo, o desenvolvemento sostible e o medio ambiente, os riscos de 

explotación e abuso sexual, as situacións de risco no uso das TIC, a protección ante 

emerxencias e catástrofes, o desenvolvemento do espírito emprendedor, a actividade 

física e a dieta equilibrada, a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes 

de tráfico. 

Este proxecto ten en conta cambios tan significativos e evidentes coma a 

globalización, que practicamente esixe o dominio dunha segunda lingua estranxeira, 

e o impacto das novas tecnoloxías, repercutindo directamente nos alumnos á hora de 

aprender, de comunicarse ou de executar unha tarefa, elementos que se converteron 

nunha prioridade e nun instrumento clave no proceso de aprendizaxe, non só na 

etapa á que fai referencia este documento, senón ó longo de toda a vida. 

Neste proxecto, o profesorado deberá crear as condicións esenciais para que se 

produza a aprendizaxe, atendendo particularmente á diversidade nas habilidades e 

expectativas de cada alumno e á busca do desenvolvemento do talento de cada un 

deles. Así mesmo preparará e organizará o traballo, axudando no desenvolvemento 

do mesmo; coordinará accións, impulsando actitudes positivas cara ó idioma e á 

cultura inglesa, captando e desenvolvendo o interese do alumno cara ó novo e á 

creatividade, participando de maneira activa e reflexiva, e tratando os erros coma 

sinais de progreso. Pola súa parte, o alumnado debe participar de maneira activa no 

seu proceso de aprendizaxe, sendo, como define a LOMCE, o centro e a razón de ser 

da educación.  

 



 

 
 

All About Us 2 – Oxford University Press   5 

1.2. As Competencias Clave Integradas 

A sociedade actual, cada vez máis heteroxénea e global, demanda un tipo de cidadán 

competente, que saiba o que fai e o que di de maneira creativa e autónoma.  

Desde a área de linguas estranxeiras, esta formación, necesariamente continua, 

constitúe un proceso de construción social e emocional do coñecemento na que 

interaccionan permanentemente o corpo, a mente, a razón e as emocións. 

Nun proceso de aprendizaxe continuo, baseado na adquisición de competencias, o 

alumnado, mediante os coñecementos que adquiriu, será capaz de aplicar o que sabe 

en situacións concretas, é dicir, poñer en práctica e demostrar os coñecementos, 

habilidades e actitudes que posúe para resolver diferentes feitos en diversos 

contextos. 

Cabe destacar o carácter combinado da aprendizaxe por competencias: o alumno, 

mediante o que sabe, debe demostrar que sabe aplicalo, pero ademais que sabe ser e 

estar. De esta maneira vemos como unha competencia integra os diferentes contidos 

que son traballados na aula (conceptos, procedementos e actitudes), exemplo dunha 

formación integral do alumno. En suma, estamos recoñecendo que a institución 

escolar non só prepara ó alumno no coñecemento de saberes técnicos e científicos, 

senón que o fai tamén como cidadán, de aí que deba demostrar unha serie de 

actitudes sociais, cívicas e intelectuais que impliquen o respecto ós demais, 

responsabilidade e cooperación. 

O noso proxecto recolle e integra os diferentes elementos curriculares -obxectivos, 

estándares de aprendizaxe e competencias- para a ensinanza da lingua estranxeira, 

así como criterios e indicadores de competencias para a avaliación da adquisición das 

competencias e o logro dos obxectivos da materia. 
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2. CONTEXTO  

2.1. Contexto particular do centro 

 

 2º Curso de Educación Primaria - Inglés  

 
Centro 

 
Rúa 

 
Localidade Provincia Código Postal 

 
 
 
Composición do departamento de linguas estranxeiras 
 

1  

2  

3  

4  

5  

 
 
Distribución do alumnado 

 
Curso Nº de alumnos/as Nº de grupos 

   

   

 
 
Características do alumnado 
 
(O departamento describiraas atendendo ós tres criterios detallados a continuación: 

 
 Xerais 
 Dos distintos grupos 
 Dun grupo 

 
Detallaranse os obxectivos básicos para o seu tratamento. Priorizaranse tamén as súas 
necesidades, as estratexias que convén empregar e a planificación do tempo). 

 
 
Perfil do centro 
(Elimínese o que non proceda) 

 

Nivel social Alto Medio Baixo Mixto 

Zona Centro 
urbano 

Barrio 
periférico 

Vila Rural 

Nº de alumnos de 
integración: 

 

Observacións: 
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2.2. Plan de lectura 

Propoñemos as seguintes actividades para desenvolver a competencia lectora en 

inglés: 

 

 Lectura en voz alta de textos por parte dos alumnos. 

 Grupos de lectura dentro e fóra da aula. 

 Lectura graduada relacionada coa linguaxe e/ou tema da unidade na casa. 

Inclúese unha táboa na que se indicarán os libros recomendados para cada 

trimestre (a completar polo profesorado). 

 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

      

      

      

 

2.3. Plan de Tecnoloxías da Información e da Comunicación 

(A completar polo profesorado) 
 
 

Obxectivos: 
 

 Favorecer a aprendizaxe da lingua estranxeira. 
 Adquirir habilidades tecnolóxicas e comunicativas. 
 Facilitar o acceso á información en soporte dixital. 
 Investigar e contrastar información. 
 Facer un uso axeitado de Internet e das redes sociais. 
 Uso de redes sociais, correo electrónico, mensaxes, etc. 
 Crear documentos en formato dixital. 
 Descargar e compartir recursos. 
 Outros. 

Recursos: 
 

 Conexión a Internet 
 Sala de informática 
 Ordenadores, tabletas, netbooks, portátiles 

 Lousa dixital 
 Outros. 

Programas / 
Aplicacións: 

 

 Páxinas web 
 Wikis 
 Procesadores de texto 
 Ebooks 
 Blogs 
 Skype 
 Google sites 
 Redes sociais 
 Outros 

Outros:   
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2.4. Características dos grupos no tocante á aprendizaxe 

(Elimínese o que non proceda) 

 
Xerais 

....................... 
Grupo A 
 Gústalles aprender mentres xogan ou realizan actividades lúdicas. 
 Mostran con facilidade/dificultade a súa creatividade e imaxinación. 
 Resulta doado/difícil espertar a súa curiosidade. 
 Disgústalles/gústalles expresar o que senten. 
 Mostran capacidade/incapacidade para organizar e analizar a súa propia aprendizaxe. 
 Son/ non son conscientes das vantaxes de traballar de forma cooperativa na clase. 
 Exprésanse de maneira coherente/incoherente e correcta/incorrecta na súa propia lingua. 
 Non precisan/ precisan entender tódalas palabras dun texto para comprendelo. 
 Gústalles/disgústalles ler na casa. 

 Outras. 

Grupo B 
 Gústalles aprender mentres xogan ou realizan actividades lúdicas. 
 Mostran con facilidade/dificultade a súa creatividade e imaxinación. 
 Resulta doado/difícil espertar a súa curiosidade. 
 Disgústalles/gústalles expresar o que senten. 
 Mostran capacidade/incapacidade para organizar e analizar a súa propia aprendizaxe. 
 Son/ non son conscientes das vantaxes de traballar de forma cooperativa na clase. 
 Exprésanse de maneira coherente/incoherente e correcta/incorrecta na súa propia lingua. 
 Non precisan/ precisan entender tódalas palabras dun texto para comprendelo. 
 Gústalles/disgústalles ler na casa. 

 Outras. 

Grupo C 
 Gústalles aprender mentres xogan ou realizan actividades lúdicas. 
 Mostran con facilidade/dificultade a súa creatividade e imaxinación. 
 Resulta doado/difícil espertar a súa curiosidade. 
 Disgústalles/gústalles expresar o que senten. 
 Mostran capacidade/incapacidade para organizar e analizar a súa propia aprendizaxe. 
 Son/ non son conscientes das vantaxes de traballar de forma cooperativa na clase. 
 Exprésanse de maneira coherente/incoherente e correcta/incorrecta na súa propia lingua. 
 Non precisan/ precisan entender tódalas palabras dun texto para comprendelo. 
 Gústalles/disgústalles ler na casa. 
 Outras. 

Grupo D 
 Gústalles aprender mentres xogan ou realizan actividades lúdicas. 
 Mostran con facilidade/dificultade a súa creatividade e imaxinación. 
 Resulta doado/difícil espertar a súa curiosidade. 
 Disgústalles/gústalles expresar o que senten. 
 Mostran capacidade/incapacidade para organizar e analizar a súa propia aprendizaxe. 
 Son/ non son conscientes das vantaxes de traballar de forma cooperativa na clase. 
 Exprésanse de maneira coherente/incoherente e correcta/incorrecta na súa propia lingua. 
 Non precisan/ precisan entender tódalas palabras dun texto para comprendelo. 
 Gústalles/disgústalles ler na casa. 
 Outras. 
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2.5. Priorización das necesidades 

(A cubrir polo profesorado) 

 

Necesidades xerais 
....................... 
 
Necesidades específicas dos diferentes grupos 
 
Grupo A....................... 

 
Grupo B....................... 

 
Grupo C....................... 

 
Grupo D....................... 
 
Necesidades específicas individuais 
 
Grupo A Alumno/a....................... 
 
Grupo B Alumno/a....................... 

 
Grupo C Alumno/a....................... 

 
Grupo D Alumno/a....................... 
 
 
Estratexias a empregar 
(A cubrir polo profesorado) 

 
a) Respecto ó alumnado....................... 
 
b) Respecto ó equipo docente do centro....................... 
 
c) Respecto a pais/nais/tutores/familias....................... 
 
 

2.6. Horario de clases 

 
Nome e cargo do/da profesor/a: 

 

HORARIO Luns Martes Mércores Xoves Venres 

      

      

      

      

      

      

      

 
Nome e cargo do/da profesor/a: 
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HORARIO Luns Martes Mércores Xoves Venres 

      

      

      

      

      

      

      

 
Nome e cargo do/da profesor/a: 

 

HORARIO Luns Martes Mércores Xoves Venres 

      

      

      

      

      

      

      

 

Nome e cargo do/da profesor/a: 

 

HORARIO Luns Martes Mércores Xoves Venres 

      

      

      

      

      

      

      

 

2.7. Actividades extraescolares e complementarias 

(Anotar aquí a actividade extraescolar e/ou complementaria: deportivas, artísticas, de apoio, etc.) 

 

Horario Luns Martes Mércores Xoves Venres 
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3. DESEÑO CURRICULAR 

3.1. Currículo 

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

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

regulación dos elementos que determinan os procesos de ensinanza e aprendizaxe 

para cada unha das ensinanzas. 

O currículo estará integrado polos seguintes elementos: 

 

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

que o alumno debe alcanzar ó finalizar o proceso educativo, como resultado das 

experiencias de ensinanza-aprendizaxe intencionalmente planificadas con tal fin. 

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

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

actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. 

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

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

e á adquisición de competencias. 

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

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

participe o alumnado. 

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

docentes como a organización do traballo dos docentes. 

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

dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa: referentes de avaliación que 

definen o que se quere valorar, o que o alumnado debe lograr, tanto en termos de 

conceptos como en procedementos ou actitudes. Responden directamente ó que se 

pretende lograr coa materia. 

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

de avaliación que permiten definir os resultados das aprendizaxes e concretan 

mediante accións o que o alumno debe saber, e saber facer, en cada materia. Deben 

permitir graduar o coñecemento ou logro alcanzado. Teñen que ser observables, 

medibles e avaliables, xa que contribúen e facilitan o deseño de probas 

estandarizadas e comparables. 

3.2. Obxectivos 

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

escolar, preparando ós alumnos e alumnas para vivir nun mundo progresivamente 

máis internacional, multicultural e multilingüe ó tempo que tecnoloxicamente máis 

avanzado. O noso país atópase comprometido como membro da Unión Europea no 

fomento e coñecemento doutras linguas comunitarias, tal como se recolle nun dos 

obxectivos da Estratexia de Lisboa. Pola súa parte, o Consello de Europa no Marco de 
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Referencia Común Europeo para a aprendizaxe de linguas estranxeiras, establece 

directrices tanto para a aprendizaxe de linguas coma para a valoración da 

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

para a elaboración do currículo da área. 

 

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

nenos e nenas as capacidades que lles permitan:  

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

acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os 

dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza nun mesmo, sentido 

crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e 

espírito emprendedor. 

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

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

grupos sociais cos que se relacionan. 

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

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

discriminación de persoas con discapacidade. 

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

Comunidade Autónoma se a houbera, e desenvolver hábitos de lectura. 

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

que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e manexarse en situacións 

cotiás. 

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

problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser capaces de aplicalos ás 

situacións da súa vida cotiá. 

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

a Xeografía, a Historia e a Cultura, con especial atención ós relacionados e vinculados 

a Galicia. 

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

aprendizaxe, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e 

elaboran. 

j) Empregar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na 

construción de propostas visuais e audiovisuais. 
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k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o dos demais, respectar as 

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

desenvolvemento persoal e social. 

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

comportamento que favorezan o seu coidado. 

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

nas súas relacións cos demais, así como unha actitude contraria á violencia, ós 

prexuízos de calquera tipo e ós estereotipos sexistas. 

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

accidentes de tráfico. 

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

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

importantes á cultura e á sociedade galegas. 

 

3.3. Competencias clave 

A reforma educativa, seguindo as recomendacións do Parlamento Europeo e do 

Consello de 18 de decembro de 2006, da UNESCO e da OCDE, entre outras, baséase 

na potenciación da aprendizaxe por competencias como complemento á aprendizaxe 

dos contidos. Na definición que a Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa 

(LOMCE) fai do currículo, atopámonos cos elementos que determinan os procesos de 

ensinanza e aprendizaxe, entre os que se atopan as competencias clave. Propóñense 

novos enfoques na aprendizaxe e avaliación, o que supón un importante cambio 

dirixido a aquilo que o alumnado asimila e é capaz de facer, sobre todo no tocante ás 

competencias clave, que se consideran prioritarias de cara ó desenvolvemento do 

alumnado. 

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

menos teóricos, desconectados entre si en moitas ocasións, un proceso educativo 

orientado á acción e baseado na adquisición de competencias incide, 

fundamentalmente, na adquisición duns saberes imprescindibles, prácticos e 

integrados, saberes que serán demostrados polos alumnos (é algo máis ca unha 

formación funcional). En suma, unha competencia é a capacidade posta en práctica e 

demostrada de integrar coñecementos, habilidades e actitudes para resolver 

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

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

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

situación determinada (de carácter real e distinta de aquela na que se aprendeu), 

activar recursos ou coñecementos que se teñen (aínda que se crea que non se teñen 

porque se esqueceron). 

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

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

produce en calquera área de coñecemento. A formación académica do alumno 
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transcorre na institución escolar durante un número limitado de anos, pero a 

necesidade de formación persoal e/ou profesional non remata nunca, polo que unha 

formación competencial dixital, por exemplo, permitirá acceder a este instrumento para 

obter a información que se precise en cada intre (obviamente, despois de analizarse a 

súa calidade). Se ademais temos en conta que moitas veces é imposible tratar en 

profundidade tódolos contidos do currículo, está claro que o alumno deberá formarse 

nesta competencia, a de aprender a aprender. 

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

alumno cando remata a súa escolaridade OBRIGATORIA para enfrontarse ós retos da 

súa vida persoal e laboral son as seguintes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

 Competencia dixital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociais e cívicas. 

 Senso de iniciativa e espírito emprendedor. 

 Conciencia e expresións culturais. 

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

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

proporciona á formación persoal e intelectual do alumno o seguinte: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

Trátase dunha competencia moi complexa. Está vinculada á acción comunicativa 

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

mensaxes con distintas finalidades. Supón a apertura dunha vía de coñecemento, 

dentro e fóra da escola, enriquecemento cultural e constitúe un obxectivo de 

aprendizaxe permanente, considerando a lectura coma o principal medio para a 

ampliación da aprendizaxe e desta competencia. 

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

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

normas de convivencia, o exercicio da cidadanía, o desenvolvemento dun espírito 

crítico, o respecto ós dereitos humanos e o pluralismo, a resolución de conflitos, o 

desenvolvemento das capacidades afectivas en tódolos ámbitos, interese pola 

aprendizaxe e o recoñecemento das destrezas inherentes a esta competencia como 

fonte de pracer. 

A competencia en comunicación lingüística está constituída por cinco compoñentes: 

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

concretan en diferentes dimensións na interacción comunicativa.  

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático 

e as súas ferramentas para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu 
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contexto. Require coñecementos sobre os números e as súas operacións básicas, os 

símbolos e as formas de expresión e de razoamento matemático para producir e 

interpretar informacións, para coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais 

da realidade e para resolver problemas relacionados coa vida diaria e o mundo laboral. 

A súa adquisición supón, en suma, establecer unha relación profunda entre o 

coñecemento conceptual e o coñecemento procedemental implicados na resolución 

dunha tarefa matemática determinada. 

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

respecto ós datos e a veracidade. Os ámbitos integrados na competencia matemática 

son os referentes ós números, a álxebra, a xeometría e a estatística. 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía proporcionan un achegamento ó 

mundo físico e á interacción responsable co mesmo. Contribúen ó desenvolvemento 

do pensamento científico e capacitan o individuo para identificar, formular e resolver 

situacións da vida cotiá, para actuar fronte ós retos e problemas propios das 

actividades científicas e tecnolóxicas. 

O desenvolvemento destas competencias require unha serie de coñecementos 

científicos relativos á física, química, bioloxía, xeoloxía, matemáticas e tecnoloxías, 

que se derivan de conceptos, procesos e situacións interconectadas; así como unhas 

destrezas que permitan utilizar e manipular ferramentas tecnolóxicas, datos e 

procesos científicos para alcanzar un obxectivo.  

As actitudes e valores integrados nestas competencias están relacionados coa 

asunción de criterios éticos, o interese pola ciencia, o apoio á investigación científica, a 

valoración do coñecemento científico e a responsabilidade sobre a conservación dos 

recursos naturais e ambientais, así como a adopción dunha actitude adecuada para 

lograr unha vida física e mental saudable nun ámbito natural e social. 

 Competencia dixital 

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

comunicación. Supón a adecuación ós cambios que introducen as novas tecnoloxías e 

a adquisición de novos coñecementos, habilidades e actitudes para ser competente 

nun ámbito dixital.  

Require o coñecemento das principais aplicacións informáticas, e precisa do 

desenvolvemento de diversas destrezas relacionadas co acceso á información, o 

procesamento e uso para a comunicación, a creación de contidos, a seguridade e a 

resolución de problemas en distintos contextos. 

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

dispoñibles co fin de resolver os problemas reais dun modo eficiente, así como avaliar 

e seleccionar novas fontes de información e innovacións tecnolóxicas, a medida que 

van aparecendo, en función da súa utilidade para acometer tarefas ou obxectivos 

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

usuario adaptarse ás novas necesidades establecidas polas tecnoloxías, a súa 

apropiación e adaptación ós propios fins e a capacidade de interaccionar socialmente 

en torno a elas. Por outra parte, a competencia dixital implica a participación e o 

traballo colaborador, así como a motivación e a curiosidade pola aprendizaxe e a 

mellora no uso das tecnoloxías. 

 Aprender a aprender  

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

de continuar aprendendo de xeito autónomo, aspecto fundamental para a aprendizaxe 

permanente. 

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

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

que os procesos de coñecemento se converten en obxecto do coñecemento e 

deberase aprender a executalos axeitadamente. 

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

aprender e a confianza para alcanzar as metas da aprendizaxe. 

 Competencias sociais e cívicas 

Estas competencias implican a habilidade e a capacidade para utilizar os 

coñecementos e actitudes sobre a sociedade, para comprender a realidade social do 

mundo no que se vive e exercer a cidadanía democrática nunha sociedade cada vez 

máis plural. 

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

adquisición de coñecementos que permitan comprender e analizar os códigos de 

conduta e o comportamento adecuado para convivir en sociedade. 

Os elementos fundamentais desta competencia son a capacidade de comunicarse de 

forma construtiva en distintos ámbitos e a seguridade nun mesmo, a integridade e a 

honestidade. 

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

xustiza, igualdade, cidadanía e dereitos civís.  

Nesta competencia son fundamentais a habilidade para interactuar eficazmente no 

ámbito público, para manifestar solidariedade e interese polos problemas da 

comunidade, o respecto dos dereitos humanos, a igualdade, a apreciación e 

comprensión das diferentes relixións ou culturas. 

O desenvolvemento destas competencias implica afrontar os conflitos con valores 

éticos e exercer os dereitos e deberes cidadáns desde unha actitude solidaria e 

responsable. 
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 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

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

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

iniciativas necesarias para desenvolver a opción elixida e facerse responsable dela, 

tanto no ámbito persoal como no social ou laboral.  

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

emprendedores, contribuíndo así á cultura do emprendemento.  

Esta competencia require uns coñecementos relacionados coa capacidade de 

recoñecer as oportunidades existentes para as actividades persoais, profesionais e 

comerciais; e unhas destrezas como a capacidade de análise, de planificación, 

organización, xestión, toma de decisións, resolución de problemas, liderado, 

pensamento crítico, avaliación e autoavaliación. 

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

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

interese e esforzo, e o espírito emprendedor. 

 Conciencia e expresións culturais 

Esta competencia implica coñecer, apreciar, comprender e valorar criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de gozo e 

enriquecemento persoal e consideralas parte do patrimonio cultural dos pobos.  

Require coñecementos que permitan acceder ás distintas manifestacións sobre a 

herdanza cultural a tódolos niveis. Comprende a concreción da cultura e outras 

manifestacións artístico-culturais da vida cotiá. Incorpora o coñecemento básico das 

principais técnicas, recursos e convencións das diferentes linguaxes artísticas e a 

identificación entre as diferentes manifestacións artísticas e a sociedade. 

A adquisición desta competencia pon en funcionamento destrezas como a aplicación 

de diferentes habilidades de pensamento para poder comprender, valorar, 

emocionarse e gozar das diferentes manifestacións artísticas. Supón, ademais, 

actitudes e valores persoais de interese, recoñecemento e respecto por elas e pola 

conservación do patrimonio. 

 

3.3.1. Competencias clave nesta materia 

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

práctica educativa diaria poida aconsellar en cada momento: 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

O estudo dunha lingua estranxeira contribúe ó desenvolvemento desta competencia 

dun xeito directo, completando, enriquecendo e enchendo de novos matices 
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comprensivos e expresivos esta capacidade comunicativa xeral. A competencia en 

comunicación lingüística refírese á utilización da linguaxe como instrumento de 

comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da 

realidade, de construción e comunicación do coñecemento e de organización e 

autorregulación do pensamento, as emocións e a conduta. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

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

expresión e razoamento matemático para producir e interpretar informacións, para 

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

problemas relacionados coa vida diaria. Forma parte da competencia matemática a 

habilidade para interpretar e expresar con claridade e precisión informacións, datos e 

argumentacións. 

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

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

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

natureza, permiten comprender mellor os avances, as limitacións e os riscos das 

teorías científicas, as aplicacións e a tecnoloxía nas sociedades en xeral. Son parte 

destas competencias básicas o uso de ferramentas e máquinas tecnolóxicas, os datos 

científicos para alcanzar obxectivos baseados en probas. 

 

 Competencia dixital 

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

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

posibilidade de comunicarse utilizando as novas tecnoloxías creando contextos reais e 

funcionais de comunicación. Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades 

para buscar, obter, procesar e comunicar información e transformala en coñecemento. 

 

 Competencia para aprender a aprender 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira rendibilízase enormemente ó incluír contidos 

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

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

eficaces. 

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

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

a motivación do logro, entre outras. 

 

 Competencias sociais e cívicas 

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

son vehículo de comunicación e transmisión cultural. Aprender unha lingua estranxeira 

implica o coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados ás diferentes 

comunidades de falantes desta. 
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Este feito favorece a comprensión da realidade social na que se vive, o respecto, o 

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

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

identidade coma as diferenzas. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

As decisións que provoca a reflexión sobre a propia aprendizaxe favorecen a 

autonomía. Na medida que a autonomía e iniciativa persoal involucran a miúdo outras 

persoas, esta competencia obriga a dispoñer de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo: poñerse no lugar do outro, valorar as ideas dos demais, 

dialogar e negociar, a asertividade para facer saber axeitadamente ós demais as 

propias decisións, e traballar de forma cooperativa e flexible. O sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor supoñen a capacidade de imaxinar, emprender, desenvolver e 

avaliar accións ou proxectos individuais ou colectivos con creatividade, confianza, 

responsabilidade e sentido crítico. Require, polo tanto, poder reelaborar as 

formulacións previas ou elaborar novas ideas, buscar solucións e levalas á práctica. 

 

 

 Conciencia e expresións culturais 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira colabora no desenvolvemento desta 

competencia se os modelos lingüísticos que se utilizan conteñen, aínda coas 

limitacións desta etapa, producións lingüísticas con compoñente cultural. Trátase, polo 

tanto, dunha competencia que facilita tanto expresarse e comunicarse como percibir, 

comprender e enriquecerse con diferentes realidades e producións do mundo da arte e 

da cultura. 

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

recursos e convencións das diferentes linguaxes artísticas como a música, a literatura, 

as artes visuais e escénicas, ou das diferentes formas que adquiren as chamadas 

artes populares.  

  

3.3.2. Competencias clave a través de All About Us 

 Competencia en comunicación lingüística: 

 

Tódolos libros de Oxford University Press ofrecen unha grande variedade de 

actividades que promoven a comunicación real na aula, cun desenvolvemento 

sistemático das destrezas escritas e orais e moitas oportunidades para personalizar. 

 Na lección 1 de cada unidade introdúcese o primeiro bloque de vocabuario a 

través dun vídeo de presentación, baseado na contorna real do protagonista 

do curso, e practícase o vocabulario a través dunha serie de actividades 

vinculadas co tema da unidade, incluíndo un chant e un xogo comunicativo. 

 Na lección 2 se presenta a estructura gramatical a través dunha canción. Os 

alumnos céntranse no uso da gramática no contexto a través dunha actividade 

de comunicación, activadas por unha pregunta do protagonista do curso. 
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 Na lección 3 se desenvolven destrezas de comprensión oral e escrita a través 

dun vídeo e varias frases breves que introducen o tema cultural. 

 Na lección 4, intercurricular, se presenta outro bloque de vocabulario 

relacionado con outras áreas clave do currículo. Proponse que representen a 

historia para practicas a expresión oral. 

 A lección 5 presenta unha historia que traballa a comprensión escrita e a 

expresión oral. Os alumnos escoitan ós personaxes do curso dar a súa opinión 

sobre a historia e se lles anima a expoñer a súa propia opinión seguindo o seu 

exemplo. 

 Na lección 6 se presenta o segundo bloque de vocabulario relacionado 

tematicamente coa historia. 

 Na lección 7 do CB os alumnos poden practicar as catro destrezas e a 

pronuncia de sons específicos a través dunha rima ou trabalinguas, ademais 

de practicar a comunicación. 

 A través do vídeo interactivo la lección 8 se revisa a gramática e o vocabulario 

de toda a unidade. 

 O proxecto final da lección 9 permite poñer en práctica a linguaxe aprendida a 

través dunha actividade manipulativa que os alumnos, unha vez rematada, 

deben presentar ó resto da clase de forma oral. 

 

 

 Competencia dixital: 

 

A combinación do material dixital xunto co material impreso favorece o 

desenvolvemento da competencia dixital tódolos días, ademais o alumno dispón da 

páxina web de Oxford Plus onde atopará tódolos contidos dixitais de All About Us. 

 Os alumnos practican o vocabulario e a gramática a través de xogos no iPack e 

a través de vídeos interactivos. 

 Tamén se desenvolve esta competencia facendo uso das novas tecnoloxías 

para buscar información para os seus proxectos ou traballos de grupo e 

realizar fotografías, enviar mensaxes ou gravar vídeos. 

  

 Competencias sociais e cívicas: 

 

Na historia da lección 5 de cada unidade se debate sobre o valor social e cidadán 

específico que fomenta o bo compartamento e respecto cara ós demais, así como as 

boas maneiras de actuar en cada lugar (All about values). 

 

Ó final do libro as seccións de festivais axudan ser conscientes dos diferentes feitos 

traballados en cada unidade, así coma as diferentes stories de Repaso (Review, 

despois das Unidades 2, 4 e 6). 

 

Ademais, as leccións intercurriculares relacionadas coa área de Ciencias Sociais 

axudan ós alumnos desenvolver esta competencia: na Unidade 2, os alumnos 

aprenden a axudar na casa. 
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 Conciencia e expresións culturais: 

 

Tódalas unidades de All About Us ofrecen a posibilidade de desenvolver esta 

competencia mediante cancións, historias, as leccións de cultura e as de festividades. 

Tódalas unidades ofrecen a posibilidade de poder expresarse ben mediante 

escenificacións, cancións, representacións e expresións de forma escrita, tanto no 

libro do alumno coma no de actividades. 

 Os alumnos poden expresar as súas ideas e creatividade mediante a 

música, elaborando manualidades, cantando, pensando accións para 

representar diálogos, creando as súas propieas versións das historias. 

 Na lección 3 de cada unidade, os alumnos profundan nos diferentes 

aspectos da cultura do Reino Unido. 

 Nas leccións intercurriculares relacionadas coa área de Educación Plástica, 

os alumnos desenvolven esta competencia de forma específica: na Unidade 

3, os alumnos aprenden a debuxar coas formas xeométricas. 

 

 Aprender a aprender: 

 

All About Us inclúe diferentes actividades, tanto no libro do alumno coma no de 

actividades, nas que se practican diferentes estratexias de aprendizaxe. 

 

 A práctica regular do vocabulario axuda ós alumnos mantelo activo e lles 

recorda a linguaxe que teñen á súa disposición. 

 Observar as imaxes antes de escoitar e ler un texto lles ensina buscar e obter 

pistas visuais a primeira vez que se enfrontan a un texto. 

 As actividades de descifrar animan ós alumnos a desenvolver destrezas de 

concentración e dedución, que son vitais para resolver problemas. 

 As mini cards ofrecen ó alumnado a oportunidade de personalizar a linguaxe, 

facéndose cargo da súa propia aprendizaxe. 

 Aplicar a información que aprenderon a outras situacións axuda ós alumnos 

desenvolver a súa propia aprendizaxe. 

 Nas actividades de grupo, os alumnos se comunican e colaboran con outros 

compañeiros, o cal lles permite aprender uns dos outros. 

 En tódalas unidades, os alumnos realizan actividades que apelan ó seu sentido 

da imaxinación, intentando ser o máis creativos posible. 

 

As actividades de autoavaliación propostas no All About Me Booklet animan ós 

alumnos a reflectir sobre a súa aprendizaxe. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

O sentido da iniciativa é outra das competencias que se ten en conta dentro dos 

diferentes niveis de All About Us, xa que o método axuda ós alumnos a ter confianza 

en si mesmos, a tomar a iniciativa para realizar diferentes actividades e a poñelas en 

práctica na vida real mediante, por exemplo, os proxectos propostos ó final de cada 

unidade, e nos proxecto colaborativos ó final de cada trimestre. 
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 Facer predicións e crear expectación antes de realizar as tarefas fomenta a 

actitude positiva cara á resolución de problemas. 

Utilizar as súas propias ideas na realización das tarefas desenvolve o sentido da 

iniciativa e o espírito emprendedor. 

 Matemática, ciencia e tecnoloxía: 

 

Ó longo do libro do alumno, as leccións intercurriculares relacionadas coa área de 

matemáticas e de ciencias axudan ós alumnos a desenvolver esta competencia. 

 

 Unidade Starter: aprenden os números do 20 ó 30. 

 Unidade 1: aprenden como manterse sans 

 Unidade 4: aprenden as partes dos animais e algúns alimentos de orixe animal. 

 Unidade 5: aprenden a contar en decenas 

 Unidade 6: aprenden os medios de transporte 

 

3.4. Contidos 

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

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

lingua estranxeira e conciencia cultural. Estes cinco bloques, relacionados cos dous 

centros de atención específicos: a linguaxe oral e a linguaxe escrita, recollen os 

elementos constitutivos do sistema lingüístico, o seu funcionamento e relacións, e a 

dimensión social e cultural da lingua estranxeira.  

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

B1.1. Estratexias de comprensión:  

- Iniciación, a través do xogo e da expresión corporal e musical, 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 moi 

sinxelas conectadas cos intereses do alumnado. 

  

- Captación da idea global e identificación dalgúns elementos específicos en 

textos orais, con axuda de elementos lingüísticos e non lingüísticos do 

contexto. 

 

- Identificación do tema de textos sinxelos, adaptados á idade e próximos á súa 

experiencia (contos, rimas, cancións…). 

 

- Asociación de palabras e expresións sinxelas con elementos paraverbais.  

 

- Asociación de palabras e frases sinxelas con elementos xestuais e visuais ou 

co apoio de ilustracións en soporte papel e dixital. 

 

- Seguimento verbal e non verbal de instrucións moi sinxelas. 
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- Repetición, memorización e observación de modelos, para a adquisición de 

léxico e expresións moi básicas da lingua estranxeira. 

B1.2. Patróns sonoros, rítmicos e de entoación sinxelos: iniciación a algúns aspectos 

fonéticos, do ritmo, e ton da lingua estranxeira e uso para a comprensión oral.  

 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

B2.1. Estratexias de produción:  

Planificación:  

- Concibir a mensaxe con claridade e practicalo varias veces. 

Execución:  

- Expresar a mensaxe con claridade axustándose aos modelos. 

 

- Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos non verbais. 

  

- Usar linguaxe non verbal que corresponda á situación comunicativa (xestos, 

expresións faciais, posturas, contacto visual ou corporal). 

 

- Sinalar obxectos ou realizar accións que aclaren o significado. 

  

- Participar en representacións, memorizar e recitar poemas, cantar cancións, 

contar contos etc., empregando respostas verbais e non verbais (movemento, 

accións, debuxos, modelado ou mímica). 

- Reproducir textos orais coñecidos, repetir e reproducir de acordo con modelos 

orais. 

- Imitar situacións de comunicación breves a través de dramatizacións, de 

xogos, de rutinas etc. 

- Participar con actitude de colaboración en xogos, dramatizacións… que 

precisen de sinxelas intervencións orais. 

- Empregar a lingua estranxeira en situacións variadas de comunicación, 

seguindo modelos. 

- Participar oralmente en situacións reais ou simuladas a través de respostas 

verbais e non verbais facilitadas por rutinas de comunicación. 

- Producir textos orais moi sinxelos e coñecidos previamente mediante a 

participación activa en rutinas, representacións, cancións, recitados, 

dramatizacións etc.  

B2.2. Patróns sonoros, rítmicos e de entoación básicos: iniciación a algúns aspectos 

básicos da fonética, do ritmo, acentuación e ton da lingua estranxeira e uso para a 

comprensión oral.  

  



 

 
 

All About Us 2 – Oxford University Press   24 

 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

B3.1. Estratexias de comprensión:  

- Activación progresiva dos coñecementos previos en relación á tipoloxía e tema 

de textos próximos a súa idade. 

- Identificación, moi guiada, da idea global de textos sinxelos e do seu interese 

(contos, cancións, rimas…) co apoio das ilustracións correspondentes. 

- Identificación de palabras clave do texto, relacionadas cos e coas personaxes e 

o contexto co apoio de ilustracións. 

B3.2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  

- Interese e curiosidade por aprender unha lingua estranxeira. 

- Achegamento a algúns aspectos culturais semellantes á realidades do 

alumnado a través de producións multimedia e de manifestacións artísticas da 

cultura dos países onde se fala a lingua estranxeira. 

B3.3. Patróns gráficos, convencións ortográficas e de puntuación elementais: 

- Identificación e uso de léxico e de estruturas elementais propias da lingua 

estranxeira, previamente empregadas. 

- Asociación global de grafía, pronunciación e significado a partir de modelos 

escritos que representan expresións orais coñecidas. 

  

 Bloque 4. Produción de textos escritos 

B4.1. Estratexias de produción:  

Planificación:  

- Seleccionar o tipo de texto que se vai producir: conto, notas, diálogo teatral… 

próximos á súa idade.  

Execución:  

- Expresar a mensaxe con claridade axustándose aos modelos. 

- Compensar as carencias léxicas mediante o uso do dicionario visual do 

alumnado e material dixital adaptado á súa idade. 

- Seleccionar e empregar progresivamente o léxico adecuado ao tema. 

- Iniciarse no uso dalgún recurso cohesivo para non repetir palabras. 

- Apoiarse nas palabras e frases coñecidas previamente en interaccións orais 

sinxelas e de lectura. 

- Iniciarse no emprego de materiais dixitais próximos a súa idade para reproducir 

mensaxes escritos sinxelos. 

B4.2. Patróns gráficos, convencións ortográficas e de puntuación elementais:  
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- Uso dos signos de puntuación máis básicos. 

- Asociación global de grafía, pronunciación e significado a partir de modelos 

escritos que representan expresións orais coñecidas.  

 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

B5.1. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  

- Interese e curiosidade por aprender unha lingua estranxeira. 

- Recoñecemento e uso das fórmulas básicas da relación social e cortesía. 

- Achegamento a algúns aspectos culturais semellantes á realidades do 

alumnado a través de producións multimedia e de manifestacións artísticas da 

cultura dos países onde se fala a lingua estranxeira. 

- Identificación de similitudes e diferenzas entre as linguas que coñece para 

mellorar a súa aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada. 

  

B5.2. Funcións comunicativas:   

- Establecemento 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 (nome, apelido, idade, gustos). 

- Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre os animais máis próximos 

a súa contorna, bebida... 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. 

- Identificación e seguimento de instrucións. 

- Expresión da posesión dun mesmo/a e dunha terceira persoa. 

- Expresión do que lle gusta e non lle gusta. 

- Identificación dos materiais que compoñen os obxectos. 

- Identificación das partes do corpo e da cara. 

- Identificación dos membros da familia próximos. 

- Identificación dos elementos máis próximos á súa contorna. 

- Expresión de habilidade e capacidade para realizar unha acción en negativa e 

afirmativa. 

- Realización de preguntas e respostas en relación ao permiso e axuda. 

- Formulación de preguntas e respostas sobre o estado de ánimo. 

- Formulación de preguntas e respostas en relación á cantidade.  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B5.3. Estruturas sintáctico- discursivas:  

- Preguntas e respostas sobre aspectos persoais como nome, idade, cor favorita 

e estado (What’s your name?, My name is, How old are you?, I’m, What’s your 

favourite colour?, My favourite colour is/It´s, I´m (hungry)). 

- 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). 

- Identificación e seguimento de instrucións (Touch your (legs)…). 

- 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). 

- Expresión do gusto en primeira persoa en afirmativa e negativa (I like (salad), I 

don´t like (chips)). 

- Expresión de cantidade: contar desde 21 a 50. 

- Expresión das cores, das partes do corpo e cara, de elementos próximos 

(What´s this?, It´s…), membros da familia (Who´s this ?, This is my (brother), 

alimentos (What´s this?, This is). 

- Identificación das pezas de roupa (I´m wearing). 

- Expresión de habilidade en afirmativa e negativa (I can, I can´t). 

- Preguntas e respostas sobre permiso e axuda (Can I…?). 

- Preguntas e respostas sobre o estado de ánimo (Are you (hungry? Yes, I 

am/No I´m not). 

- Expresión da cantidade de obxectos ou persoas (How many… are there?)  

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

ata o 50, materiais escolares, formas xeométricas básicas, membros da familia, 

comidas e bebidas máis cotiás, xoguetes, estado e sentimentos, tempo atmosférico, 

días da semana, meses, accións, materiais, animais domésticos (de compañía e de 

granxa), partes do corpo e da cara, e partes da casa. 

3.5. Metodoloxía 

3.5.1. Metodoloxía Didáctica 

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

 

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

coñecementos previos; centrándonos naquilo que resulta familiar e próximo ó 

alumnado pero cunha vertente de fantasía para lograr o equilibrio entre a 

seguridade/benestar co interese/imaxinación. O alumno pode transferir conceptos e 
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estratexias adquiridas para construír así significados e atribuír sentido ó que aprende 

(partindo do que coñece e formulando hipóteses para elaborar regras que axudan a 

interiorizar o novo sistema). Favorécese así o seu crecemento persoal, o seu 

desenvolvemento e a súa socialización. 

A aprendizaxe a nivel de competencias persegue o desenvolvemento do potencial 

de cada alumno, das súas capacidades, preparar o alumnado para que poida afrontar 

os retos persoais ó longo da súa vida con éxito. Os alumnos non só terán que adquirir 

uns coñecementos, senón que deberán ser capaces de acceder a eles e aplicalos nos 

diferentes contextos da súa vida e contextualizalos. A aprendizaxe por competencias 

ten o propósito de cubrir tódolos aspectos da vida, facendo que os alumnos non só 

sexan capaces de aprender, senón, entre outros, de aprender a aprender, aprender a 

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

diferentes actividades que contribúen ó desenvolvemento das competencias clave. 

 

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

do alumnado e facilitan a aprendizaxe; por iso é importante ter en conta a 

importancia das cancións e historias, as características dos personaxes, as 

ilustracións e mesmo os efectos sonoros das gravacións. 

 

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

proxecto está deseñado para ser utilizado con flexibilidade de modo que tódolos 

integrantes do grupo poidan participar e atopen actividades nas que poden aplicar 

coñecementos e aptitudes, facilitando o desenvolvemento da propia conciencia de 

logros, e do progreso que logran día a día. No noso proxecto existe sempre un apoio 

para aqueles nenos e nenas que o requiran, tendo sempre en conta aqueles casos 

nos que o progreso non responda ós obxectivos que se programaron, así como os 

casos nos que algúns destaquen na consecución de obxectivos e que, ante a falta de 

actividade programada, perdan a motivación e  o interese pola lingua estranxeira. Para 

emendar estas posibles situacións inclúense actividades tanto de ampliación, para os 

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

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

e poden ser de grande utilidade para a tarefa diaria do profesor. 

 

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

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

proxecto proporciona unha ampla gama de actividades e recursos didácticos de 

diferente participación. No noso proxecto, o alumno/a é o centro do proceso de ensino-

aprendizaxe pero a súa actividade constructivista depende da intervención do 

profesor/a. Esta intervención debe ser activa e reflexiva e axustada ó nivel que mostra 

o alumno/a, debendo: iniciar o input da lingua, axudar ó individuo na interacción cos 

demais, avaliar o que fan os nenos/as, proporcionar retroacción, contextualizar as 

actividades e dar significados comprensibles para o alumno/a, promover estratexias de 

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

 

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

aprendizaxe. O erro acontece como unha evidencia do dinamismo subxacente da 

comprensión e do dominio progresivo do novo sistema comunicativo. No noso 
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proxecto enténdese que os erros prodúcense cando o neno/a anticipa como vai 

funcionar a lingua ou cando transfire regras da súa lingua materna nun proceso natural 

de adquisición. Pero é importante facer unha distinción entre erro e equivocación. 

Considérase erro o fallo sistemático debido a un mal ou escaso coñecemento da 

lingua. Estes erros corrixiranse ó finalizar as interaccións orais, de forma grupal e 

cunha linguaxe accesible e sempre tendo en conta que non desaparecen 

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

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

acontecer a un falante nativo. Non paga a pena corrixir as equivocacións porque non 

son relevantes do proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

A avaliación do proceso individual e grupal dos alumnos na aprendizaxe é un 

factor importante para asegurar a calidade da aprendizaxe; no noso proxecto 

existe un Caderno de Avaliación con follas de avaliación fotocopiables para cada 

unidade, que permiten ó profesor anotar as observacións referentes ó progreso de 

cada alumno. Tal e como está concibido, o profesor pode adaptalo doadamente ás 

súas necesidades específicas. 

 

A aprendizaxe globalizada xera o desenvolvemento da realidade como un todo 

nos alumnos. O noso proxecto toma en conta esta situación ó ofrecer actividades 

interrelacionadas coas outras áreas curriculares, empezando polo coñecemento do 

neno mesmo e a continuación coa exploración do mundo que os rodea; a súa casa, o 

seu colexio, o seu medio e a súa sociedade en xeral. Este desenvolvemento reflíctese 

nos temas de cada unidade, que se relacionan coas demais áreas do Currículo: 

Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais, Educación Artística, Matemáticas, Educación 

Física, etc. 

 

Unha aprendizaxe permanente. Non hai saberes que se adquiran exclusivamente 

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

todo o que o alumno aprende nas diferentes materias (e non só na institución escolar) 

constrúe unha bagaxe cultural e de información que debe servirlle para o conxunto da 

súa vida, que debe ser capaz de utilizar en momentos precisos e en situacións 

distintas (a linguaxe é, a estes efectos, paradigmática). Por iso, as competencias clave 

poden alcanzarse se non en todas, si na maioría das materias curriculares, e tamén 

por iso en todas estas materias poderá utilizar e aplicar as devanditas competencias, 

independentemente de en cales as puidese adquirir (transversalidade). Ser 

competente debe ser garantía de ter alcanzado determinadas aprendizaxes, pero 

tamén permitirá alcanzar outras, tanto na propia institución escolar como fóra dela, 

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

situacións moi diversas, algunhas das cales o propio alumno nin sequera pode 

considerar aínda que terá que facelo). 

3.5.2. Metodoloxía de All About Us 

A metodoloxía do noso proxecto desenvólvese como indicamos a continuación: 

All About Us é un curso de seis niveis para estudiantes de lingua inglesa de 1º a 6º de 

Eduación Primaria. 
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É un curso centrado no neno, que permite ó alumnado de tódolos niveis e capacidades 

aprender facendo, aprender xuntos e aprender uns dos outros. 

All About Us ofrece unha grande cantidade de vídeos, deseñados para traballar de 

forma independente e en combinación co resto de materiais, e que permiten a máxima 

participación do alumnado e a eficiencia da aula, con ou sen lousa interactiva. 

O fío conceptual de All About Us baséase na vida real. En cada nivel do curso, os 

nenos seguen e comparten as experiencias e aprendizaxes dun alumno británico. Este 

enfoque supón un cambio importante, orienta totalmente a aprendizaxe cara á 

comunicación de nenos reais en situacións reais. Desta maneira, a presentación da 

linguaxe pode enfocarse en situacións da vida real e interacción social. 

Preséntase un neno novo en cada nivel do curso, para reflectir as propias experiencias 

e intereses cambiantes da vida dos nenos nas diferentes idades. A medida que os 

alumnos progresan a través dos niveis, poden compartir e comparar as súas 

experiencias e as súas vidas coas dos personaxes, acadando unha sensación 

verdadeira de crecer xuntos. 

O curso baséase en situacións, cun evento na vida do neno como punto de partida de 

cada unidade, por exemplo, o primeiro día de volta á escola ou indo de picnic. A 

situación é presentada polo personaxe central a través dun vídeo, e mellorada por 

unha animación, con efectos de son, e o audio do vocabulario básico. 

Despois, o personaxe central acompaña ós nenos mentres progresan a través de cada 

unidade, empregando máis vídeos para presentar historias, vídeos culturais de estilo 

documental e nos proxectos das unidades. 

As historias tamén constitúen unha característica importante do curso. Non soamente 

proporcionan un contexto significativo para o idioma, senon que tamén permiten 

traballar valores específicos. Desta maneira, os nenos forman conexións importantes 

entre os valores que ven representados na historia e o seu propio desenvolvemento 

social. 

All About Us baséase nunha metodoloxía sólida, baseada en asegurar o 

desenvolvemento das Competencias clave. Inclúe actividades de pensamento e 

actividades e desafío que requiren un desenvolvemento cognitivo e o traballo 

colaborativo. Baseándose no contido do curso no mundo real, as habilidades de 

pensamento crítico e autoavaliación tamén se desenvolven animando ós nenos a ter 

curiosidade e cuestionar o mundo que lles rodea, ó tempo que reflicten sobre as súas 

propias interaccións. 

Ó centrarse nun día na vida dun neno británico, o contexto de cada unidade é 

abertamente cultural e tamén se enriquece con vídeos sobre a cultura británica, nas 

leccións específicas de Cultura. Invítase ós alumnos a explorar e reflectir sobre o 

mundo que se lles apresenta, comparando a vida do personaxe coa súa. 

A lección intercurricular está elacionada co tema da unidade, o que lles permite revisar 

continuamente e desenvolver a súa aprendizaxe do idioma. Facer ligazóns a outras 
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áreas temáticas desta maneira amplía o significado e a perspectiva do que os nenos 

aprenderon e amplía os seus horizontes. 

All About Us ofrece unha ampla variedade de actividaes e materiais que recoñecen os 

estilos de aprendizaxe individuais e lle permiten atender habilidades mixtas dentro da 

aula. Anímase ós nenos a traballar segundo a súa propia capacidade, con recursos de 

reforzo e estensión, e probas a dous niveles de dificultade para proporcionar 

flexibilidade adicional. 

3.5.3. Materiais e recursos didácticos 

 
O libro de texto utilizado é All About Us de Oxford University Press. O alumno dispón 

do Class Book cunha unidade introductoria na que se presentan os personaxes que 

van acompañar ó alumnado ó longo de todo o curso, seis unidades con 9 leccións 

cada unha, nas que se presenta o contido clave, tres historias de repaso e 3 proxectos 

colaborativos, un por trimestre e material sobre tres festividades. 

 

Ademáis, o All About Me Booklet ofrece práctica adicional para consolidar a linguaxe 

aprendida en cada unidade, e propiciar a autoavaliación no alumnado. Constitúe un 

elemento moi útil para a conexión coa familia e compartir o aprendido na clase. 

 

Dispón do Activity Book, con páxinas de actividades para cada lección, e proxectos, 

material de seguemento para as unidades de festividades, cut-outs e adhesivos de 

vocabulario. 

O profesor dispón da Guía didáctica cunha sección introdutoria que inclúe a descrición 

da metodoloxía e o concepto do curso, a presentación da función de cada lección, a 

secuencia dos recursos e os pasos estándares de ensino; anotacións didáctivas 

concisas para cada lección, sixestións para actividades extra, referencias ás 

competencias clave, suxestións para actividades de warm-up, a versión solucionada 

das actividades do alumno, transcricións das audicións, un banco de ideas con 

suxestións para xogos e actividades, o listado de palabras e unha carta para os pais. 

Dispón do Teacher’s Resource Pack co póster All About Us e flashcards para 

presentar o vocabulario clave. 

Os CDs de audio coa gravación de tódalas cancións, historias e actividades de 

comprensión oral. 

 

Dispón do iPack coa versión dixital do CB e AB, audio, vídeo e xogos, as versións 

interactivas das actividades do CB e Ab, xogos dixitais para cada unidade e unha 

seción de recursos cos pósteres, flashcards, vídeos e cancións. 

 

Na páxina web de Oxford Premium dispoñen do material para a avaliación, os test das 

unidades, trimestrais, e de final de curso, materiais para o Portfolio e para a avaliación 

das competencias lave. 

 

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

interactiva, para ser utilizados na casa ou na aula. 
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Os recursos multimedia mencionados integran por completo o uso das TIC na aula, 

permitindo ós profesores adaptar as mellores solucións dixitais dacordo ó alumnado ou 

ó centro no que se desenvolve o ensino. 

 

3.5.4. Actividades 

 Actividades de inicio de lección 

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

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

actividades de brainstorming ou actividades de repaso, mediante xogos, 

intercambios comunicativos con soporte de flashcards, pósters, cancións, etc. 

 De desenvolvemento da lección 

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

apelan ás intelixencias múltiples e que están destinadas a facilitar a adquisición, 

fixación, evolución e mellora das diversas destrezas que conforman a maior parte 

de competencia da lingua inglesa. Estas actividades son:   

 O vocabulario relacionado cos diversos campos conceptuais que se 

desenvolven na unidade didáctica (Vocabulary). 

 A lectura e comprensión de textos (Reading). 

 As estruturas gramaticais (Grammar). 

 Os sons estudados (pronunciation activities) (Pronunciation). 

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

(Listening and Speaking). 

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

(Writing). 

 De reforzo e ampliación 

O proxecto parte do recoñecemento de que en toda clase hai alumnos/as con 

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

tempo que persegue o obxectivo de que todo alumno/a participe no proceso de 

aprendizaxe con plena satisfacción e alcance o éxito de acordo ó seu nivel de 

capacidade e interese. 

A diversidade de exercicios e actividades utilizados nos materiais posibilita que 

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

ritmo de aprendizaxe.  

Algunhas destas actividades actúan como unha extensión para aqueles alumnos 

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

apoio. 

As actividades ás que nos referimos son as seguintes: 

 

 Actividades extra no Teacher’s Guide:  

- Mixed ability teaching activities. 

- Further practice. 

- Extra practice. 

 Actividades opcionais no Teacher's Guide. 
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 As actividades do iPack. 

 As actividades propostas no Activity Book. 

 As actividades extra propostas no Activity Book: 

 Extra: para aqueles alumnos que terminan pronto e baseadas no contido da 

lección. 

 De desenvolvemento de competencias clave 

Algunhas actividades contribúen máis especificamente ó desenvolvemento dunha 

ou varias competencias clave, entre as que se incluirían:  

 Brainstorming 

 Role-plays 

 Actividades interactivas 

 Actividades na lousa dixital 

 Actividades baseadas en distintos soportes 

 Actividades de investigación ou estudos de casos 

 Actividades en grupo 

 Interpretacións de datos, gráficas, etc.  

 Textos culturais, cancións, rimas, etc. 

 Actividades nas que se traballan as emocións 

 De avaliación 

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

en conta o progreso do alumno no conxunto das áreas do currículo. O profesor 

avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado e o seu nivel de logro das 

competencias coma os procesos de ensino e a súa propia práctica docente. 

As actividades de avaliación poderían clasificarse en varios niveis: 

Actividades de avaliación formativa, onde o profesor avaliará o traballo 

continuado dos alumnos e medirá o seu progreso a través da observación e 

comprobación da realización de actividades como:  

- Exercicios do Activity Book 

- O proxecto final de cada unidade 

Actividades de avaliación sumativa coa realización das diversas actividades de 

avaliación referidas en All About Us: 

- Unit tests 1-6 

- End-of-term tests 1-3 

- End-of-year test 

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

estratexias de auto-avaliación dos seus coñecementos e destrezas: 

- O self-evaluation de cada unidade (All About Me Booklet). 

 Complementarias 

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

obras de teatro en inglés, conmemoración de festividades características da 

sociedade anglosaxona etc., serán deseñadas polo equipo de profesores do 

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

Grupo/s 
participantes 

Profesores 
participantes 

Trimestre/ 
Datas 

Descrición de saídas/ 
actividades 

Observacións 

     

     

     

 

3.5.5. Organización de tempos, agrupamentos e espazos 

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

limitado na aprendizaxe dunha materia. A programación que se formula neste 

documento deberá ser adaptada por cada profesor de acordo ós seus horarios e 

ritmos da clase. 

 

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

agrupamento destes: 

(Elimínese o que non proceda) 

 Recursos humanos  

 Profesorado de apoio   

 Psicólogo/a  

 Criterios 

 En función da orde alfabética 

 Agrupamentos flexibles (especifíquese de que tipo e por que) 

 Pequenos grupos de reforzo dentro/fóra da aula 

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

aula 

 

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

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

 Profesor-alumno 

 Traballo individual 

 Traballo en parellas 

 Traballo en grupo 

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

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

variados.   

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

poden levar a cabo actividades e proxectos que inclúan diferentes ambientes: 

 O centro educativo 

 A comunidade 

 O contexto familiar 

 

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

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

empregar para impartir a materia: 
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 Laboratorio de idiomas 

 Aula virtual  

 Sala de informática – Aula de audiovisuais 

 Biblioteca 

 Salón de actos - Teatro 

 Taller 

 Ximnasio  

 Patio 

 

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

por que se usan estes espazos para a clase de inglés: 

____________________________________________________________________ 

 

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

 Mesas distribuídas en filas 

 Mesas distribuídas en “U”  

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

 Outros 

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

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

clases de forma personalizada e axustándose ás necesidades de cada momento: 

 Vídeo-DVD 

 TV  

 Radiocasete/ reprodutor CD  

 Cámara de vídeo – Gravadora audio 

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

 Pantalla Dixital Interactiva 

 Conexión a Internet (WiFi, outros...) 

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

 

Mais alén dos recursos materiais e espaciais, non podemos deixar de mencionar os 

procesos cognitivos que interveñen coas fases de aprendizaxe do alumnado Estes 

procedementos que fan posible a incorporación dos coñecementos que se queren 

transmitir ós alumnos son moi complexos. Desde a atención necesaria para 

prepararse para recibir a información ata a memorización que permita o acceso a esta 

información cando sexa necesario, coa participación, entre outros, dos seguintes 

procesos:  

 Acceso 

 Identificación 

 Entendemento 

 Reprodución 

 Reflexión 

 Conexión 

 Síntese 

 Creación. 
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3.5.6. As medidas de atención para a diversidade dos alumnos 

Un dos elementos que máis promovía a LOE e segue promovendo coa LOMCE é a 

atención para a diversidade. É claro que a mesma acción educativa exercida sobre o 

mesmo grupo de alumnos ten efectos diferentes en función do coñecemento e 

experiencia previa de cada un deles, as súas capacidades intelectuais e os seus 

intereses e motivacións no ensino. 

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

metodoloxía para que tódolos alumnos poidan alcanzar os obxectivos establecidos. Do 

mesmo xeito, debemos ofrecer actividades de extensión para aqueles alumnos máis 

capaces ou receptivos. A atención para a diversidade debe ser sempre realizada en 

ambas as direccións. Así, constantemente se deberá abordar estas diferenzas, 

presentando as mesmas actividades de forma diferente ás actividades propostas no 

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

algunhas actividades ou outras, e deberán ser conscientes en todo momento destas 

diferenzas, non só á hora de avaliar, senón tamén á hora de ensinar e planificar o 

proceso de ensino-aprendizaxe. 

All About Us ofrece actividades de reforzo e extensión que permiten dar unha atención 

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

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

diversas situacións que xurdan na aula. 

No material destinado ó profesor, Teacher’s Guide e Teacher’s Resource Pack 

propóñense actividades de extensión e ampliación para os alumnos así como notas 

para o profesor, consellos didácticos, para afrontar as diferentes expectativas do 

alumnado. 

Criterios e procedementos previstos para realizar as adaptacións curriculares 

apropiadas para os alumnos con necesidades educativas especiais 

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

necesario. Aqueles departamentos que non teñan este tipo de alumnado non terán esta 

sección) 

As adaptacións se centrarán en: 

1. Tempo e ritmo de aprendizaxe 

2. Metodoloxía máis personalizada 

3. Reforzar as técnicas de aprendizaxe 

4. Mellorar os procedementos, hábitos e actitudes 

5. Aumentar a atención orientadora 

6. Enriquecemento curricular 

7. Avaliacións adoptadas para as necesidades destes alumnos 

a) Para o alumnado con altas capacidades intelectuais: facilitaranse contidos e 

materiais de extensión adecuados ás necesidades destes alumnos para permitirlles 

alcanzar o seu máximo potencial. 
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b) Para os alumnos con integración tardía no sistema educativo: adoptaranse as 

medidas de reforzo necesarias para facilitar a súa integración escolar e a recuperación 

do seu desfase para que lles permitan continuar con aproveitamento nos seus 

estudos. 

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

tanto medidas de escolarización como de atención. Para os alumnos con 

discapacidade, tomaranse medidas de flexibilización e alternativas metodolóxicas. 

Para os alumnos con dificultades de aprendizaxe graves, priorizaranse os contidos de 

procedementos e actitudes, buscando a integración social, ante a imposibilidade de 

alcanzar un progreso suficiente nos contidos conceptuais. Hai que insistir nos contidos 

instrumentais ou nos materiais considerados como tales.  

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

medio da cal un alumno ou alumna podería deixar de cursar parte do tronco común da 

etapa e empregar este tempo noutro tipo de actividades educativas, ben como as 

ofertas en espazos opcionais, ben como actividades deseñadas especialmente para 

el/ela, que poderían cursar dentro ou fóra do centro. Este/a alumno/a seguiría tendo en 

todo momento como referencia os obxectivos xerais da etapa, pero accedería a eles a 

través doutro tipo de contidos e actividades. 

 

3.6. Avaliación 

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

medir individualmente os coñecementos e competencias adquiridas como para, e por 

el, introducir no proceso educativo cantas sexan precisas se a situación o require 

(cando a aprendizaxe dos alumnos non responden para o que, a priori, non se espera 

deles).  

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

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

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

situacións o común é que o alumno se sirva desa bagaxe acumulada (todo tipo de 

contidos) pero responda, sobre todo, a situacións prácticas. 

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

materia coma o grao de adquisición das Competencias clave. Uns criterios están 

ligados expresamente a conceptos, e outros, preferentemente a procedementos e 

actitudes. 

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

como é o caso da avaliación sumativa, realizada en diferentes momentos do curso e 

que temos que identificar coas finais de avaliación e de curso (ordinaria e 

extraordinaria, cando sexa o caso). Haberá outras avaliacións, como a inicial (non 

clasificada) e a final e, sobre todo, a continua ou formativa, aquela que ocorre durante 

todo o proceso de ensino-aprendizaxe, inmersa nel, e que insiste, polo tanto, no 

carácter orientador e de diagnóstico do ensino. 
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Realizarase ademais unha avaliación individualizada a tódolos alumnos ó finalizar 3ª 

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

competencias en comunicación lingüística e matemática. Ó final de 6ª de primaria 

deberá tamén demostrar o grao de adquisición de competencias clave, así como a 

realización dos obxectivos da etapa. 

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

informe de carácter informativo e orientador que se entregará ós pais ou titores. O 

nivel obtido será indicativo da progresión e a aprendizaxe dos alumnos, polo que se 

non son adecuados deberán aplicarse as medidas ou programas máis apropiados 

para eles. 

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

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

programas didácticos e seus indicadores na proposta pedagóxica de cada centro 

escolar. 

3.6.1. Procedementos de avaliación 

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

nos permiten levar a cabo o proceso de avaliación na aula. No caso de avaliación 

formativa, serán a observación e o seguimento sistemático do alumno, é dicir, se 

tomarán en consideración tódalas producións para o desenvolvemento, tanto de 

carácter individual como de grupo: traballos escritos, presentacións orais e debates, 

actividades de clase, lecturas e resumos, investigacións, actitude de aprendizaxe, 

precisión na expresión e autoavaliación entre outros. E a avaliación sumativa, as 

probas escritas trimestrais e as de recuperación (e final de curso, se o alumno non 

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

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

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

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

aprendizaxe avaliables por materia e curso que nos permiten avaliar a consecución 

dos obxectivos do curso. Con respecto á avaliación por competencias, dado que 

estes son moi xenéricos, debemos concentrarnos moito máis, as compartir para facer 

con que nos sirvan como referencia para a acción educativa e para demostrar a 

competencia do alumno, e é o que chamamos de indicadores. Para a súa referencia, 

se inclúe na seguinte sección a lista completa tanto dos criterios da avaliación como os 

indicadores de competencias clave.  

3.6.2. Recursos de avaliación 

3.6.2.1. Criterios de avaliación 

Os criterios de avaliación que establece o currículo para o segundo curso de 

Educación Primaria na área de lingua estranxeira están organizados en cinco seccións 

principais: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e 

escritos, e coñecemento da lingua e conciencia intercultural, e son os seguintes:  
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 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

- B1.1. Comprender o sentido xeral de textos orais propios da súa idade (contos 

breves e sinxelos, rimas infantís, cancións adiviñas moi evidentes) emitidos con 

ritmo discursivo lento, con claridade e de viva voz ou por medios técnicos que 

non distorsionen a percepción da mensaxe, con apoio visual moi redundante 

que axude á comprensión. 

- B1.2. Comprender preguntas e informacións relativas á información persoal 

básica (nome, idade, gustos…), instrucións elementais e peticións relativas ao 

comportamento na aula. 

- B1.3. Facer hipóteses sobre o posible sentido dun texto apoiándose en 

elementos paraverbais evidentes e en situacións de comunicación familiares. 

- B1.4. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación básicos. 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

- B2.1. Falar de si mesmo/a e das persoas da súa contorna inmediata, de 

lugares e 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 activamente 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. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais en 

textos simples e breves relacionados con temas familiares e de interese para o 

alumnado, que contan con apoio visual. 

- B3.2. Utilizar e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a e as ideas principais do texto. 

- B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e intencións 

comunicativas básicas relacionadas coas convencións ortográficas básicas que 

expresan pausas, exclamacións e interrogacións. 

- B3.4. Ler en voz alta textos moi breves, moi elementais e previamente 

traballados oralmente, amosando unha entoación e pronuncia adecuadas. 
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 Bloque 4. Produción de textos escritos 

- B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, 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, da 

súa contorna máis inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións 

familiares e predicibles. 

- B4.2. Utilizar as estratexias básicas máis adecuadas para a produción de 

textos escritos. 

- B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para escribir 

con razoable corrección palabras curtas que utiliza normalmente ao falar, pero 

non necesariamente cunha ortografía totalmente normalizada. 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

- B5.1. Identificar aspectos socioculturais básicos concretos e significativos e 

aplicar 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, á súa contorna máis inmediata e 

na situación de comunicación propia da aula. 

- B5.5. Expresar nocións moi básicas e elementais relativas a tamaño, 

cantidade, posesión, número calidades físicas, forma e cor. 

- B5.6. Comprender e expresar a posesión. 

- B5.7. Expresar e identificar os seus gustos. 

- B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas máis básicas e 

frecuentes para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel. 

- B5.9. Recoñecer 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. 
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- B5.13. Recoñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia 

relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados coas 

súas experiencias, necesidades e intereses. 

- B5.14. Valorar as linguas estranxeiras como instrumento de comunicación. 

- B5.15. Comparar aspectos básicos das linguas que coñece para mellorar na 

súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada.. 

3.6.2.2. Estándares de aprendizaxe medibles 

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

principais: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e 

escritos, e coñecemento da lingua e conciencia intercultural. Recollemos a 

continuación o lexislado:  

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

- PLEB1.1. Comprende a información esencial dun conto, rima ou canción moi 

breves, e moi sinxelos, previamente traballados, emitidos lentamente, cunha 

pronuncia ben articulada, e con apoios visuais moi redundantes que axuden á 

comprensión. 

- PLEB1.2.  Comprende vocabulario básico sobre temas familiares a través de 

apoio visual. 

- PLEB1.3.  Comprende preguntas básicas (nome, idade e gustos) sobre si 

mesmo/a e dos e das demais. 

- PLEB1.4.  Segue instrucións e comprende peticións relativas á vida escolar e 

da súa contorna (Open/close the book, sit down…). 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

- PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e elementais previamente preparadas 

e ensaiadas sobre temas moi próximos a un mesmo e dos e das demais (dicir 

o seu nome e idade, a cor do pelo e os ollos, presentar á súa familia, indicar as 

súas preferencias) cunha pronuncia e entoación comprensibles. 

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

básicas (nome, idade, gustos). 

- PLEB2.3.  Amosa unha actitude de escoita atenta. 

- PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves (p.e. 

cancións, rimas) aprendidos a través de xogos. 

- PLEB2.5.  Amosa unha actitude positiva cara á aprendizaxe dunha lingua 

estranxeira. 
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 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- PLEB3.1. Comprende palabras e frases simples en textos moi sinxelos 

relacionadas cos temas traballados previamente de forma oral. 

- PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha historia sinxela acompañada de 

apoio visual e identifica os e as personaxes principais. 

- PLEB3.3. Fai hipóteses sobre o tema dun texto elemental a partir do título do 

mesmo e das imaxes que o ilustran. 

- PLEB3.4.  Le en voz alta textos sinxelos e previamente traballados de forma 

oral, con entoación e pronuncia comprensibles.  

 Bloque 4. Produción de textos escritos 

- PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa vida cotiá 

traballadas previamente de forma oral. 

- PLEB4.2. Escribe pequenos diálogos ou narracións moi sinxelas e breves 

seguindo un modelo dado e respectando a estrutura gramatical máis sinxela. 

- PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, organizadas con coherencia na súa 

secuencia e con léxico relacionado co tema da escritura. 

- PLEB4.4. Completa unha táboa con datos persoais básicos (nome, apelido, 

idade...). 

- PLEB4.5. Revisa o texto antes de facer a súa versión definitiva, elaborando 

borradores nos que se observa a reparación da ortografía e doutros aspectos 

relacionados coa secuencia adecuada das frases e mesmo a pertinencia das 

ilustracións, se é o caso. 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

- PLEB5.1.  Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a 

lingua estranxeira (horarios, comidas, festas…) e compáraos cos propios, 

amosando unha actitude de apertura cara ao diferente. 

- PLEB5.2.  Recoñece e aplica fórmulas básicas de relación social. 

- PLEB5.3. Recoñece preguntas e respostas sinxelas sobre si mesmo/a e dos e 

das demais. 

- PLEB5.4. Diferenza saúdos de despedidas e o uso de fórmulas de cortesía 

(Please, thank you, excuse me…). 

- PLEB5.5.Identifica, asocia e menciona palabras e frases simples moi próximos 

á súa idade con imaxes ilustrativas que clarifican o seu significado. 

- PLEB5.6. Adquire as rutinas de saúdos e despedidas e diríxese aos demais 

utilizando as fórmulas de cortesía básicas. 

- PLEB5.7. Expresa e identifica a posesión referida a si mesmo/a e a unha 

terceira persoa. 
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- PLEB5.8. Expresa e identifica o que lle gusta e o que non lle gusta. 

- PLEB5.9. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa correctamente os nexos máis básicos. 

- PLEB5.10. Diferenza preguntas e respostas moi simples. 

- PLEB5.11. Memoriza rutinas lingüísticas básicas e moi sinxelas para, por 

exemplo, desenvolverse nas interaccións de aula e expresar e preguntar 

cantidades. 

- PLEB5.12. Participa activamente en xogos de letras, elaboración de glosarios 

ilustrados,dramatizacións etc. 

- PLEB5.13. Expresa estados de ánimo elementais (happy/sad, bored…). 

- PLEB5.14. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico necesario 

para participar nas interaccións de aula, ler textos infantís moi sinxelos e 

escribir con léxico traballado previamente de forma oral. 

- PLEB5.15. Amosa interese por comunicarse na lingua estranxeira nas 

interaccións de aula. 

- PLEB5.16. Compara aspectos moi básicos e elementais (gráficos, sintácticos, 

léxicos) das linguas que coñece.  

3.6.2.3. Rúbrica de avaliación de competencias 

No Anexo I deste documento incluímos unha modelo denominada Rúbrica de 

Avaliación de competencias para cada unidade e para o curso completo que nos 

permite avaliar o grao de adquisición das competencias clave indicando o nivel de 

cualificación que vai adquirindo o alumno. 

Na rúbrica indícase cada unha das competencias clave seguidas da súa 

especificación en indicadores. No modelo correspondente a cada unidade inclúense 

unicamente as competencias e os indicadores que se desenvolveron concretamente 

nesa unidade; en cambio, no modelo proposto para a avaliación xeral inclúense 

tódalas competencias e tódolos seus indicadores. Á hora de avaliar coas rúbricas, 

recoméndase cualificar, en primeiro lugar, cada un dos indicadores ou aqueles nos 

que se centrou o profesor, obtendo deste xeito unha visión global da competencia para 

avaliala seguidamente. 

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

rexistro aconsellamos a seguinte escala cualitativa ordenada de menor a maior: 

Insuficiente (IN): Non conseguido; Suficiente (SU): Conseguido con nivel baixo nos 

diferentes ámbitos; Ben (BI): Conseguido con nivel medio; Notable (NT): conseguido 

con nivel alto, e Sobresaliente (SB): Conseguido totalmente. Estes criterios de 

calificación deben aplicarse tendo en conta os criterios de avaliación detallados para 

a área de lingua estranxeira.  

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

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

que cremos máis indicados para a obtención destes datos, como poden ser: 
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observación, proba escrita, proba oral, caderno de clase, portfolio. O profesor poderá 

modificar a modelo substituíndo ou incluíndo outros instrumentos empregados.  

Os indicadores nos que se especifican as competencias clave, que incluímos na 

modelo, e que nos permiten demostrar a competencia real do alumno para esta 

materia e este curso son os que indicamos a continuación:  

 

1. Competencia en comunicación lingüística (CL) 
 

Indicadores 

CL1. ESCOITAR 

CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre temas familiares e de interese.  

CL1.2. Identifica frases sinxelas, presentadas previamente, sobre temas familiares e de interese . 

CL1.3. Capta a idea global en textos orais e identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do contexto.  

CL1.4. Recoñece aspectos sonoros, de ritmo, acentuación e entoación de expresións que aparecen nos 
contextos comunicativos habituais.  

CL2. FALAR 

CL2.1. Canta unha canción empregando de maneira axeitada os elementos lingüísticos e paralingüísticos 
apropiados. 

CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos poemas, etc. coa entoación e pronuncia axeitadas.   

CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

CL3. CONVERSAR 

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

CL4. LER 

CL4.1. Le palabras presentadas previamente de forma oral sobre temas familiares e de interese.  

CL4.2. Le frases sinxelas presentadas previamente de forma oral sobre temas familiares de interese.  

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos e cunha finalidade específica.  

CL5.2. Escribe frases a partir de modelos e cunha finalidade específica. 

 
2. Competencia matemática, científica e tecnolóxica (CMCT) 
 

Indicadores 

CMCT1. Conta números ata o 10. 

CMCT2. Resolve problemas sinxelos. 

CMCT3. Relaciona os elementos e recursos fundamentais coa vida das persoas. 

CMCT4. Aplica nocións e conceptos científicos moi básicos para entender o mundo que os rodea. 

CMCT5. Identifica algunhas especies de seres vivos. 

CMCT6. Identifica características das diferentes etapas da vida das persoas. 
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3. Competencia dixital (CD) 

 

Indicadores 

CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da lingua estranxeira. 

 
4. Aprender a aprender (AA) 

 

Indicadores 

AA1. Usa estratexias para aprender a aprender, como usar dicionarios visuais.   

AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do contexto.  

AA3. Usa estratexias básicas de interacción, como pedir axuda, acompañar á comunicación con xestos, 
etc.    

 
5. Competencias sociais e cívicas (SC) 
 

Indicadores 

SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións axustando a súa actuación á relación cos compañeiros 
e compañeiras.  

SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento de comunicación coas outras persoas.  

 
6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE) 

 

Indicadores 

SIEE1. Mostra interese e curiosidade por aprender a lingua estranxeira.  

SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a aprender mellor. 

 
7. Conciencia e expresións culturais (CEC) 
 

Indicadores 

CEC1. Recoñece algunhas manifestacións culturais presentes no mundo anglosaxón.  

CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas. 

CEC3. Reproduce esquemas rítmicos e melódicos coa voz. 

CEC4. Participa e goza dos xogos e escenificacións. 

 

3.6.2.4. Rúbrica de avaliación de contidos 

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

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

dunha táboa de consulta cos distintos niveis de adquisición para cada un dos 

estándares de aprendizaxe de cada bloque lingüístico. 

3.6.3. Elementos de avaliación 

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

proceso de avaliación: criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e 
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competencias clave e indicadores. Na seguinte táboa recollemos estes elementos 

organizándoos en cinco bloques: comprensión e produción (expresión e interacción) 

de textos orais e escritos, e coñecemento da lingua e conciencia intercultural.
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ELEMENTOS DE AVALIACIÓN: 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B1.1. Comprender o sentido xeral de textos orais 

propios da súa idade (contos breves e sinxelos, 

rimas infantís, cancións adiviñas moi evidentes) 

emitidos con ritmo discursivo lento, con claridade 

e de viva voz ou por medios técnicos que non 

distorsionen a percepción da mensaxe, con 

apoio visual moi redundante que axude á 

comprensión.   

PLEB1.1. Comprende a información esencial dun conto, 

rima ou canción moi breves, e moi sinxelos, previamente 

traballados, emitidos lentamente, cunha pronuncia ben 

articulada, e con apoios visuais moi redundantes que 

axuden á comprensión.  

 

CL 

 

CL1.3. Capta a idea global en textos orais e identifica 
algúns detalles específicos coa axuda dos elementos 
lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 
 
CL1.4. Recoñece aspectos sonoros, de ritmo, acentuación 
e entoación de expresións que aparecen nos contextos 
comunicativos habituais. 

B1.2. Comprender preguntas e informacións 

relativas á información persoal básica (nome, 

idade, gustos…), instrucións elementais e 

peticións relativas ao comportamento na aula.   

PLEB1.2. Comprende vocabulario básico sobre temas 

familiares a través de apoio visual. 

 

CL 

 

CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 
temas familiares e de interese. 

B1.3. Facer hipóteses sobre o posible sentido 

dun texto apoiándose en elementos paraverbais 

evidentes e en situacións de comunicación 

familiares.  

PLEB1.3. Comprende preguntas básicas (nome, idade e 

gustos) sobre si mesmo/a e dos e das demais.  

 

CL 

AA 

CL1.2. Identifica frases sinxelas, presentadas previamente, 
sobre temas familiares e de interese. 
 
AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como captar 
a idea global en textos orais coa axuda dos elementos 
lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

B1.4. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de 

entoación básicos. 

PLEB1.4. Segue instrucións e comprende peticións 

relativas á vida escolar e da súa contorna (Open/close 

the book, sit down…). 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e identifica 
algúns detalles específicos coa axuda dos elementos 
lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

 
 
Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B2.1. Falar de si mesmo/a e das persoas da súa 

contorna inmediata, de lugares e obxectos, así 

como de expresar os seus gustos e intereses, 

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e elementais 

previamente preparadas e ensaiadas sobre temas moi 

próximos a un mesmo e dos e das demais (dicir o seu 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 

predicibles. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

usando expresións e frases sinxelas e de uso 

moi frecuente, normalmente illadas ou enlazadas 

con conectores básicos (and/or).   

nome e idade, a cor do pelo e os ollos, presentar á súa 

familia, indicar as súas preferencias) cunha pronuncia e 

entoación comprensibles.  

 

B2.2. Participar activamente 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.  

PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter 

información en conversas básicas (nome, idade, gustos). 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 

predicibles. 

PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta.  

 

CL 

SC 

CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 

predicibles. 

SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento de 

comunicación coas outras persoas. 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación básicos e de uso diario. 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais 

sinxelos e breves (p.ex. cancións, rimas) aprendidos a 

través de xogos. 

CL 

SC 

CL2.1. Canta unha canción empregando de maneira 

axeitada os elementos lingüísticos e paralingüísticos 

apropiados. 

CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos poemas, 

etc. coa entoación e pronuncia axeitadas.   

SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 

axustando a súa actuación á relación cos compañeiros e 

compañeiras. 

 PLEB2.5.  Amosa unha actitude positiva cara á 

aprendizaxe dunha lingua estranxeira 

  

 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido 

xeral e as ideas principais en textos simples e 

breves relacionados con temas familiares e de 

interese para o alumnado, que contan con apoio 

visual.   

PLEB3.1. Comprende palabras e frases simples en 

textos moi sinxelos relacionadas cos temas traballados 

previamente de forma oral.  

 

CL CL4.1. Le palabras presentadas previamente de forma oral 

sobre temas familiares e de interese. 

CL4.2. Le frases sinxelas presentadas previamente de 

forma oral sobre temas familiares de interese. 

B3.2. Utilizar e aplicar as estratexias básicas PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha historia CL CL4.2. Le frases sinxelas presentadas previamente de 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

máis adecuadas para a comprensión do sentido 

xeral, a e as ideas principais do texto.   

sinxela acompañada de apoio visual e identifica os e as 

personaxes principais.  

 

forma oral sobre temas familiares de interese. 

B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer 

os significados e intencións comunicativas 

básicas relacionadas coas convencións 

ortográficas básicas que expresan pausas, 

exclamacións e interrogacións.   

PLEB3.3. Fai hipóteses sobre o tema dun texto 

elemental a partir do título do mesmo e das imaxes que 

o ilustran.  

 

CL 

AA 

CL4.2. Le frases sinxelas presentadas previamente de 

forma oral sobre temas familiares de interese. 

AA1. Usa estratexias para aprender a aprender, como usar 

dicionarios visuais.   

B3.4. Ler en voz alta textos moi breves, moi 

elementais e previamente traballados oralmente, 

amosando unha entoación e pronuncia 

adecuadas. 

PLEB3.4. Le en voz alta textos sinxelos e previamente 

traballados de forma oral, con entoación e pronuncia 

comprensibles. 

CL 

AA 

CL4.2. Le frases sinxelas presentadas previamente de 

forma oral sobre temas familiares de interese. 

AA1. Usa estratexias para aprender a aprender, como usar 

dicionarios visuais.   

 
 
Bloque 4. Produción de textos escritos 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, 

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, da súa 

contorna máis inmediata e de aspectos da súa 

vida cotiá, en situacións familiares e predicibles. 

  

PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe 

e a súa vida cotiá traballadas previamente de forma oral.  

 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos e cunha 

finalidade específica. 

B4.2. Utilizar as estratexias básicas máis 

adecuadas para a produción de textos escritos. 

  

PLEB4.2. Escribe pequenos diálogos ou narracións moi 

sinxelas e breves seguindo un modelo dado e 

respectando a estrutura gramatical máis sinxela.  

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos e cunha 

finalidade específica. 

B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións 

ortográficas básicas para escribir con razoable 

corrección palabras curtas que utiliza 

normalmente ao falar, pero non necesariamente 

cunha ortografía totalmente normalizada. 

PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, organizadas con 

coherencia na súa secuencia e con léxico relacionado co 

tema da escritura.  

 

CL 

 

CL5.2. Escribe frases a partir de modelos e cunha 

finalidade específica. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

 PLEB4.4. Completa unha táboa con datos persoais 

básicos (nome, apelido, idade...) 

  

 PLEB4.5. Revisa o texto antes de facer a súa versión 

definitiva, elaborando borradores nos que se observa a 

reparación da ortografía e doutros aspectos 

relacionados coa secuencia adecuada das frases e 

mesmo a pertinencia das ilustracións, se é o caso. 

CL 

AA 

CL5.2. Escribe frases a partir de modelos e cunha 

finalidade específica. 

AA1. Usa estratexias para aprender a aprender, como usar 

dicionarios visuais. 

 
 
Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B5.1. Identificar aspectos socioculturais básicos 

concretos e significativos e aplicar os 

coñecementos adquiridos sobre estes a unha 

comprensión adecuada do texto.   

 

PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos 

países onde se fala a lingua estranxeira (horarios, 

comidas, festas…) e compáraos cos propios, amosando 

unha actitude de apertura cara ao d.  

SC SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento de 

comunicación coas outras persoas. 

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos 

de participar en actividades individuais ou 

colectivas que soliciten o seu uso comunicativo. 

PLEB5.2. Recoñece e aplica fórmulas básicas de 

relación social.  

 

CL 

SC 

CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 

predicibles. 

SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento de 

comunicación coas outras persoas. 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións 

adecuadamente.   

PLEB5.3. Recoñece preguntas e respostas sinxelas 

sobre si mesmo/a e dos e das demais.  

 

CL 

SIEE 

 

CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 

predicibles. 

SIEE1. Mostra interese e curiosidade por aprender a 

lingua estranxeira. 

B5.4. Obter e dar información básica persoal, á 

súa contorna máis inmediata e na situación de 

comunicación propia da aula.   

PLEB5.4. Diferenza saúdos de despedidas e o uso de 

fórmulas de cortesía (Please, thank you, excuse me…)..  

 

CL 

SC 

CL1.2. Identifica frases sinxelas, presentadas 

previamente, sobre temas familiares e de interese. 

SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento de 

comunicación con outras persoas. 

B5.5. Expresar nocións moi básicas e elementais 

relativas a tamaño, cantidade, posesión, número 

PLEB5.5. Identifica, asocia e menciona palabras e 

frases simples moi próximos á súa idade con imaxes 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

calidades físicas, forma e cor. ilustrativas que clarifican o seu significado. predicibles. 

 

B5.6. Comprender e expresar a posesión. PLEB5.6. Adquire as rutinas de saúdos e despedidas e 

diríxese aos demais utilizando as fórmulas de cortesía 

básicas 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 

predicibles. 

B5.7. Expresar e identificar os seus gustos. PLEB5.7. Expresa e identifica o permiso e a prohibición 

(you cant can  t), o acordo (That’s right).  

 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 

predicibles. 

B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas 

morfosintácticas máis básicas e frecuentes para 

realizar as funcións comunicativas propias do 

seu nivel.   

 

PLEB5.8. Expresa e identifica o que lle gusta e o que 

non lle gusta.  

CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 

predicibles. 

B5.9. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e 

os seus significados asociados.  

PLEB5.9. Estrutura adecuadamente os elementos das 

oracións, mantén a concordancia de número e usa 

correctamente os nexos máis básicos.  

 

CL CL1.2. Identifica frases sinxelas, presentadas 

previamente, sobre temas familiares e de interese. 

B5.10. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. 

e. enlazar palabras ou grupos de palabras con 

conectores básicos como “e, ou”, adecuándoas 

aos propósitos comunicativos. 

PLEB5.10. Diferenza preguntas e respostas moi 

simples.  

 

CL CL1.4. Recoñece aspectos sonoros, de ritmo, acentuación 

e entoación de expresións que aparecen nos contextos 

comunicativos habituais. 

B5.11. Mostrar un control limitado dun conxunto 

de estruturas gramaticais sinxelas e de modelos 

de oracións e frases dentro un repertorio 

memorizado. 

PLEB5.11. Memoriza rutinas lingüísticas básicas e moi 

sinxelas para, por exemplo, desenvolverse nas 

interaccións de aula e expresar e preguntar cantidades..  

 

CL 

SC 

CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 

axustando a súa actuación á relación cos compañeiros e 

compañeiras. 

B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do 

nivel en contextos comunicativos sinxelos. 

PLEB5.12. Participa activamente en xogos de letras, 

elaboración de glosarios ilustrados, dramatizacións, etc.. 

CL 

SC 

CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, 

sobre temas familiares e de interese. 

CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 

predicibles. 

CL4.2. Le frases sinxelas presentadas previamente de 

forma oral sobre temas familiares de interese. 

CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos e cunha 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

finalidade específica. 

SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 

axustando a súa actuación á relación cos compañeiros e 

compañeiras. 

B5.13. Recoñecer e utilizar un repertorio limitado 

de léxico de alta frecuencia relativo a situacións 

cotiás e temas habituais e concretos 

relacionados coas súas experiencias, 

necesidades e intereses. 

PLEB5.13. Expresa estados de ánimo elementais 

(happy/sad, bored…). 

  

B5.14. Valorar as linguas estranxeiras como 

instrumento de comunicación 

PLEB5.14. Comprende e usa adecuadamente o 

vocabulario básico necesario para participar nas 

interaccións de aula, ler textos infantís moi sinxelos e 

escribir con léxico traballado previamente de forma oral. 

  

B5.15. Comparar aspectos básicos das linguas 

que coñece para mellorar na súa aprendizaxe e 

lograr unha competencia integrada. 

PLEB5.15. Amosa interese por comunicarse na lingua 

estranxeira nas interaccións de aula. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

 PLEB5.16. Compara aspectos moi básicos e elementais 

(gráficos, sintácticos, léxicos) das linguas que coñece. 
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Valoración dos contidos e competencias 

adquiriridasoudesenvolvidas na unidade 

30,00% CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

-Probas escritas e orais 

Realización do traballo na clase: 

- Realización axeitada do traballo. 

- Presentación do caderno. 

- Realización e presentación de fichas. 

50,00% - 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....) 
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3.6.4. Avaliación da práctica docente 

Os mestres avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de ensino e a súa propia práctica docente, para o que incluímos a 

continuación un modelo cos indicadores de logro e os elementos a avaliar: 

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

 

ELEMENTOS A AVALIAR 
INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

Non conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Programación didáctica. Non se adecúa ó contexto da aula. Adecúase parcialmente ó 
contexto da aula. 

Adecúase completamente ó 
contexto da aula. 

 

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

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

Adoptáronse medidas de mellora 
segundo os resultados 
académicos obtidos. 

 

Medidas de atención á diversidade. Non se adoptaron medidas de 
atención á diversidade adecuadas. 

Identificáronse as medidas de 
atención á diversidade a adoptar. 

Adoptáronse medidas de 
atención á diversidade 
adecuadas. 

 

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

Traballáronse a maioría dos 
temas transversais na materia. 

Traballáronse tódolos temas 
transversais na materia. 

 

Programa de recuperación. Non se estableceu un programa de 
recuperación para os alumnos. 

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

Estableceuse un programa de 
recuperación eficaz para os 
alumnos que o necesiten. 
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ELEMENTOS A AVALIAR 
INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

Non conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

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

Alcanzáronse parte dos 
obxectivos da materia 
establecidos para o curso. 

Alcanzáronse os obxectivos da 
materia establecidos para este 
curso. 

 

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

Desenvolvéronse parte das 
competencias clave relacionadas 
coa materia. 

Logrouse o desenvolvemento 
das Competencias clave 
relacionadas con esta materia. 

 

Práctica docente. A práctica docente non foi 
satisfactoria. 

A práctica docente foi 
parcialmente satisfactoria. 

A práctica docente foi 
satisfactoria. 

 

Programas de mellora para a 
práctica docente. 

Non se deseñaron programas de 
mellora para a práctica docente. 

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

Deseñáronse programas de 
mellora para a práctica docente. 
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4. PROGRAMACIÓN DAS UNIDADES 

A presente programación e planificación temporal representan un modelo de 

secuencia temporal de aprendizaxe para o Segundo Curso de Educación Primaria, 

a razón de 78-92 horas por curso.  

 

Os elementos que incluímos en cada unha das unidades da programación, para 

mostrar como se vai desenvolver o proceso educativo, son os estándares de 

aprendizaxe, os contidos lingüísticos correspondentes a cada unidade, os criterios de 

avaliación, as competencias clave e os indicadores nos que se concreta o 

desenvolvemento de cada competencia básica. 

 

Na planificación temporal incluímos os obxectivos que se traballan en cada lección e 

as actividades, indicando o tipo de actividade de que se trata, ben sexa de inicio de 

lección, de desenvolvemento, de atención á diversidade (reforzo e ampliación), de 

avaliación, de desenvolvemento de competencias, ben para o desenvolvemento de 

temas intercurriculares; as competencias clave e os indicadores nos que se concentra 

o desenvolvemento das mesmas, ademais dos recursos necesarios en cada unha das 

sesións. 

 

É unha programación orientativa e ampliable, con numerosas posibilidades opcionais 

propostas no Teacher's Guide e Teacher's Resource iPack. O profesor pode introducir 

as devanditas actividades no momento oportuno, segundo as necesidades e a actitude 

dos alumnos/as, tendo en conta os ritmos de aprendizaxe – individuais e colectivos – e 

as horas lectivas das que se dispón. 
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Unit Starter – All about me 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos oraIs 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

presentación do novo vocabulario 

visualmente mediante o iPack ou 

flashcards; un vídeo, dous chants 

e dúas cancións; escoitar os textos 

unha primeira vez para captar a 

idea xeral e unha segunta vez pata 

entender información máis 

específica; seguir o texto no libro 

ao mesmo tempo no que se 

escoita; uso de flashcards como 

soporte visual para as audicións. 

 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación:  

B1.1. Comprender o sentido xeral de textos orais propios da súa 

idade (contos breves e sinxelos, rimas infantís, cancións adiviñas 

moi evidentes) emitidos con ritmo discursivo lento, con claridade 

e de viva voz ou por medios técnicos que non distorsionen a 

percepción da mensaxe, con apoio visual moi redundante que 

axude á comprensión.   

PLEB1.1. Comprende a información 

esencial dun conto, rima ou canción moi 

breves, e moi sinxelos, previamente 

traballados, emitidos lentamente, cunha 

pronuncia ben articulada, e con apoios 

visuais moi redundantes que axuden á 

comprensión.  

CL 

 

B1.2. Comprender preguntas e informacións relativas á 

información persoal básica (nome, idade, gustos…), instrucións 

elementais e peticións relativas ao comportamento na aula.   

PLEB1.2. Comprende vocabulario básico 

sobre temas familiares a través de apoio 

visual.  

CL 

 

B1.3. Facer hipóteses sobre o posible sentido dun texto 

apoiándose en elementos paraverbais evidentes e en situacións 

de comunicación familiares.  

PLEB1.3. Comprende preguntas básicas 

(nome, idade e gustos) sobre si mesmo/a e 

dos e das demais.  

CL 

AA 

B1.4. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación 

básicos. 

PLEB1.4. Segue instrucións e comprende 

peticións relativas á vida escolar e da súa 

contorna (Open/close the book, sit 

down…). 

CL 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

b) 

c) 

i) 

 Estratexias de produción: 

desenvolver a fluidez mediante 

debates guiados polo profesor, e a 

precisión mediante actividades 

orais controladas que implican 

repetición. 

 
 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación:  

B2.1. Falar de si mesmo/a e das persoas da súa contorna 

inmediata, de lugares e 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).   

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e 

elementais previamente preparadas e 

ensaiadas sobre temas moi próximos a un 

mesmo e dos e das demais (dicir o seu 

nome e idade, a cor do pelo e os ollos, 

presentar á súa familia, indicar as súas 

preferencias) cunha pronuncia e entoación 

comprensibles.  

CL 

B2.2. Participar activamente en conversas que requiran un 

intercambio directo de información en áreas de necesidade 

PLEB2.2. Pregunta e responde para 

dar/obter información en conversas básicas 

CL 
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inmediata ou sobre temas moi familiares, aínda que en ocasións 

a pronuncia non sexa tan clara e poida provocar confusións 

lingüísticas.  

(nome, idade, gustos). 

PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita 

atenta 

CL 

SC 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos e de uso diario. 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente 

textos orais sinxelos e breves (p.e. 

cancións, rimas) aprendidos a través de 

xogos. 

CL 

SC 

   PLEB2.5.  Amosa unha actitude positiva 

cara á aprendizaxe dunha lingua 

estranxeira. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

practicar a linguaxe xunto coa 

clase antes de emprender unha 

lectura máis independente. 

 

 Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da 

unidade. 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas 

principais en textos simples e breves relacionados con temas 

familiares e de interese para o alumnado, que contan con apoio 

visual.   

PLEB3.1. Comprende palabras e frases 

simples en textos moi sinxelos 

relacionadas cos temas traballados 

previamente de forma oral.  

 

CL 

B3.2. Utilizar e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas 

para a comprensión do sentido xeral, a e as ideas principais do 

texto.   

PLEB3.2. Comprende a idea principal 

dunha historia sinxela acompañada de 

apoio visual e identifica os e as personaxes 

principais.  

CL 

B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas básicas relacionadas coas convencións 

ortográficas básicas que expresan pausas, exclamacións e 

interrogacións.   

PLEB3.3. Fai hipóteses sobre o tema dun 

texto elemental a partir do título do mesmo 

e das imaxes que o ilustran.  

 

CL 

AA 

B3.4. Ler en voz alta textos moi breves, moi elementais e 

previamente traballados oralmente, amosando unha entoación e 

pronuncia adecuadas. 

PLEB3.4. Le en voz alta textos sinxelos e 

previamente traballados de forma oral, con 

entoación e pronuncia comprensibles. 

CL 

AA 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de produción: escritura 

da linguaxe aprendida na unidade. 

 

B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, 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, da súa contorna máis 

inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións 

PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas 

coa súa imaxe e a súa vida cotiá 

traballadas previamente de forma oral.  

 

CL 
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  Patróns gráficos e convencións 

ortográficas básicas: o vocabulario 

da unidade. 

familiares e predicibles.   

B4.2. Utilizar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

produción de textos escritos.   

PLEB4.2. Escribe pequenos diálogos ou 

narracións moi sinxelas e breves seguindo 

un modelo dado e respectando a estrutura 

gramatical máis sinxela.  

CL 

B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas 

para escribir con razoable corrección palabras curtas que utiliza 

normalmente ao falar, pero non necesariamente cunha ortografía 

totalmente normalizada. 

PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, 

organizadas con coherencia na súa 

secuencia e con léxico relacionado co tema 

da escritura.  

CL 

 

 PLEB4.4. Completa unha táboa con datos 

persoais básicos (nome, apelido, idade...). 

CL 

AA 

   PLEB4.5. Revisa o texto antes de facer a 

súa versión definitiva, elaborando 

borradores nos que se observa a 

reparación da ortografía e doutros 

aspectos relacionados coa secuencia 

adecuada das frases e mesmo a 

pertinencia das ilustracións, se é o caso. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

b) 

f) 

 Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: ver un vídeo no 

que se presenta ao personaxe 

principal do curso e á súa familia; 

escoitar un chant e unha canción 

sobre os membros da familia; un 

chant cos números do 20 ao 30, 

unha canción sobre os días da 

semana e uhna canción sobre as 

estacións do ano; reproducir dous 

chants e dúas cancións; expresión 

do seu día da semana e a súa 

estación do año favoritos; dicir o 

día e estación do año no que 

estamos; lectura do vocabulario da 

B5.1. Identificar aspectos socioculturais básicos concretos e 

significativos e aplicar os coñecementos adquiridos sobre estes 

a unha comprensión adecuada do texto.   

 

PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da 

vida cotiá dos países onde se fala a lingua 

estranxeira (horarios, comidas, festas…) e 

compáraos cos propios, amosando unha 

actitude de apertura cara ao diferente.  

SC 

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en 

actividades individuais ou colectivas que soliciten o seu uso 

comunicativo. 

PLEB5.2. Recoñece e aplica fórmulas 

básicas de relación social.  

CL 

SC 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente.   PLEB5.3. Recoñece preguntas e respostas 

sinxelas sobre si mesmo/a e dos e das 

demais.  

CL 

SIEE 

 

B5.4. Obter e dar información básica persoal, á súa contorna 

máis inmediata e na situación de comunicación propia da aula.   

PLEB5.4. Diferenza saúdos de despedidas 

e o uso de fórmulas de cortesía (Please, 

thank you, excuse me…).  

CL 

SC 
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unidad; escrita das palabras. 

 Funcións comunicativas: presentar 

á familia e dicir onde vive; 

expresar gustos e preferencias 

persoais. 

 Estruturas sintáctico-discursivas:  

Present simple: My name’s (Sarah). 

I’m (7). This is my (family). I live in a 

house.  It’s (autumn). It’s (Wednesday) 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo a: 

os membros da familia, os 

números do 20 ao 30, os días da 

semana e as estacións do ano. 

B5.5. Expresar nocións moi básicas e elementais relativas a 

tamaño, cantidade, posesión, número calidades físicas, forma e 

cor. 

PLEB5.5. Identifica, asocia e menciona 

palabras e frases simples moi próximos á 

súa idade con imaxes ilustrativas que 

clarifican o seu significado 

CL 

B5.6. Comprender e expresar a posesión. PLEB5.6. Adquire as rutinas de saúdos e 

despedidas e diríxese aos demais 

utilizando as fórmulas de cortesía básicas 

CL 

B5.7. Expresar e identificar os seus gustos. PLEB5.7. Expresa e identifica a posesión 

referida a si mesmo/a e a unha terceira 

persoa 

CL 

B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas 

máis básicas e frecuentes para realizar as funcións 

comunicativas propias do seu nivel.   

 

PLEB5.8. Expresa e identifica o que lle 

gusta e o que non lle gusta.  

CL 

B5.9. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus 

significados asociados.  

PLEB5.9. Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa 

correctamente os nexos máis básicos.  

 

CL 

B5.10. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. e. enlazar 

palabras ou grupos de palabras con conectores básicos como “e, 

ou”, adecuándoas aos propósitos comunicativos. 

PLEB5.10. Diferenza preguntas e 

respostas moi simples.  

CL 

B5.11. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas 

gramaticais sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro 

un repertorio memorizado. 

PLEB5.11. Memoriza rutinas lingüísticas 

básicas e moi sinxelas para, por exemplo, 

desenvolverse nas interaccións de aula e 

expresar e preguntar cantidades.  

CL 

SC 

B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en 

contextos comunicativos sinxelos. 

PLEB5.12. Participa activamente en xogos 

de letras, elaboración de glosarios 

ilustrados,dramatizacións etc. 

CL 

SC 

  B5.13. Recoñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico de 

alta frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas súas experiencias, necesidades e 

intereses. 

PLEB5.13. Expresa estados de ánimo 

elementais (happy/sad, bored…). 

 

  B5.14. Valorar as linguas estranxeiras como instrumento de PLEB5.14. Comprende e usa  
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comunicación. adecuadamente o vocabulario básico 

necesario para participar nas interaccións 

de aula, ler textos infantís moi sinxelos e 

escribir con léxico traballado previamente 

de forma oral. 

  B5.15. Comparar aspectos básicos das linguas que coñece para 

mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia 

integrada. 

PLEB5.15. Amosa interese por 

comunicarse na lingua estranxeira nas 

interaccións de aula. 

 

   PLEB5.16. Compara aspectos moi básicos 

e elementais (gráficos, sintácticos, léxicos) 

das linguas que coñece. 
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Unit 1 – A garden party 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos oraIs 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

presentación do novo vocabulario 

visualmente mediante o iPack ou 

flashcards; exposición da linguaxe 

con tres vídeos, unha canción, un 

vídeo cultural, unha presentación 

intercurricular e unha historia 

animada; escoitar os textos unha 

primeira vez para captar a idea 

xeral e unha segunta vez pata 

entender información máis 

específica; seguir o texto no libro 

ao mesmo tempo no que se 

escoita; uso de flashcards como 

soporte visual para as audicións. 

 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: o son /t/ tag, 

teacher, tennis, turtle; un 

trabalinguas. 

B1.1. Comprender o sentido xeral de textos orais propios da súa 

idade (contos breves e sinxelos, rimas infantís, cancións adiviñas 

moi evidentes) emitidos con ritmo discursivo lento, con claridade 

e de viva voz ou por medios técnicos que non distorsionen a 

percepción da mensaxe, con apoio visual moi redundante que 

axude á comprensión.   

PLEB1.1. Comprende a información 

esencial dun conto, rima ou canción moi 

breves, e moi sinxelos, previamente 

traballados, emitidos lentamente, cunha 

pronuncia ben articulada, e con apoios 

visuais moi redundantes que axuden á 

comprensión.  

CL 

 

B1.2. Comprender preguntas e informacións relativas á 

información persoal básica (nome, idade, gustos…), instrucións 

elementais e peticións relativas ao comportamento na aula.   

PLEB1.2. Comprende vocabulario básico 

sobre temas familiares a través de apoio 

visual.  

CL 

 

B1.3. Facer hipóteses sobre o posible sentido dun texto 

apoiándose en elementos paraverbais evidentes e en situacións 

de comunicación familiares.  

PLEB1.3. Comprende preguntas básicas 

(nome, idade e gustos) sobre si mesmo/a e 

dos e das demais.  

CL 

AA 

B1.4. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación 

básicos. 

PLEB1.4. Segue instrucións e comprende 

peticións relativas á vida escolar e da súa 

contorna (Open/close the book, sit 

down…). 

CL 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

b) 

c) 

i) 

 Estratexias de produción: 

desenvolver a fluidez mediante 

debates guiados polo profesor, e a 

precisión mediante actividades 

orais controladas que implican 

repetición. 

 
 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: o son /t/ tag, 

teacher, tennis, turtle; un 

B2.1. Falar de si mesmo/a e das persoas da súa contorna 

inmediata, de lugares e 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).   

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e 

elementais previamente preparadas e 

ensaiadas sobre temas moi próximos a un 

mesmo e dos e das demais (dicir o seu 

nome e idade, a cor do pelo e os ollos, 

presentar á súa familia, indicar as súas 

preferencias) cunha pronuncia e entoación 

comprensibles.  

CL 

B2.2. Participar activamente en conversas que requiran un 

intercambio directo de información en áreas de necesidade 

PLEB2.2. Pregunta e responde para 

dar/obter información en conversas básicas 

CL 
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trabalinguas. inmediata ou sobre temas moi familiares, aínda que en ocasións 

a pronuncia non sexa tan clara e poida provocar confusións 

lingüísticas.  

(nome, idade, gustos). 

PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita 

atenta 

CL 

SC 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos e de uso diario. 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente 

textos orais sinxelos e breves (p.e. 

cancións, rimas) aprendidos a través de 

xogos. 

CL 

SC 

   PLEB2.5.  Amosa unha actitude positiva 

cara á aprendizaxe dunha lingua 

estranxeira. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

practicar a linguaxe xunto coa 

clase antes de emprender unha 

lectura máis independente dos 

textos; completar as actividades 

prelectura activando os seus 

coñecementos. 

 

 Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da 

unidade. 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas 

principais en textos simples e breves relacionados con temas 

familiares e de interese para o alumnado, que contan con apoio 

visual.   

PLEB3.1. Comprende palabras e frases 

simples en textos moi sinxelos 

relacionadas cos temas traballados 

previamente de forma oral.  

 

CL 

B3.2. Utilizar e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas 

para a comprensión do sentido xeral, a e as ideas principais do 

texto.   

PLEB3.2. Comprende a idea principal 

dunha historia sinxela acompañada de 

apoio visual e identifica os e as personaxes 

principais.  

CL 

B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas básicas relacionadas coas convencións 

ortográficas básicas que expresan pausas, exclamacións e 

interrogacións.   

PLEB3.3. Fai hipóteses sobre o tema dun 

texto elemental a partir do título do mesmo 

e das imaxes que o ilustran.  

 

CL 

AA 

B3.4. Ler en voz alta textos moi breves, moi elementais e 

previamente traballados oralmente, amosando unha entoación e 

pronuncia adecuadas. 

PLEB3.4. Le en voz alta textos sinxelos e 

previamente traballados de forma oral, con 

entoación e pronuncia comprensibles. 

CL 

AA 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de produción: 

compleción de oracións coa 

linguaxe aprendida na unidade; 

dispoñer dun modelo sobre o que 

B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, 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, da súa contorna máis 

inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións 

PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas 

coa súa imaxe e a súa vida cotiá 

traballadas previamente de forma oral.  

 

CL 
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basear a súa peza personalizada. 

 

  Patróns gráficos e convencións 

ortográficas básicas: o vocabulario 

da unidade. 

familiares e predicibles.   

B4.2. Utilizar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

produción de textos escritos.   

PLEB4.2. Escribe pequenos diálogos ou 

narracións moi sinxelas e breves seguindo 

un modelo dado e respectando a estrutura 

gramatical máis sinxela.  

CL 

B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas 

para escribir con razoable corrección palabras curtas que utiliza 

normalmente ao falar, pero non necesariamente cunha ortografía 

totalmente normalizada. 

PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, 

organizadas con coherencia na súa 

secuencia e con léxico relacionado co tema 

da escritura.  

CL 

 

 PLEB4.4. Completa unha táboa con datos 

persoais básicos (nome, apelido, idade...). 

CL 

AA 

   PLEB4.5. Revisa o texto antes de facer a 

súa versión definitiva, elaborando 

borradores nos que se observa a 

reparación da ortografía e doutros 

aspectos relacionados coa secuencia 

adecuada das frases e mesmo a 

pertinencia das ilustracións, se é o caso. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

b) 

f) 

 Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: ver un vídeo 

sobre a contorna do personaxe do 

curso; escoitar un chant e unha 

canción sobre xogos e actividades 

no xardín; escoitar diálogos breves 

e oracións coa linguaxe da 

unidade; un vídeo cutural sobre as 

actividades do tempo de lecer no 

Reino Unido; un vídeo 

intercurricular sobre manterse san; 

unha historia co vocabulario sobre 

xogos e actividades no xardín; 

oracións sobre a historia; escoita 

da presentación do proxecto do 

B5.1. Identificar aspectos socioculturais básicos concretos e 

significativos e aplicar os coñecementos adquiridos sobre estes 

a unha comprensión adecuada do texto.   

 

PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da 

vida cotiá dos países onde se fala a lingua 

estranxeira (horarios, comidas, festas…) e 

compáraos cos propios, amosando unha 

actitude de apertura cara ao diferente.  

SC 

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en 

actividades individuais ou colectivas que soliciten o seu uso 

comunicativo. 

PLEB5.2. Recoñece e aplica fórmulas 

básicas de relación social.  

CL 

SC 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente.   PLEB5.3. Recoñece preguntas e respostas 

sinxelas sobre si mesmo/a e dos e das 

demais.  

CL 

SIEE 

 

B5.4. Obter e dar información básica persoal, á súa contorna 

máis inmediata e na situación de comunicación propia da aula.   

PLEB5.4. Diferenza saúdos de despedidas 

e o uso de fórmulas de cortesía (Please, 

thank you, excuse me…).  

CL 

SC 
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personaxe; resposta individual á 

pregunta do personaxe Can you 

juggle?; comparar aspectos 

culturais en grupo (What do you do 

in your free time?); representar a 

historia da unidade; debatir sobre 

a importancia de non rendirse 

nunca; xogar un xogo de 

comunicación coas mini cards; 

presentar e describir un debuxo 

dun membro da súa familia e o 

que pode facer; ler unha historia 

relacionada co tema da unidade (A 

special family) e o proxecto 

elaborado polo personaxe do 

curso. 

 Funcións comunicativas: expresar 

a opinión e preferencias, expresar 

habilidades propias e as doutras 

persoas; falar de actividades de 

tempo de lecer; falar de hábitos 

saudables; narrar unha historia. 

 Estruturas sintáctico-discursivas: 

Present simple: Can you 

(dance)? Yes, I can. No, I can’t. I 

(juggle). He / She can (play 

marbles). He   She can’t (play 

hopscotch). 

 Léxico de alta frecuencia relativo a: 

xogos e actividades no xardín 

(dance, draw, juggle, play football, 

play tennis, read, skate, skip); 

(play hide and seek, play 

hopscotch, play marbles, play tag). 

Ciencias Naturais: manterse san 

B5.5. Expresar nocións moi básicas e elementais relativas a 

tamaño, cantidade, posesión, número calidades físicas, forma e 

cor. 

PLEB5.5. Identifica, asocia e menciona 

palabras e frases simples moi próximos á 

súa idade con imaxes ilustrativas que 

clarifican o seu significado 

CL 

B5.6. Comprender e expresar a posesión. PLEB5.6. Adquire as rutinas de saúdos e 

despedidas e diríxese aos demais 

utilizando as fórmulas de cortesía básicas 

CL 

B5.7. Expresar e identificar os seus gustos. PLEB5.7. Expresa e identifica a posesión 

referida a si mesmo/a e a unha terceira 

persoa 

CL 

B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas 

máis básicas e frecuentes para realizar as funcións 

comunicativas propias do seu nivel.   

 

PLEB5.8. Expresa e identifica o que lle 

gusta e o que non lle gusta.  

CL 

B5.9. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus 

significados asociados.  

PLEB5.9. Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa 

correctamente os nexos máis básicos.  

 

CL 

B5.10. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. e. enlazar 

palabras ou grupos de palabras con conectores básicos como “e, 

ou”, adecuándoas aos propósitos comunicativos. 

PLEB5.10. Diferenza preguntas e 

respostas moi simples.  

CL 

B5.11. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas 

gramaticais sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro 

un repertorio memorizado. 

PLEB5.11. Memoriza rutinas lingüísticas 

básicas e moi sinxelas para, por exemplo, 

desenvolverse nas interaccións de aula e 

expresar e preguntar cantidades.  

CL 

SC 

B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en 

contextos comunicativos sinxelos. 

PLEB5.12. Participa activamente en xogos 

de letras, elaboración de glosarios 

ilustrados,dramatizacións etc. 

CL 

SC 
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(drink water, exercise every day, 

sleep 10 hours, walk to school). 

  B5.13. Recoñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico de 

alta frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas súas experiencias, necesidades e 

intereses. 

PLEB5.13. Expresa estados de ánimo 

elementais (happy/sad, bored…). 

 

  B5.14. Valorar as linguas estranxeiras como instrumento de 

comunicación. 

PLEB5.14. Comprende e usa 

adecuadamente o vocabulario básico 

necesario para participar nas interaccións 

de aula, ler textos infantís moi sinxelos e 

escribir con léxico traballado previamente 

de forma oral. 

 

  B5.15. Comparar aspectos básicos das linguas que coñece para 

mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia 

integrada. 

PLEB5.15. Amosa interese por 

comunicarse na lingua estranxeira nas 

interaccións de aula. 

 

   PLEB5.16. Compara aspectos moi básicos 

e elementais (gráficos, sintácticos, léxicos) 

das linguas que coñece. 
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Unit 2 – Let’s play at my house 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos oraIs 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

presentación do novo vocabulario 

visualmente mediante o iPack ou 

flashcards; exposición da linguaxe 

con tres vídeos, unha canción, un 

vídeo cultural, unha presentación 

intercurricular e unha historia 

animada; escoitar os textos unha 

primeira vez para captar a idea 

xeral e unha segunta vez pata 

entender información máis 

específica; seguir o texto no libro 

ao mesmo tempo no que se 

escoita; uso de flashcards como 

soporte visual para as audicións. 

 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: o son /tʃ/ chair, 

chimney, chocolate, kitchen; un 

trabalinguas. 

B1.1. Comprender o sentido xeral de textos orais propios da súa 

idade (contos breves e sinxelos, rimas infantís, cancións adiviñas 

moi evidentes) emitidos con ritmo discursivo lento, con claridade 

e de viva voz ou por medios técnicos que non distorsionen a 

percepción da mensaxe, con apoio visual moi redundante que 

axude á comprensión.   

PLEB1.1. Comprende a información 

esencial dun conto, rima ou canción moi 

breves, e moi sinxelos, previamente 

traballados, emitidos lentamente, cunha 

pronuncia ben articulada, e con apoios 

visuais moi redundantes que axuden á 

comprensión.  

CL 

 

B1.2. Comprender preguntas e informacións relativas á 

información persoal básica (nome, idade, gustos…), instrucións 

elementais e peticións relativas ao comportamento na aula.   

PLEB1.2. Comprende vocabulario básico 

sobre temas familiares a través de apoio 

visual.  

CL 

 

B1.3. Facer hipóteses sobre o posible sentido dun texto 

apoiándose en elementos paraverbais evidentes e en situacións 

de comunicación familiares.  

PLEB1.3. Comprende preguntas básicas 

(nome, idade e gustos) sobre si mesmo/a e 

dos e das demais.  

CL 

AA 

B1.4. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación 

básicos. 

PLEB1.4. Segue instrucións e comprende 

peticións relativas á vida escolar e da súa 

contorna (Open/close the book, sit 

down…). 

CL 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

b) 

c) 

i) 

 Estratexias de produción: 

desenvolver a fluidez mediante 

debates guiados polo profesor, e a 

precisión mediante actividades 

orais controladas que implican 

repetición. 

 
 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: o son /tʃ/ chair, 

chimney, chocolate, kitchen; un 

B2.1. Falar de si mesmo/a e das persoas da súa contorna 

inmediata, de lugares e 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).   

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e 

elementais previamente preparadas e 

ensaiadas sobre temas moi próximos a un 

mesmo e dos e das demais (dicir o seu 

nome e idade, a cor do pelo e os ollos, 

presentar á súa familia, indicar as súas 

preferencias) cunha pronuncia e entoación 

comprensibles.  

CL 

B2.2. Participar activamente en conversas que requiran un 

intercambio directo de información en áreas de necesidade 

PLEB2.2. Pregunta e responde para 

dar/obter información en conversas básicas 

CL 
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trabalinguas. inmediata ou sobre temas moi familiares, aínda que en ocasións 

a pronuncia non sexa tan clara e poida provocar confusións 

lingüísticas.  

(nome, idade, gustos). 

PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita 

atenta 

CL 

SC 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos e de uso diario. 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente 

textos orais sinxelos e breves (p.e. 

cancións, rimas) aprendidos a través de 

xogos. 

CL 

SC 

   PLEB2.5.  Amosa unha actitude positiva 

cara á aprendizaxe dunha lingua 

estranxeira. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

practicar a linguaxe xunto coa 

clase antes de emprender unha 

lectura máis independente dos 

textos; completar as actividades 

prelectura activando os seus 

coñecementos. 

 

 Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da 

unidade. 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas 

principais en textos simples e breves relacionados con temas 

familiares e de interese para o alumnado, que contan con apoio 

visual.   

PLEB3.1. Comprende palabras e frases 

simples en textos moi sinxelos 

relacionadas cos temas traballados 

previamente de forma oral.  

 

CL 

B3.2. Utilizar e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas 

para a comprensión do sentido xeral, a e as ideas principais do 

texto.   

PLEB3.2. Comprende a idea principal 

dunha historia sinxela acompañada de 

apoio visual e identifica os e as personaxes 

principais.  

CL 

B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas básicas relacionadas coas convencións 

ortográficas básicas que expresan pausas, exclamacións e 

interrogacións.   

PLEB3.3. Fai hipóteses sobre o tema dun 

texto elemental a partir do título do mesmo 

e das imaxes que o ilustran.  

 

CL 

AA 

B3.4. Ler en voz alta textos moi breves, moi elementais e 

previamente traballados oralmente, amosando unha entoación e 

pronuncia adecuadas. 

PLEB3.4. Le en voz alta textos sinxelos e 

previamente traballados de forma oral, con 

entoación e pronuncia comprensibles. 

CL 

AA 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de produción: 

compleción de oracións coa 

linguaxe aprendida na unidade; 

dispoñer dun modelo no que 

B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, 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, da súa contorna máis 

inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións 

PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas 

coa súa imaxe e a súa vida cotiá 

traballadas previamente de forma oral.  

 

CL 
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basear a súa peza personalizada. 

 

  Patróns gráficos e convencións 

ortográficas básicas: o vocabulario 

da unidade. 

familiares e predicibles.   

B4.2. Utilizar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

produción de textos escritos.   

PLEB4.2. Escribe pequenos diálogos ou 

narracións moi sinxelas e breves seguindo 

un modelo dado e respectando a estrutura 

gramatical máis sinxela.  

CL 

B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas 

para escribir con razoable corrección palabras curtas que utiliza 

normalmente ao falar, pero non necesariamente cunha ortografía 

totalmente normalizada. 

PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, 

organizadas con coherencia na súa 

secuencia e con léxico relacionado co tema 

da escritura.  

CL 

 

 PLEB4.4. Completa unha táboa con datos 

persoais básicos (nome, apelido, idade...). 

CL 

AA 

   PLEB4.5. Revisa o texto antes de facer a 

súa versión definitiva, elaborando 

borradores nos que se observa a 

reparación da ortografía e doutros 

aspectos relacionados coa secuencia 

adecuada das frases e mesmo a 

pertinencia das ilustracións, se é o caso. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

b) 

f) 

 Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: ver un vídeo 

sobre a contorna do personaxe do 

curso; escoitar un chant e unha 

canción sobre lugares e obxectos 

da casa; escoitar breves diálogos 

e oracións coa linguaxe de 

unidade; un vídeo cultural sobre as 

casas no Reino Unido; un vídeo 

intercurricular sobre axudar na 

casa; unha historia con 

vocabulario sobre lugares e 

obxectos da casa; oracións sobre 

a historia; escoita da presentación 

do proxecto do personaxe; 

B5.1. Identificar aspectos socioculturais básicos concretos e 

significativos e aplicar os coñecementos adquiridos sobre estes 

a unha comprensión adecuada do texto.   

 

PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da 

vida cotiá dos países onde se fala a lingua 

estranxeira (horarios, comidas, festas…) e 

compáraos cos propios, amosando unha 

actitude de apertura cara ao diferente.  

SC 

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en 

actividades individuais ou colectivas que soliciten o seu uso 

comunicativo. 

PLEB5.2. Recoñece e aplica fórmulas 

básicas de relación social.  

CL 

SC 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente.   PLEB5.3. Recoñece preguntas e respostas 

sinxelas sobre si mesmo/a e dos e das 

demais.  

CL 

SIEE 

 

B5.4. Obter e dar información básica persoal, á súa contorna 

máis inmediata e na situación de comunicación propia da aula.   

PLEB5.4. Diferenza saúdos de despedidas 

e o uso de fórmulas de cortesía (Please, 

thank you, excuse me…).  

CL 

SC 
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reproducir un chant e cantar unha 

canción sobre lugares e obxectos 

da casa; resposta individual á 

pregunta do personaxe: Do you 

live in a house or a flat?; comparar 

aspectos culturais en grupo 

(Where do you live?); representar 

a historia da unidade; debatir 

sobre a importancia de axudar na 

casa; xogar un xogo de 

comunicación coas mini-cards; 

presentar e describir un debuxo da 

súa casa; ler unha historia 

relacionada co tema da unidade (A 

new house for the 3 bears) e o 

proxecto elaborado polo 

personaxe do curso: unha 

descrición da súa casa. 

 Funcións comunicativas: expresar 

a opinión e preferencias, preguntar 

e expresar por localizacións e 

obxectos dunha casa, expresar 

onde vive, expresar as tarefas do 

fogar que realiza; narrar unha 

historia; describir unha casa. 

 Estruturas sintáctico-discursivas: 

Present simple: Where’s (Amy)? 

He’s   She’s in the (kitchen). I live 

in a house / flat. (Sarah) lives in a 

(house). I (make my bed). He / She 

isn’t in the (kitchen). 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo a: 

lugares e obxectos da casa 

(bathroom, bedroom, dining room, 

B5.5. Expresar nocións moi básicas e elementais relativas a 

tamaño, cantidade, posesión, número calidades físicas, forma e 

cor. 

PLEB5.5. Identifica, asocia e menciona 

palabras e frases simples moi próximos á 

súa idade con imaxes ilustrativas que 

clarifican o seu significado 

CL 

B5.6. Comprender e expresar a posesión. PLEB5.6. Adquire as rutinas de saúdos e 

despedidas e diríxese aos demais 

utilizando as fórmulas de cortesía básicas 

CL 

B5.7. Expresar e identificar os seus gustos. PLEB5.7. Expresa e identifica a posesión 

referida a si mesmo/a e a unha terceira 

persoa 

CL 

B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas 

máis básicas e frecuentes para realizar as funcións 

comunicativas propias do seu nivel.   

 

PLEB5.8. Expresa e identifica o que lle 

gusta e o que non lle gusta.  

CL 

B5.9. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus 

significados asociados.  

PLEB5.9. Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa 

correctamente os nexos máis básicos.  

 

CL 

B5.10. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. e. enlazar 

palabras ou grupos de palabras con conectores básicos como “e, 

ou”, adecuándoas aos propósitos comunicativos. 

PLEB5.10. Diferenza preguntas e 

respostas moi simples.  

CL 

B5.11. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas 

gramaticais sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro 

un repertorio memorizado. 

PLEB5.11. Memoriza rutinas lingüísticas 

básicas e moi sinxelas para, por exemplo, 

desenvolverse nas interaccións de aula e 

expresar e preguntar cantidades.  

CL 

SC 

B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en 

contextos comunicativos sinxelos. 

PLEB5.12. Participa activamente en xogos 

de letras, elaboración de glosarios 

ilustrados,dramatizacións etc. 

CL 

SC 
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flat, hall, house, kitchen, living 

room); (attic, cellar, chimney, 

garage). Ciencias Sociais: axudar 

na casa (clean, feed my pet, make 

my bed, tidy up). 

  B5.13. Recoñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico de 

alta frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas súas experiencias, necesidades e 

intereses. 

PLEB5.13. Expresa estados de ánimo 

elementais (happy/sad, bored…). 

 

  B5.14. Valorar as linguas estranxeiras como instrumento de 

comunicación. 

PLEB5.14. Comprende e usa 

adecuadamente o vocabulario básico 

necesario para participar nas interaccións 

de aula, ler textos infantís moi sinxelos e 

escribir con léxico traballado previamente 

de forma oral. 

 

  B5.15. Comparar aspectos básicos das linguas que coñece para 

mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia 

integrada. 

PLEB5.15. Amosa interese por 

comunicarse na lingua estranxeira nas 

interaccións de aula. 

 

   PLEB5.16. Compara aspectos moi básicos 

e elementais (gráficos, sintácticos, léxicos) 

das linguas que coñece. 
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Unit 3 – Let’s go to the school 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos oraIs 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

presentación do novo vocabulario 

visualmente mediante o iPack ou 

flashcards; exposición da linguaxe 

con tres vídeos, unha canción, un 

vídeo cultural, unha presentación 

intercurricular e unha historia 

animada; escoitar os textos unha 

primeira vez para captar a idea 

xeral e unha segunta vez pata 

entender información máis 

específica; seguir o texto no libro 

ao mesmo tempo no que se 

escoita; uso de flashcards como 

soporte visual para as audicións. 

 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: o son /d/ desk, 

dog, door, duck; un trabalinguas. 

B1.1. Comprender o sentido xeral de textos orais propios da súa 

idade (contos breves e sinxelos, rimas infantís, cancións adiviñas 

moi evidentes) emitidos con ritmo discursivo lento, con claridade 

e de viva voz ou por medios técnicos que non distorsionen a 

percepción da mensaxe, con apoio visual moi redundante que 

axude á comprensión.   

PLEB1.1. Comprende a información 

esencial dun conto, rima ou canción moi 

breves, e moi sinxelos, previamente 

traballados, emitidos lentamente, cunha 

pronuncia ben articulada, e con apoios 

visuais moi redundantes que axuden á 

comprensión.  

CL 

 

B1.2. Comprender preguntas e informacións relativas á 

información persoal básica (nome, idade, gustos…), instrucións 

elementais e peticións relativas ao comportamento na aula.   

PLEB1.2. Comprende vocabulario básico 

sobre temas familiares a través de apoio 

visual.  

CL 

 

B1.3. Facer hipóteses sobre o posible sentido dun texto 

apoiándose en elementos paraverbais evidentes e en situacións 

de comunicación familiares.  

PLEB1.3. Comprende preguntas básicas 

(nome, idade e gustos) sobre si mesmo/a e 

dos e das demais.  

CL 

AA 

B1.4. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación 

básicos. 

PLEB1.4. Segue instrucións e comprende 

peticións relativas á vida escolar e da súa 

contorna (Open/close the book, sit 

down…). 

CL 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

b) 

c) 

i) 

 Estratexias de produción: 

desenvolver a fluidez mediante 

debates guiados polo profesor, e a 

precisión mediante actividades 

orais controladas que implican 

repetición. 

 
 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: o son /d/ desk, 

dog, door, duck; un trabalinguas. 

B2.1. Falar de si mesmo/a e das persoas da súa contorna 

inmediata, de lugares e 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).   

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e 

elementais previamente preparadas e 

ensaiadas sobre temas moi próximos a un 

mesmo e dos e das demais (dicir o seu 

nome e idade, a cor do pelo e os ollos, 

presentar á súa familia, indicar as súas 

preferencias) cunha pronuncia e entoación 

comprensibles.  

CL 

B2.2. Participar activamente en conversas que requiran un 

intercambio directo de información en áreas de necesidade 

inmediata ou sobre temas moi familiares, aínda que en ocasións 

PLEB2.2. Pregunta e responde para 

dar/obter información en conversas básicas 

(nome, idade, gustos). 

CL 



 

 
 

All About Us 2 – Oxford University Press          73 

a pronuncia non sexa tan clara e poida provocar confusións 

lingüísticas.  

PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita 

atenta 

CL 

SC 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos e de uso diario. 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente 

textos orais sinxelos e breves (p.e. 

cancións, rimas) aprendidos a través de 

xogos. 

CL 

SC 

   PLEB2.5.  Amosa unha actitude positiva 

cara á aprendizaxe dunha lingua 

estranxeira. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

practicar a linguaxe xunto coa 

clase antes de emprender unha 

lectura máis independente dos 

textos; completar as actividades 

prelectura activando os seus 

coñecementos. 

 

 Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da 

unidade. 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas 

principais en textos simples e breves relacionados con temas 

familiares e de interese para o alumnado, que contan con apoio 

visual.   

PLEB3.1. Comprende palabras e frases 

simples en textos moi sinxelos 

relacionadas cos temas traballados 

previamente de forma oral.  

 

CL 

B3.2. Utilizar e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas 

para a comprensión do sentido xeral, a e as ideas principais do 

texto.   

PLEB3.2. Comprende a idea principal 

dunha historia sinxela acompañada de 

apoio visual e identifica os e as personaxes 

principais.  

CL 

B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas básicas relacionadas coas convencións 

ortográficas básicas que expresan pausas, exclamacións e 

interrogacións.   

PLEB3.3. Fai hipóteses sobre o tema dun 

texto elemental a partir do título do mesmo 

e das imaxes que o ilustran.  

 

CL 

AA 

B3.4. Ler en voz alta textos moi breves, moi elementais e 

previamente traballados oralmente, amosando unha entoación e 

pronuncia adecuadas. 

PLEB3.4. Le en voz alta textos sinxelos e 

previamente traballados de forma oral, con 

entoación e pronuncia comprensibles. 

CL 

AA 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de produción: 

compleción de oracións coa 

linguaxe aprendida na unidade; 

dispoñer dun modelo no que 

B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, 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, da súa contorna máis 

inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións 

familiares e predicibles.   

PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas 

coa súa imaxe e a súa vida cotiá 

traballadas previamente de forma oral.  

 

CL 
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basear a súa peza personalizada. 

 

  Patróns gráficos e convencións 

ortográficas básicas: o vocabulario 

da unidade. 

B4.2. Utilizar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

produción de textos escritos.   

PLEB4.2. Escribe pequenos diálogos ou 

narracións moi sinxelas e breves seguindo 

un modelo dado e respectando a estrutura 

gramatical máis sinxela.  

CL 

B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas 

para escribir con razoable corrección palabras curtas que utiliza 

normalmente ao falar, pero non necesariamente cunha ortografía 

totalmente normalizada. 

PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, 

organizadas con coherencia na súa 

secuencia e con léxico relacionado co tema 

da escritura.  

CL 

 

 PLEB4.4. Completa unha táboa con datos 

persoais básicos (nome, apelido, idade...). 

CL 

AA 

   PLEB4.5. Revisa o texto antes de facer a 

súa versión definitiva, elaborando 

borradores nos que se observa a 

reparación da ortografía e doutros 

aspectos relacionados coa secuencia 

adecuada das frases e mesmo a 

pertinencia das ilustracións, se é o caso. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

b) 

f) 

 Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: ver un vídeo 

sobre a contorna do personaxe do 

curso; escoitar un chant e unha 

canción sobre lugares e obxectos 

da escola; escoitar breves diálogos 

e oracións coa linguaxe de 

unidade; un vídeo cultural sobre 

unha escola no Reino Unido; un 

vídeo intercurricular sobre formas 

xeométricas; unha historia con 

vocabulario sobre lugares formas 

xeométricas; oracións sobre a 

historia; escoita da presentación 

do proxecto do personaxe; 

reproducir un chant e cantar unha 

canción sobre lugares e obxectos 

da escola; resposta individual á 

B5.1. Identificar aspectos socioculturais básicos concretos e 

significativos e aplicar os coñecementos adquiridos sobre estes 

a unha comprensión adecuada do texto.   

 

PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da 

vida cotiá dos países onde se fala a lingua 

estranxeira (horarios, comidas, festas…) e 

compáraos cos propios, amosando unha 

actitude de apertura cara ao diferente.  

SC 

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en 

actividades individuais ou colectivas que soliciten o seu uso 

comunicativo. 

PLEB5.2. Recoñece e aplica fórmulas 

básicas de relación social.  

CL 

SC 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente.   PLEB5.3. Recoñece preguntas e respostas 

sinxelas sobre si mesmo/a e dos e das 

demais.  

CL 

SIEE 

 

B5.4. Obter e dar información básica persoal, á súa contorna 

máis inmediata e na situación de comunicación propia da aula.   

PLEB5.4. Diferenza saúdos de despedidas 

e o uso de fórmulas de cortesía (Please, 

thank you, excuse me…).  

CL 

SC 

B5.5. Expresar nocións moi básicas e elementais relativas a 

tamaño, cantidade, posesión, número calidades físicas, forma e 

PLEB5.5. Identifica, asocia e menciona 

palabras e frases simples moi próximos á 

CL 
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pregunta do personaxe: What’s in 

your school?; comparar aspectos 

culturais en grupo (What’s your 

favourite place at school?); 

representar a historia da unidade; 

debatir sobre a importancia de ser 

xenerosos; xogar un xogo de 

comunicación coas mini-cards; 

presentar e describir un debuxo da 

súa escola ideal; ler unha historia 

relacionada co tema da unidade 

(The magic cave) e o proxecto 

elaborado polo personaxe do 

curso; unha descrición da súa 

escola ideal. 

 Funcións comunicativas: expresar 

a opinión e preferencias, expresar 

a existencia;describir a súa escola, 

e as actividades do patio no que 

xogan, describir a forma dun 

obxecto; narrar unha historia. 

 Estruturas sintáctico-discursivas: 

Present simple: There’s a 

(library)(in the school). like + -ing: 

I like   don’t like (reading). 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo a: 

lugares e obxectos do colexio 

(board, classroom, desk, gym, 

library, playground, swimming 

pool, toilet); xogos e actividades 

no xardín (playing basketball, 

playing football, playing hide and 

seek, reading). Educación 

Plástica: formas xeométricas 

cor. súa idade con imaxes ilustrativas que 

clarifican o seu significado 

B5.6. Comprender e expresar a posesión. PLEB5.6. Adquire as rutinas de saúdos e 

despedidas e diríxese aos demais 

utilizando as fórmulas de cortesía básicas 

CL 

B5.7. Expresar e identificar os seus gustos. PLEB5.7. Expresa e identifica a posesión 

referida a si mesmo/a e a unha terceira 

persoa 

CL 

B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas 

máis básicas e frecuentes para realizar as funcións 

comunicativas propias do seu nivel.   

 

PLEB5.8. Expresa e identifica o que lle 

gusta e o que non lle gusta.  

CL 

B5.9. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus 

significados asociados.  

PLEB5.9. Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa 

correctamente os nexos máis básicos.  

 

CL 

B5.10. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. e. enlazar 

palabras ou grupos de palabras con conectores básicos como “e, 

ou”, adecuándoas aos propósitos comunicativos. 

PLEB5.10. Diferenza preguntas e 

respostas moi simples.  

CL 

B5.11. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas 

gramaticais sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro 

un repertorio memorizado. 

PLEB5.11. Memoriza rutinas lingüísticas 

básicas e moi sinxelas para, por exemplo, 

desenvolverse nas interaccións de aula e 

expresar e preguntar cantidades.  

CL 

SC 

B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en 

contextos comunicativos sinxelos. 

PLEB5.12. Participa activamente en xogos 

de letras, elaboración de glosarios 

ilustrados,dramatizacións etc. 

CL 

SC 
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(circle, rectangle, square, triangle). 

 

  B5.13. Recoñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico de 

alta frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas súas experiencias, necesidades e 

intereses. 

PLEB5.13. Expresa estados de ánimo 

elementais (happy/sad, bored…). 

 

  B5.14. Valorar as linguas estranxeiras como instrumento de 

comunicación. 

PLEB5.14. Comprende e usa 

adecuadamente o vocabulario básico 

necesario para participar nas interaccións 

de aula, ler textos infantís moi sinxelos e 

escribir con léxico traballado previamente 

de forma oral. 

 

  B5.15. Comparar aspectos básicos das linguas que coñece para 

mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia 

integrada. 

PLEB5.15. Amosa interese por 

comunicarse na lingua estranxeira nas 

interaccións de aula. 

 

   PLEB5.16. Compara aspectos moi básicos 

e elementais (gráficos, sintácticos, léxicos) 

das linguas que coñece. 
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Unit 4 – A day at the farm 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos oraIs 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

presentación do novo vocabulario 

visualmente mediante o iPack ou 

flashcards; exposición da linguaxe 

con tres vídeos, unha canción, un 

vídeo cultural, unha presentación 

intercurricular e unha historia 

animada; escoitar os textos unha 

primeira vez para captar a idea 

xeral e unha segunta vez pata 

entender información máis 

específica; seguir o texto no libro 

ao mesmo tempo no que se 

escoita; uso de flashcards como 

soporte visual para as audicións. 

 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: o son /f/ farm, 

farmer, feathers, four; un 

trabalinguas. 

B1.1. Comprender o sentido xeral de textos orais propios da súa 

idade (contos breves e sinxelos, rimas infantís, cancións adiviñas 

moi evidentes) emitidos con ritmo discursivo lento, con claridade 

e de viva voz ou por medios técnicos que non distorsionen a 

percepción da mensaxe, con apoio visual moi redundante que 

axude á comprensión.   

PLEB1.1. Comprende a información 

esencial dun conto, rima ou canción moi 

breves, e moi sinxelos, previamente 

traballados, emitidos lentamente, cunha 

pronuncia ben articulada, e con apoios 

visuais moi redundantes que axuden á 

comprensión.  

CL 

 

B1.2. Comprender preguntas e informacións relativas á 

información persoal básica (nome, idade, gustos…), instrucións 

elementais e peticións relativas ao comportamento na aula.   

PLEB1.2. Comprende vocabulario básico 

sobre temas familiares a través de apoio 

visual.  

CL 

 

B1.3. Facer hipóteses sobre o posible sentido dun texto 

apoiándose en elementos paraverbais evidentes e en situacións 

de comunicación familiares.  

PLEB1.3. Comprende preguntas básicas 

(nome, idade e gustos) sobre si mesmo/a e 

dos e das demais.  

CL 

AA 

B1.4. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación 

básicos. 

PLEB1.4. Segue instrucións e comprende 

peticións relativas á vida escolar e da súa 

contorna (Open/close the book, sit 

down…). 

CL 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

b) 

c) 

i) 

 Estratexias de produción: 

desenvolver a fluidez mediante 

debates guiados polo profesor, e a 

precisión mediante actividades 

orais controladas que implican 

repetición. 

 
 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: o son /f/ farm, 

farmer, feathers, four; un 

B2.1. Falar de si mesmo/a e das persoas da súa contorna 

inmediata, de lugares e 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).   

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e 

elementais previamente preparadas e 

ensaiadas sobre temas moi próximos a un 

mesmo e dos e das demais (dicir o seu 

nome e idade, a cor do pelo e os ollos, 

presentar á súa familia, indicar as súas 

preferencias) cunha pronuncia e entoación 

comprensibles.  

CL 

B2.2. Participar activamente en conversas que requiran un 

intercambio directo de información en áreas de necesidade 

PLEB2.2. Pregunta e responde para 

dar/obter información en conversas básicas 

CL 
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trabalinguas. inmediata ou sobre temas moi familiares, aínda que en ocasións 

a pronuncia non sexa tan clara e poida provocar confusións 

lingüísticas.  

(nome, idade, gustos). 

PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita 

atenta 

CL 

SC 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos e de uso diario. 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente 

textos orais sinxelos e breves (p.e. 

cancións, rimas) aprendidos a través de 

xogos. 

CL 

SC 

   PLEB2.5.  Amosa unha actitude positiva 

cara á aprendizaxe dunha lingua 

estranxeira. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

practicar a linguaxe xunto coa 

clase antes de emprender unha 

lectura máis independente dos 

textos; completar as actividades 

prelectura activando os seus 

coñecementos. 

 

 Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da 

unidade. 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas 

principais en textos simples e breves relacionados con temas 

familiares e de interese para o alumnado, que contan con apoio 

visual.   

PLEB3.1. Comprende palabras e frases 

simples en textos moi sinxelos 

relacionadas cos temas traballados 

previamente de forma oral.  

 

CL 

B3.2. Utilizar e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas 

para a comprensión do sentido xeral, a e as ideas principais do 

texto.   

PLEB3.2. Comprende a idea principal 

dunha historia sinxela acompañada de 

apoio visual e identifica os e as personaxes 

principais.  

CL 

B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas básicas relacionadas coas convencións 

ortográficas básicas que expresan pausas, exclamacións e 

interrogacións.   

PLEB3.3. Fai hipóteses sobre o tema dun 

texto elemental a partir do título do mesmo 

e das imaxes que o ilustran.  

 

CL 

AA 

B3.4. Ler en voz alta textos moi breves, moi elementais e 

previamente traballados oralmente, amosando unha entoación e 

pronuncia adecuadas. 

PLEB3.4. Le en voz alta textos sinxelos e 

previamente traballados de forma oral, con 

entoación e pronuncia comprensibles. 

CL 

AA 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de produción: 

compleción de oracións coa 

linguaxe aprendida na unidade; 

dispoñer dun modelo no que 

B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, 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, da súa contorna máis 

inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións 

PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas 

coa súa imaxe e a súa vida cotiá 

traballadas previamente de forma oral.  

 

CL 
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basear a súa peza personalizada. 

 

  Patróns gráficos e convencións 

ortográficas básicas: o vocabulario 

da unidade. 

familiares e predicibles.   

B4.2. Utilizar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

produción de textos escritos.   

PLEB4.2. Escribe pequenos diálogos ou 

narracións moi sinxelas e breves seguindo 

un modelo dado e respectando a estrutura 

gramatical máis sinxela.  

CL 

B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas 

para escribir con razoable corrección palabras curtas que utiliza 

normalmente ao falar, pero non necesariamente cunha ortografía 

totalmente normalizada. 

PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, 

organizadas con coherencia na súa 

secuencia e con léxico relacionado co tema 

da escritura.  

CL 

 

 PLEB4.4. Completa unha táboa con datos 

persoais básicos (nome, apelido, idade...). 

CL 

AA 

   PLEB4.5. Revisa o texto antes de facer a 

súa versión definitiva, elaborando 

borradores nos que se observa a 

reparación da ortografía e doutros 

aspectos relacionados coa secuencia 

adecuada das frases e mesmo a 

pertinencia das ilustracións, se é o caso. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

b) 

f) 

 Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: ver un vídeo 

sobre a contorna do personaxe do 

curso; escoitar un chant e unha 

canción sobre animais da granxa; 

escoitar breves diálogos e 

oracións coa linguaxe de unidade; 

un vídeo cultural sobre unha visita 

a unha granxa no Reino Unido; un 

vídeo intercurricular sobre 

alimentos de orixe animal; unha 

historia con vocabulario sobre as 

partes do corpo animal; oracións 

sobre a historia; escoita da 

presentación do proxecto do 

B5.1. Identificar aspectos socioculturais básicos concretos e 

significativos e aplicar os coñecementos adquiridos sobre estes 

a unha comprensión adecuada do texto.   

 

PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da 

vida cotiá dos países onde se fala a lingua 

estranxeira (horarios, comidas, festas…) e 

compáraos cos propios, amosando unha 

actitude de apertura cara ao diferente.  

SC 

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en 

actividades individuais ou colectivas que soliciten o seu uso 

comunicativo. 

PLEB5.2. Recoñece e aplica fórmulas 

básicas de relación social.  

CL 

SC 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente.   PLEB5.3. Recoñece preguntas e respostas 

sinxelas sobre si mesmo/a e dos e das 

demais.  

CL 

SIEE 

 

B5.4. Obter e dar información básica persoal, á súa contorna 

máis inmediata e na situación de comunicación propia da aula.   

PLEB5.4. Diferenza saúdos de despedidas 

e o uso de fórmulas de cortesía (Please, 

thank you, excuse me…).  

CL 

SC 
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personaxe; reproducir un chant e 

cantar unha canción sobre a 

granxa; resposta individual á 

pregunta do personaxe: What farm 

animals do you like?; comparar 

aspectos culturais en grupo (How 

can you help the farmer?); 

representar a historia da unidade; 

debatir sobre a importancia de 

facer novos amigos; xogar un xogo 

de comunicación coas mini-cards; 

presentar e describir un debuxo 

dun animal ficticio; ler unha historia 

relacionada co tema da unidade 

(The goats and the griffin) e o 

proxecto elaborado polo 

personaxe do curso; unha 

descrición dun animal ficticio. 

 Funcións comunicativas: a opinión 

e preferencias, expresar a 

existencia e a cantidade; describir 

animais e actividades dunha 

granxa, e os alimentos de orixe 

animal; describir un animal; narrar 

unha historia. 

 Estruturas sintáctico-discursivas: 

Present simple: There are (ten) 

(bees). Have got: It’s got (a tail). 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo a: 

na granxa (bee, chicken, duck, 

farmer, goat, horse, pig, sheep); 

partes do corpo animal (beak, 

feathers, tail, wings). Ciencias 

Naturais: alimentos de orixe 

B5.5. Expresar nocións moi básicas e elementais relativas a 

tamaño, cantidade, posesión, número calidades físicas, forma e 

cor. 

PLEB5.5. Identifica, asocia e menciona 

palabras e frases simples moi próximos á 

súa idade con imaxes ilustrativas que 

clarifican o seu significado 

CL 

B5.6. Comprender e expresar a posesión. PLEB5.6. Adquire as rutinas de saúdos e 

despedidas e diríxese aos demais 

utilizando as fórmulas de cortesía básicas 

CL 

B5.7. Expresar e identificar os seus gustos. PLEB5.7. Expresa e identifica a posesión 

referida a si mesmo/a e a unha terceira 

persoa 

CL 

B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas 

máis básicas e frecuentes para realizar as funcións 

comunicativas propias do seu nivel.   

 

PLEB5.8. Expresa e identifica o que lle 

gusta e o que non lle gusta.  

CL 

B5.9. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus 

significados asociados.  

PLEB5.9. Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa 

correctamente os nexos máis básicos.  

 

CL 

B5.10. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. e. enlazar 

palabras ou grupos de palabras con conectores básicos como “e, 

ou”, adecuándoas aos propósitos comunicativos. 

PLEB5.10. Diferenza preguntas e 

respostas moi simples.  

CL 

B5.11. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas 

gramaticais sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro 

un repertorio memorizado. 

PLEB5.11. Memoriza rutinas lingüísticas 

básicas e moi sinxelas para, por exemplo, 

desenvolverse nas interaccións de aula e 

expresar e preguntar cantidades.  

CL 

SC 

B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en 

contextos comunicativos sinxelos. 

PLEB5.12. Participa activamente en xogos 

de letras, elaboración de glosarios 

ilustrados,dramatizacións etc. 

CL 

SC 
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animal (eggs, honey, meat, milk). 

 

  B5.13. Recoñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico de 

alta frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas súas experiencias, necesidades e 

intereses. 

PLEB5.13. Expresa estados de ánimo 

elementais (happy/sad, bored…). 

 

  B5.14. Valorar as linguas estranxeiras como instrumento de 

comunicación. 

PLEB5.14. Comprende e usa 

adecuadamente o vocabulario básico 

necesario para participar nas interaccións 

de aula, ler textos infantís moi sinxelos e 

escribir con léxico traballado previamente 

de forma oral. 

 

  B5.15. Comparar aspectos básicos das linguas que coñece para 

mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia 

integrada. 

PLEB5.15. Amosa interese por 

comunicarse na lingua estranxeira nas 

interaccións de aula. 

 

   PLEB5.16. Compara aspectos moi básicos 

e elementais (gráficos, sintácticos, léxicos) 

das linguas que coñece. 

 

 
 
  



 

 
 

All About Us 2 – Oxford University Press          82 

Unit 5 – It’s my birthday 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos oraIs 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

presentación do novo vocabulario 

visualmente mediante o iPack ou 

flashcards; exposición da linguaxe 

con tres vídeos, unha canción, un 

vídeo cultural, unha presentación 

intercurricular e unha historia 

animada; escoitar os textos unha 

primeira vez para captar a idea 

xeral e unha segunta vez pata 

entender información máis 

específica; seguir o texto no libro 

ao mesmo tempo no que se 

escoita; uso de flashcards como 

soporte visual para as audicións. 

 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: o son /m/ milk, 

monster, mum, mushrooms; un 

trabalinguas. 

B1.1. Comprender o sentido xeral de textos orais propios da súa 

idade (contos breves e sinxelos, rimas infantís, cancións adiviñas 

moi evidentes) emitidos con ritmo discursivo lento, con claridade 

e de viva voz ou por medios técnicos que non distorsionen a 

percepción da mensaxe, con apoio visual moi redundante que 

axude á comprensión.   

PLEB1.1. Comprende a información 

esencial dun conto, rima ou canción moi 

breves, e moi sinxelos, previamente 

traballados, emitidos lentamente, cunha 

pronuncia ben articulada, e con apoios 

visuais moi redundantes que axuden á 

comprensión.  

CL 

 

B1.2. Comprender preguntas e informacións relativas á 

información persoal básica (nome, idade, gustos…), instrucións 

elementais e peticións relativas ao comportamento na aula.   

PLEB1.2. Comprende vocabulario básico 

sobre temas familiares a través de apoio 

visual.  

CL 

 

B1.3. Facer hipóteses sobre o posible sentido dun texto 

apoiándose en elementos paraverbais evidentes e en situacións 

de comunicación familiares.  

PLEB1.3. Comprende preguntas básicas 

(nome, idade e gustos) sobre si mesmo/a e 

dos e das demais.  

CL 

AA 

B1.4. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación 

básicos. 

PLEB1.4. Segue instrucións e comprende 

peticións relativas á vida escolar e da súa 

contorna (Open/close the book, sit 

down…). 

CL 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

b) 

c) 

i) 

 Estratexias de produción: 

desenvolver a fluidez mediante 

debates guiados polo profesor, e a 

precisión mediante actividades 

orais controladas que implican 

repetición. 

 
 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: o son /m/ milk, 

monster, mum, mushrooms; un 

B2.1. Falar de si mesmo/a e das persoas da súa contorna 

inmediata, de lugares e 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).   

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e 

elementais previamente preparadas e 

ensaiadas sobre temas moi próximos a un 

mesmo e dos e das demais (dicir o seu 

nome e idade, a cor do pelo e os ollos, 

presentar á súa familia, indicar as súas 

preferencias) cunha pronuncia e entoación 

comprensibles.  

CL 

B2.2. Participar activamente en conversas que requiran un 

intercambio directo de información en áreas de necesidade 

PLEB2.2. Pregunta e responde para 

dar/obter información en conversas básicas 

CL 
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trabalinguas. inmediata ou sobre temas moi familiares, aínda que en ocasións 

a pronuncia non sexa tan clara e poida provocar confusións 

lingüísticas.  

(nome, idade, gustos). 

PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita 

atenta 

CL 

SC 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos e de uso diario. 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente 

textos orais sinxelos e breves (p.e. 

cancións, rimas) aprendidos a través de 

xogos. 

CL 

SC 

   PLEB2.5.  Amosa unha actitude positiva 

cara á aprendizaxe dunha lingua 

estranxeira. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

practicar a linguaxe xunto coa 

clase antes de emprender unha 

lectura máis independente dos 

textos; completar as actividades 

prelectura activando os seus 

coñecementos. 

 

 Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da 

unidade. 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas 

principais en textos simples e breves relacionados con temas 

familiares e de interese para o alumnado, que contan con apoio 

visual.   

PLEB3.1. Comprende palabras e frases 

simples en textos moi sinxelos 

relacionadas cos temas traballados 

previamente de forma oral.  

 

CL 

B3.2. Utilizar e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas 

para a comprensión do sentido xeral, a e as ideas principais do 

texto.   

PLEB3.2. Comprende a idea principal 

dunha historia sinxela acompañada de 

apoio visual e identifica os e as personaxes 

principais.  

CL 

B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas básicas relacionadas coas convencións 

ortográficas básicas que expresan pausas, exclamacións e 

interrogacións.   

PLEB3.3. Fai hipóteses sobre o tema dun 

texto elemental a partir do título do mesmo 

e das imaxes que o ilustran.  

 

CL 

AA 

B3.4. Ler en voz alta textos moi breves, moi elementais e 

previamente traballados oralmente, amosando unha entoación e 

pronuncia adecuadas. 

PLEB3.4. Le en voz alta textos sinxelos e 

previamente traballados de forma oral, con 

entoación e pronuncia comprensibles. 

CL 

AA 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de produción: 

compleción de oracións coa 

linguaxe aprendida na unidade; 

dispoñer dun modelo no que 

B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, 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, da súa contorna máis 

inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións 

PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas 

coa súa imaxe e a súa vida cotiá 

traballadas previamente de forma oral.  

 

CL 



 

 
 

All About Us 2 – Oxford University Press          84 

basear a súa peza personalizada. 

 

  Patróns gráficos e convencións 

ortográficas básicas: o vocabulario 

da unidade. 

familiares e predicibles.   

B4.2. Utilizar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

produción de textos escritos.   

PLEB4.2. Escribe pequenos diálogos ou 

narracións moi sinxelas e breves seguindo 

un modelo dado e respectando a estrutura 

gramatical máis sinxela.  

CL 

B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas 

para escribir con razoable corrección palabras curtas que utiliza 

normalmente ao falar, pero non necesariamente cunha ortografía 

totalmente normalizada. 

PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, 

organizadas con coherencia na súa 

secuencia e con léxico relacionado co tema 

da escritura.  

CL 

 

 PLEB4.4. Completa unha táboa con datos 

persoais básicos (nome, apelido, idade...). 

CL 

AA 

   PLEB4.5. Revisa o texto antes de facer a 

súa versión definitiva, elaborando 

borradores nos que se observa a 

reparación da ortografía e doutros 

aspectos relacionados coa secuencia 

adecuada das frases e mesmo a 

pertinencia das ilustracións, se é o caso. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

b) 

f) 

 Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: ver un vídeo 

sobre a contorna do personaxe do 

curso; escoitar un chant e unha 

canción sobre os aniversarios; 

escoitar breves diálogos e 

oracións coa linguaxe de unidade; 

un vídeo cultural sobre unha festa 

de aniversario no Reino Unido; un 

vídeo intercurricular sobrecontar 

en decenas; unha historia con 

vocabulario sobre alimentos; 

oracións sobre a historia; escoita 

da presentación do proxecto do 

personaxe; reproducir un chant e 

B5.1. Identificar aspectos socioculturais básicos concretos e 

significativos e aplicar os coñecementos adquiridos sobre estes 

a unha comprensión adecuada do texto.   

 

PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da 

vida cotiá dos países onde se fala a lingua 

estranxeira (horarios, comidas, festas…) e 

compáraos cos propios, amosando unha 

actitude de apertura cara ao diferente.  

SC 

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en 

actividades individuais ou colectivas que soliciten o seu uso 

comunicativo. 

PLEB5.2. Recoñece e aplica fórmulas 

básicas de relación social.  

CL 

SC 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente.   PLEB5.3. Recoñece preguntas e respostas 

sinxelas sobre si mesmo/a e dos e das 

demais.  

CL 

SIEE 

 

B5.4. Obter e dar información básica persoal, á súa contorna 

máis inmediata e na situación de comunicación propia da aula.   

PLEB5.4. Diferenza saúdos de despedidas 

e o uso de fórmulas de cortesía (Please, 

thank you, excuse me…).  

CL 

SC 
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cantar unha canción sobre os 

aniversarios; resposta individual á 

pregunta do personaxe: What 

party food do you like?; comparar 

aspectos culturais en grupo (What 

do you like at birthday parties?); 

representar a historia da unidade; 

debatir sobre a importancia de 

compartir e traballar xuntos; xogar 

un xogo de comunicación coas 

mini-cards; presentar e describir 

un debuxo dun amigo e as cousas 

que lle gustan e non lle gustan; ler 

unha historia relacionada co tema 

da unidade (Stone soup) e o 

proxecto elaborado polo 

personaxe do curso unha 

descrición dun amigo e as cousas 

que lle gustan e non lle gustan. 

 Funcións comunicativas: expresar 

a opinión e preferencias propias e 

doutras persoas sobre alimentos; 

preguntar e expresar posesión; 

describir unha festa de aniversario; 

contar decenas; narrar unha 

historia, expresar gustos persoais; 

describir unha persoa. 

 Estruturas sintáctico-discursivas: 

Present simple: He / She likes 

(cherries).He   She doesn’t like 

(crisps). Have you got 

(mushrooms)? Yes, I have. / No, I 

haven’t. 

 Léxico de alta frecuencia relativo a: 

os aniversarios (birthday card, 

B5.5. Expresar nocións moi básicas e elementais relativas a 

tamaño, cantidade, posesión, número calidades físicas, forma e 

cor. 

PLEB5.5. Identifica, asocia e menciona 

palabras e frases simples moi próximos á 

súa idade con imaxes ilustrativas que 

clarifican o seu significado 

CL 

B5.6. Comprender e expresar a posesión. PLEB5.6. Adquire as rutinas de saúdos e 

despedidas e diríxese aos demais 

utilizando as fórmulas de cortesía básicas 

CL 

B5.7. Expresar e identificar os seus gustos. PLEB5.7. Expresa e identifica a posesión 

referida a si mesmo/a e a unha terceira 

persoa 

CL 

B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas 

máis básicas e frecuentes para realizar as funcións 

comunicativas propias do seu nivel.   

 

PLEB5.8. Expresa e identifica o que lle 

gusta e o que non lle gusta.  

CL 

B5.9. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus 

significados asociados.  

PLEB5.9. Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa 

correctamente os nexos máis básicos.  

 

CL 

B5.10. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. e. enlazar 

palabras ou grupos de palabras con conectores básicos como “e, 

ou”, adecuándoas aos propósitos comunicativos. 

PLEB5.10. Diferenza preguntas e 

respostas moi simples.  

CL 

B5.11. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas 

gramaticais sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro 

un repertorio memorizado. 

PLEB5.11. Memoriza rutinas lingüísticas 

básicas e moi sinxelas para, por exemplo, 

desenvolverse nas interaccións de aula e 

expresar e preguntar cantidades.  

CL 

SC 

B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en 

contextos comunicativos sinxelos. 

PLEB5.12. Participa activamente en xogos 

de letras, elaboración de glosarios 

ilustrados,dramatizacións etc. 

CL 

SC 
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cherries, crisps, pizza, popcorn, 

sausages, water, yoghurt); 

alimentos (mushrooms, onions, 

pot, potatoes). Matemáticas: 

decenas. 

  B5.13. Recoñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico de 

alta frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas súas experiencias, necesidades e 

intereses. 

PLEB5.13. Expresa estados de ánimo 

elementais (happy/sad, bored…). 

 

  B5.14. Valorar as linguas estranxeiras como instrumento de 

comunicación. 

PLEB5.14. Comprende e usa 

adecuadamente o vocabulario básico 

necesario para participar nas interaccións 

de aula, ler textos infantís moi sinxelos e 

escribir con léxico traballado previamente 

de forma oral. 

 

  B5.15. Comparar aspectos básicos das linguas que coñece para 

mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia 

integrada. 

PLEB5.15. Amosa interese por 

comunicarse na lingua estranxeira nas 

interaccións de aula. 

 

   PLEB5.16. Compara aspectos moi básicos 

e elementais (gráficos, sintácticos, léxicos) 

das linguas que coñece. 
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Unit 6 – I’m on holiday 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos oraIs 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

presentación do novo vocabulario 

visualmente mediante o iPack ou 

flashcards; exposición da linguaxe 

con tres vídeos, unha canción, un 

vídeo cultural, unha presentación 

intercurricular e unha historia 

animada; escoitar os textos unha 

primeira vez para captar a idea 

xeral e unha segunta vez pata 

entender información máis 

específica; seguir o texto no libro 

ao mesmo tempo no que se 

escoita; uso de flashcards como 

soporte visual para as audicións. 

 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: o son /ʃ/ shirt, 

sheep, shoes, shorts; un 

trabalinguas. 

B1.1. Comprender o sentido xeral de textos orais propios da súa 

idade (contos breves e sinxelos, rimas infantís, cancións adiviñas 

moi evidentes) emitidos con ritmo discursivo lento, con claridade 

e de viva voz ou por medios técnicos que non distorsionen a 

percepción da mensaxe, con apoio visual moi redundante que 

axude á comprensión.   

PLEB1.1. Comprende a información 

esencial dun conto, rima ou canción moi 

breves, e moi sinxelos, previamente 

traballados, emitidos lentamente, cunha 

pronuncia ben articulada, e con apoios 

visuais moi redundantes que axuden á 

comprensión.  

CL 

 

B1.2. Comprender preguntas e informacións relativas á 

información persoal básica (nome, idade, gustos…), instrucións 

elementais e peticións relativas ao comportamento na aula.   

PLEB1.2. Comprende vocabulario básico 

sobre temas familiares a través de apoio 

visual.  

CL 

 

B1.3. Facer hipóteses sobre o posible sentido dun texto 

apoiándose en elementos paraverbais evidentes e en situacións 

de comunicación familiares.  

PLEB1.3. Comprende preguntas básicas 

(nome, idade e gustos) sobre si mesmo/a e 

dos e das demais.  

CL 

AA 

B1.4. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación 

básicos. 

PLEB1.4. Segue instrucións e comprende 

peticións relativas á vida escolar e da súa 

contorna (Open/close the book, sit 

down…). 

CL 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

b) 

c) 

i) 

 Estratexias de produción: 

desenvolver a fluidez mediante 

debates guiados polo profesor, e a 

precisión mediante actividades 

orais controladas que implican 

repetición. 

 
 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: o son /ʃ/ shirt, 

sheep, shoes, shorts; un 

B2.1. Falar de si mesmo/a e das persoas da súa contorna 

inmediata, de lugares e 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).   

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e 

elementais previamente preparadas e 

ensaiadas sobre temas moi próximos a un 

mesmo e dos e das demais (dicir o seu 

nome e idade, a cor do pelo e os ollos, 

presentar á súa familia, indicar as súas 

preferencias) cunha pronuncia e entoación 

comprensibles.  

CL 

B2.2. Participar activamente en conversas que requiran un 

intercambio directo de información en áreas de necesidade 

PLEB2.2. Pregunta e responde para 

dar/obter información en conversas básicas 

CL 
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trabalinguas. inmediata ou sobre temas moi familiares, aínda que en ocasións 

a pronuncia non sexa tan clara e poida provocar confusións 

lingüísticas.  

(nome, idade, gustos). 

PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita 

atenta 

CL 

SC 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos e de uso diario. 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente 

textos orais sinxelos e breves (p.e. 

cancións, rimas) aprendidos a través de 

xogos. 

CL 

SC 

   PLEB2.5.  Amosa unha actitude positiva 

cara á aprendizaxe dunha lingua 

estranxeira. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

practicar a linguaxe xunto coa 

clase antes de emprender unha 

lectura máis independente dos 

textos; completar as actividades 

prelectura activando os seus 

coñecementos. 

 

 Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da 

unidade. 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas 

principais en textos simples e breves relacionados con temas 

familiares e de interese para o alumnado, que contan con apoio 

visual.   

PLEB3.1. Comprende palabras e frases 

simples en textos moi sinxelos 

relacionadas cos temas traballados 

previamente de forma oral.  

 

CL 

B3.2. Utilizar e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas 

para a comprensión do sentido xeral, a e as ideas principais do 

texto.   

PLEB3.2. Comprende a idea principal 

dunha historia sinxela acompañada de 

apoio visual e identifica os e as personaxes 

principais.  

CL 

B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas básicas relacionadas coas convencións 

ortográficas básicas que expresan pausas, exclamacións e 

interrogacións.   

PLEB3.3. Fai hipóteses sobre o tema dun 

texto elemental a partir do título do mesmo 

e das imaxes que o ilustran.  

 

CL 

AA 

B3.4. Ler en voz alta textos moi breves, moi elementais e 

previamente traballados oralmente, amosando unha entoación e 

pronuncia adecuadas. 

PLEB3.4. Le en voz alta textos sinxelos e 

previamente traballados de forma oral, con 

entoación e pronuncia comprensibles. 

CL 

AA 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de produción: 

compleción de oracións coa 

linguaxe aprendida na unidade; 

dispoñer dun modelo no que 

B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, 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, da súa contorna máis 

inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións 

PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas 

coa súa imaxe e a súa vida cotiá 

traballadas previamente de forma oral.  

 

CL 
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basear a súa peza personalizada. 

 

  Patróns gráficos e convencións 

ortográficas básicas: o vocabulario 

da unidade. 

familiares e predicibles.   

B4.2. Utilizar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

produción de textos escritos.   

PLEB4.2. Escribe pequenos diálogos ou 

narracións moi sinxelas e breves seguindo 

un modelo dado e respectando a estrutura 

gramatical máis sinxela.  

CL 

B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas 

para escribir con razoable corrección palabras curtas que utiliza 

normalmente ao falar, pero non necesariamente cunha ortografía 

totalmente normalizada. 

PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, 

organizadas con coherencia na súa 

secuencia e con léxico relacionado co tema 

da escritura.  

CL 

 

 PLEB4.4. Completa unha táboa con datos 

persoais básicos (nome, apelido, idade...). 

CL 

AA 

   PLEB4.5. Revisa o texto antes de facer a 

súa versión definitiva, elaborando 

borradores nos que se observa a 

reparación da ortografía e doutros 

aspectos relacionados coa secuencia 

adecuada das frases e mesmo a 

pertinencia das ilustracións, se é o caso. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

b) 

f) 

 Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: ver un vídeo 

sobre a contorna do personaxe do 

curso; escoitar un chant e unha 

canción sobreas vacacións; 

escoitar breves diálogos e 

oracións coa linguaxe de unidade; 

un vídeo cultural sobre unhas 

vacacións na praia no Reino 

Unido; un vídeo intercurricular 

sobre medios de transporte; unha 

historia con vocabulario sobre 

sensacións; oracións sobre a 

historia; escoita da presentación 

do proxecto do personaxe; 

B5.1. Identificar aspectos socioculturais básicos concretos e 

significativos e aplicar os coñecementos adquiridos sobre estes 

a unha comprensión adecuada do texto.   

 

PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da 

vida cotiá dos países onde se fala a lingua 

estranxeira (horarios, comidas, festas…) e 

compáraos cos propios, amosando unha 

actitude de apertura cara ao diferente.  

SC 

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en 

actividades individuais ou colectivas que soliciten o seu uso 

comunicativo. 

PLEB5.2. Recoñece e aplica fórmulas 

básicas de relación social.  

CL 

SC 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente.   PLEB5.3. Recoñece preguntas e respostas 

sinxelas sobre si mesmo/a e dos e das 

demais.  

CL 

SIEE 

 

B5.4. Obter e dar información básica persoal, á súa contorna 

máis inmediata e na situación de comunicación propia da aula.   

PLEB5.4. Diferenza saúdos de despedidas 

e o uso de fórmulas de cortesía (Please, 

thank you, excuse me…).  

CL 

SC 
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reproducir un chant e cantar unha 

canción sobre as vacacións; 

resposta individual á pregunta do 

personaxe: Where do you go on 

holiday?; comparar aspectos 

culturais en grupo (What do you 

like doing at the beach?); 

representar a historia da unidade; 

debatir sobre a importancia de 

coidar ós animais; xogar un xogo 

de comunicación coas mini-cards; 

presentar e describir un debuxo 

dun membro da súa familia na 

praia; ler unha historia relacionada 

co tema da unidade (The water 

well) e o proxecto elaborado polo 

personaxe do curso unha 

descrición dun membro da súa 

familia na praia. 

 Funcións comunicativas: expresar 

a opinión e preferencias; describir 

a roupa que leva posta unha 

persoa; describir sensacións 

físicas; describir actividades na 

praia e medios de transporte; 

narrar unha historia. 

 Estruturas sintáctico-discursivas: 

He’s   She’s wearing (a)... Is he / 

she hot? Yes, he / she is. No, he / 

she isn’t. 

 Léxico de alta frecuencia relativo a: 

as vacacións (cap, sandals, 

shorts, skirt, suncream, 

sunglasses, swimsuit, T-shirt); 

sensacións (hot, hungry, scared, 

B5.5. Expresar nocións moi básicas e elementais relativas a 

tamaño, cantidade, posesión, número calidades físicas, forma e 

cor. 

PLEB5.5. Identifica, asocia e menciona 

palabras e frases simples moi próximos á 

súa idade con imaxes ilustrativas que 

clarifican o seu significado 

CL 

B5.6. Comprender e expresar a posesión. PLEB5.6. Adquire as rutinas de saúdos e 

despedidas e diríxese aos demais 

utilizando as fórmulas de cortesía básicas 

CL 

B5.7. Expresar e identificar os seus gustos. PLEB5.7. Expresa e identifica a posesión 

referida a si mesmo/a e a unha terceira 

persoa 

CL 

B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas 

máis básicas e frecuentes para realizar as funcións 

comunicativas propias do seu nivel.   

 

PLEB5.8. Expresa e identifica o que lle 

gusta e o que non lle gusta.  

CL 

B5.9. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus 

significados asociados.  

PLEB5.9. Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa 

correctamente os nexos máis básicos.  

 

CL 

B5.10. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. e. enlazar 

palabras ou grupos de palabras con conectores básicos como “e, 

ou”, adecuándoas aos propósitos comunicativos. 

PLEB5.10. Diferenza preguntas e 

respostas moi simples.  

CL 

B5.11. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas 

gramaticais sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro 

un repertorio memorizado. 

PLEB5.11. Memoriza rutinas lingüísticas 

básicas e moi sinxelas para, por exemplo, 

desenvolverse nas interaccións de aula e 

expresar e preguntar cantidades.  

CL 

SC 

B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en 

contextos comunicativos sinxelos. 

PLEB5.12. Participa activamente en xogos 

de letras, elaboración de glosarios 

ilustrados,dramatizacións etc. 

CL 

SC 
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thirsty). Ciencias Naturais: 

medios de transporte (boat, bus, 

car, plane). 

 

  B5.13. Recoñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico de 

alta frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas súas experiencias, necesidades e 

intereses. 

PLEB5.13. Expresa estados de ánimo 

elementais (happy/sad, bored…). 

 

  B5.14. Valorar as linguas estranxeiras como instrumento de 

comunicación. 

PLEB5.14. Comprende e usa 

adecuadamente o vocabulario básico 

necesario para participar nas interaccións 

de aula, ler textos infantís moi sinxelos e 

escribir con léxico traballado previamente 

de forma oral. 

 

  B5.15. Comparar aspectos básicos das linguas que coñece para 

mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia 

integrada. 

PLEB5.15. Amosa interese por 

comunicarse na lingua estranxeira nas 

interaccións de aula. 

 

   PLEB5.16. Compara aspectos moi básicos 

e elementais (gráficos, sintácticos, léxicos) 

das linguas que coñece. 
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5. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES 
 

UNIDADE Nº aprox. de sesións 
Planificación temporal 

aprox.  
(45 min. por sesión)* 

Notas e observacións 

Starter – All about me 3 3-4 horas*  

1 A garden party 10 10-12 horas*  

2 Let’s play at my house 10 10-12 horas *  

Review 1 3 2-3 horas*  

3 Let’s go to the school 10 10-12 horas *  

4 A day at the farm 10 10-12 horas *  

Review 2 3 2-3 horas*  

5 It’s my birthday 10 10-12 horas *  

6 I’m on holiday 10 10-12 horas *  

Review 3 3 2-3 horas*  

Festivals  5 5-6 horas*  

TOTAL e.g  aprox. 78 78-92 horas*  

 

Actividades extra programadas polo centro 

 
 
*Cada centro terá que adaptar esta programación á situación e horario propios. 

AS SESIÓNS SON DE 45' CADA UNHA DE MANEIRA ORIENTATIVA. CADA PROFESOR ADAPTARÁ ESTE ASPECTO Ó SEU HORARIO E Ó NIVEL DA SÚA CLASE 
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Trátase dunha planificación temporal adaptable ó perfil do grupo-clase, pois pode ser utilizada de maneira simultánea cos alumnos/as 

que presenten dificultades na aprendizaxe de idiomas, así como con aqueles que posúan coñecementos un pouco máis avanzados. 

Así mesmo, é adaptable ós propios gustos e iniciativas do profesor/a e os/as seus/súas alumnos/as, e a propia evolución do curso. 

 

A seguinte táboa mostra a nomenclatura dos distintos elementos que interveñen na planificación temporal das unidades.  

 

DESTREZAS CCBB INTERACCIÓN RECURSOS 
PROCESOS 

COGNITIVOS 
ESCENARIOS 

CE 
Comprensión 
escrita 

CL 
Comunicación 
lingüística 

PA Profesor – alumno AB Activity Book ACC Acceso Laboratorio de idiomas 

CO 
Comprensión 
oral 

CMCT 
Matemática, científica e 
tecnolóxica 

TI Traballo individual CB Class Book IDE Identificación Sala de informática 

EE 
Expresión 
escrita 

CD Competencia dixital TG Traballo en grupo TG Teacher’s Guide COMP Comprensión Aula taller 

EO Expresión oral AA Aprender a aprender TP 
Traballo en 
parellas 

TR CD-

ROM 
Teacher’s Resource 
CD-ROM 

REP Reproducción Aula virtual 

IO Interacción oral SC Sociais e cívicas   TRP 
Teacher’s Resource 
Pack 

REF Reflexión Biblioteca 

TD 
Todas 
destrezas 

SIEE 
Sentido da iniciativa e 
espírito emprendedor 

  iPack Interactive materials CONX Conexión Salón de actos 

  CEC 
Conciencia e 
expresións culturais 

    SINT Síntese Ximnasio 

        CREA Creación Patio 

        MEM Memorización  
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Unit Starter - All about me 

 

Unidad Starter - Sesión 1 (45') - Lección 1 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Presentar o tema da unidade e 
os seus obxectivos. 

 Rutinas para comezar a lección (Hello song, 
Weather song...) 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.50 
Flashcards 

iPack 
CB p.2 

CD1 (4-5-6)  Presentar aos personaxes do 
curso e o vocabulario dos 
membros da familia: auntie, 
cousin, family, grandad, granny, 
uncle. 

 Visualización dun vídeo no que se presenta ao 
personaxe principal do curso e á súa familia. 

  (Opcional) Presentación do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita e repetición do vocabulario. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Presentar o vocabulario 
mediante un chant.  

 Escoita e baile dun chant co vocabulario 
aprendido. 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos 
poemas, etc. coa entoación e pronuncia axeitadas. 

 Presentar o vocabulario 
mediante un chant.  

 Escoita e baile dun chant co vocabulario 
aprendido. 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos 
poemas, etc. coa entoación e pronuncia axeitadas. 

 Practicar o vocabulario 
mediante unha canción. 

 Escoita e baile dunha canción co vocabulario 
aprendido. 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos 
poemas, etc. coa entoación e pronuncia axeitadas. 

 Afianzar o vocabulario 
aprendido. 

 Práctica do xogo de vocabulario e gramática no 
iPack. 

CD CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

 Consolidar o vocabulario  Activity Book: 
 Lectura e elección da palabra correcta 

correspondente a cada imaxe. 
 Debuxo da súa familia e escrita do seu nome. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 2 
 

Teacher's 
Resource 
Material 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de reforzo:  
Lesson 1 Reinforcement worksheet  

  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: debuxar 
a súa árbore xenealógica. 
Lesson 1 Extension worksheet  

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad Starter - Sesión 2 (45') - Lección 2 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.52 
Flashcards 

iPack 
CB p.3 

CD1 (7-8-9)  Recordar a lección anterior.  Visualización de novo do vídeo da lección 1. 
  (Opcional) Presentación do vocabulario coas 

flashcards ou iPack. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Presentar os números do 20 ao 
30.  

 Escoita e repetición do vocabulario. CMCT CMCT1. Conta números ata o 10. 

 Presentar o vocabulario 
mediante un chant.  

 Escoita e baile dun chant co vocabulario 
aprendido. 

 Escoita e identificación dos números. 
 Trazado dos números. 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos 
poemas, etc. coa entoación e pronuncia axeitadas. 

 Consolidar o vocabulario  Activity Book: 
 Relación e trazado do número correspondente a 

cada imaxe. 
 Compleción da serie de números. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 3 
 

Teacher's 
Resource 
Material 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de reforzo:  
Lesson 2 Reinforcement worksheet  

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: dicir 
máis series de números. 
Lesson 2 Extension worksheet  

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad Starter - Sesión 3 (45') - Lección 3 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.53 
Flashcards 

iPack 
CB p.4 

CD1 (10-11-12)  Recordar a lección anterior.  Audición da canción da lección anterior. 
  (Opcional) Presentación do vocabulario coas 

flashcards ou iPack. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Presentar os días da semana. 
 Repasar I like...e alimentos: 

bananas, cake, eggs, grapes, 
salad, strawberries. 

 Escoita e repetición do vocabulario. AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Practicar o vocabulario 
mediante unha canción.  

 Escoita e baile dunha canción co vocabulario 
aprendido. 

 Escoita e numeración das imaxes. 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos 
poemas, etc. coa entoación e pronuncia axeitadas. 

 Consolidar o vocabulario  Activity Book: 
 Escritura dos días da semana. 
 Expresión do seu día favorito. 
 Relación dos alimentos coas imaxes. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 4 
 

Teacher's 
Resource 
Material 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de reforzo:  
Lesson 3 Reinforcement worksheet  

  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: escribir 
sobre os seus gustos sobre alimentos. 
Lesson 3 Extension worksheet  

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad Starter - Sesión 4 (45') - Lección 4 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.54 
Flashcards 

iPack 
CB p.5 

CD1 (13-14-15)  Recordar a lección anterior.  Audición da canción da lección anterior. 
  (Opcional) Presentación do vocabulario coas 

flashcards ou iPack. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Presentar as estacións do ano: 
autumn, winter, spring, summer. 

 Escoita e repetición do vocabulario. AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Practicar o vocabulario 
mediante unha canción.  

 Escoita e baile dunha canción co vocabulario 
aprendido. 

 Expresión da súa estación favorita. 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos 
poemas, etc. coa entoación e pronuncia axeitadas. 

 Consolidar o vocabulario  Activity Book: 
 Escritura do vocabulario en cada imaxe. 
 Debuxo dunha estación do ano.  

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 5 
 

Teacher's 
Resource 
Material 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de reforzo:  
Lesson 4 Reinforcement worksheet  

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: escribir 
o vocabulario sen mirar o libro. 
Lesson 4 Extension worksheet  

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unit 1 - A garden party 

Unidad 1 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Presentar o tema da unidade e 
os seus obxectivos. 

 Presentación dos obxectivos da unidade. 
 Rutinas para comezar a lección (Hello song, 

Weather song...) 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.55 
Flashcards 

iPack 
CB p.6 

CD1 (16-17)  Presentar e practicar o primeiro 
bloque de vocabulario: xogos e 
actividades no xardín (dance, 
draw, juggle, play football, play 
tennis, read, skate, skip).  

 Visualización dun vídeo no se se presenta o 
vocabulario contextualizado no mundo real do 
personaxe principal do curso. 

 Presentación de vocabulario co Panorama 
animation no iPack.  

 (Opcional) Presentación do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita e repetición do vocabulario. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Presentar o vocabulario 
mediante un chant.  

 Escoita e aprendizaxe dun chant co vocabulario 
aprendido. 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos 
poemas, etc. coa entoación e pronuncia axeitadas. 

 Practicar o vocabulario 
mediante un xogo. 

 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

 Desenvolver a comunicación e 
expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta formulada 
en Star learner: What other actions can you 
see? 

SC SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 

 Consolidar o vocabulario  Activity Book: 
 Lectura e identificación da palabra 

correspondente a cada imaxe. 
 Escrita do vocabulario aprendido na lección 

para completar a actividade. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 6  
 

Teacher's 
Resource 
Material 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: escritura 
de palabras. 
Lesson 1 Extra vocabulary worksheet da 
unidade 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 1 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Song & Grammar 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.56 
CB p.7 

CD1 (18-19) 
iPack 

 Repasar o vocabulario da 
lección anterior e presentar 
unha estrutura gramatical nova 
mediante unha canción: Can 
you... ? Yes, I can.   No, I can’t.  

 Visualización dun vídeo coa canción da 
unidade, animada con accións.  

 Escoita e aprendizaxe da canción e as 
accións. 

 Pegado dos adhesivos nas imaxes e 
escrita do vocabulario. 

 Escoita e identificación das imaxes. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Practicar o vocabulario 
mediante un xogo. 

 Participación nun xogo de adiviñar que 
palabra pensa o profesor. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

 Interactuar persoalmente co 
tema da unidade, utilizando a 
linguaxe da lección. 

 Resposta individual á pregunta formulada 
sobre o tema da unidade (Can you 
juggle?). 

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

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

 Consolidar o uso da estrutura 
gramatical. 

Activity Book: 
 Compleción de preguntas e respostas co 

vocabulario e estruturas aprendidos. 
 Compleción dunha canción sobre as súas 

habilidades coas estruturas aprendidas e 
os verbos da lista. 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos e 
cunha finalidade específica. 

AB p. 7  
 

Teacher's 
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Lesson 2 Reinforcement worksheet  
Song worksheet  

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: 
Elaboración e presentación duns debuxos 
sobre o tema da unidade. 
Lesson 2 Extension worksheet 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 1 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Repaso da canción da lección anterior. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.57 
CB p.8 

CD1 (20) 
iPack 

 Visionar un vídeo cultural para 
obter a información xeral. 

 Prestar atención ao contido 
cultural. 

 Visionado dun vídeo sobre as actividades 
do tempo de lecer no Reino Unido e 
resposta a unha pregunta de 
comprensión. 

 Escoita e relación do vocabulario coas 
imaxes.  

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Desenvolver a creatividade e 
habilidades de pensamento. 

 Compleción das oracións coa palabra 
correcta. 

CEC CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas. 

 Comparar aspectos doutras 
culturas coa súa propia. 

 Intercambio oral en grupo comparando as 
súas respostas á pregunta: What do you 

do in your free time?   

CEC CEC1. Recoñece algunhas manifestacións culturais 
presentes no mundo anglosaxón.  

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Lectura e relación coas imaxes. 
 Compleción dun diálogo breve e práctica 

oral do diálogo en parellas. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 8  
 

Teacher's 
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Culture worksheet. 

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB 
para a práctica escrita. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 1 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Cross-curricular 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Repaso da canción da lección 2. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.58 
CB p.9 

CD1 (21-22) 
iPack 

 Presentar un novo lote de 
vocabulario relacionado co 
contido intercurricular: drink 
water, exercise every day, sleep 
10 hours, walk to school. 

 Establecer relacións con outras 
áreas do currículo (Ciencias 
Naturais: manterse san). 

 Visionado dunha presentación interactiva 
de imaxes. 

CMCT CMCT3. Relaciona os elementos e recursos 
fundamentais coa vida das persoas. 

 Repasar o vocabulario 
intercurricular.  

 Desenvolver habilidades de 
pensamento. 

 Escoita, identificación das imaxes e 
repetición das palabras. 

 Relación das imaxes. 
 Escrita do vocabulario intercurricular. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Desenvolver a comunicación e 
expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta 
formulada en Star learner: Are you 
healthy? 

SC SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 

 Consolidar e aplicar o 
aprendido na lección. 

Activity Book: 
 Compleción das oracións co vocabulario 

intercurricular. 
 Compleción dunha táboa cos hábitos 

saudables que realizan á semana. 

AA AA1. Usa estratexias para aprender a aprender, 
como usar dicionarios visuais.  

 
AB p. 9  

 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB 
para a práctica escrita. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 1 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Story  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 
 Rutinas para iniciar a lección. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.59 
iPack 

CB pp.10-11 
CD1 (23) 

  Presentar e practicar o segundo 
bloque de vocabulario: xogos e 
actividades no xardín (play 
hide and seek, play hopscotch, 
play marbles, play tag).  

 Visualización do vídeo coa historia 
animada (A special family) e resposta á 
pregunta de comprensión.  

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Fomentar o desenvolvemento 
de valores sociais e cívicos. 

 Reflexión e debate sobre a importancia de 
non rendirse nunca (All about values). 

SC SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 

 Comprobar a comprensión da 
historia. 

 Observación das imaxes e localización 
das que aparecen na historia. 

 Localización do personaxe agochado 
nunha das viñetas da historia. 

 Lectura e escoita de novo. 

CL CL4.2. Le frases sinxelas presentadas previamente 
de forma oral sobre temas familiares de interese. 

 Desenvolver unha 
subhabilidade de pensamento 
crítico: analizar e argumentar. 

 Elección da súa parte favorita da historia. CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas 
sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 

 Desenvolver a expresión oral.  Representación da banda deseñada. CL CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

 Repasar o contido da unidade.  Actividades de reforzo: 
Elaboración do Mini storybook. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

Teacher's 
Resource 
Material 
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Unidad 1 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Vocabulary & Grammar 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.60 
iPack 

Flashcards 
CB p.12 

CD1 (24-25-26) 
 

 Identificación dunha nova 
estrutura gramatical e un novo 
lote de vocabulario introducidos 
no contexto na historia da 
lección anterior. 

 Visualización / lectura da historia da 
lección anterior como recordatorio. 

 (Opcional) Repaso do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita e aprendizaxe dunha canción 
relacionada coa historia. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Presentar e practicar unha 
estrutura gramatical nova: He / 
She can... ; He   She can’t... 

 Escoita dun diálogo utilizando a nova 
estrutura gramatical e vocabulario e 
relación coas imaxes. 

 Práctica controlada de expresión oral 
sobre as imaxes utilizando estruturas e 
vocabulario aprendido.  

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Compleción de palabras e oracións coa 

linguaxe aprendida. 
 Compleción dunha tarefa sobre os valores 

da historia (All about values). 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 10  
 

Teacher's 
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Lesson 6 Reinforcement worksheet. 
Lesson 6 Song worksheet. 

 Actividades de ampliación:  
Lesson 6 Extension worksheet 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 1 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Communication skills 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Escoita de novo da canción da lección 6. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.61 
iPack 

CB p.13 
CD1 (27-28) 

  Presentar e practicar a 
pronuncia do son /t/ tag, 
teacher, tennis, turtle. 

 Escoita e repetición de palabras 
aprendidas na unidade.  

 Audición e lectura dunha rima practicando 
a pronuncia do son presentado. 

 Trazado da grafía correspondente ao son. 

CL CL1.4. Recoñece aspectos sonoros, de ritmo, 
acentuación e entoación de expresións que 
aparecen nos contextos comunicativos habituais. 

 Desenvolver a expresión oral.  Práctica dun diálogo en parellas utilizando 
as mini-cards e a linguaxe aprendida nas 
leccións anteriores. 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas 
sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 
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Unidad 1 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Review & Skills 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.62 
iPack 

CB p.14 
CD1 (29) 

  Repasar a linguaxe da unidade.  Escoita do vocabulario aprendido na 
unidade e relación coas imaxes.  

 Compleción das palabras de cada imaxe. 
 Compleción de oracións coas palabras da 

lista. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Compleción das actividades 

correspondentes con cada imaxe coa 
linguaxe aprendida. 

 Interacción oral en parellas preguntando e 
respondendo sobre as actividades que 
poden realizar. 

 Compleción dunha tarefa escrita utilizando 
a linguaxe aprendida. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 11  
 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB 
para a práctica escrita. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 1 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and Project 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Repaso das cancións das leccións 2, 4 e 

6. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

TG p.63 
iPack 

CB p.15 
CD1 (30) 

 
 Repasar a linguaxe da unidade.  Escoita da descrición dun proxecto 

persoal e resposta á pregunta de 
comprensión. 

 Visionado dun vídeo coa presentación do 
personaxe do seu proxecto.  

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Realizar un proxecto persoal. 
 Desenvolver a creatividade e a 

expresión oral. 

 Elaboración dun debuxo e unha descrición 
dun membro da súa familia e o que pode 
facer seguindo os pasos indicados. 

 Presentación oral do seu proxecto 
seguindo o exemplo. 

CEC 
 
 

SIEE 
 
 
 

CL 
 
 

CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas. 
 
SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
 
CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

 Avaliar o seu progreso na 
unidade. 

 Aprender a aprender. 

 Colorear a estrela da unidade. 
 Avaliar o seu progreso. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

CB p.15 
 

All About Me 
Booklet, pp. 4-5 

 

Unidad 1 - Sesión 10 (45') - Evaluation 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Avaliación sumativa.  Realización do test da unidade 1. SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

Teacher's 
Resource 
Material 
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Unit 2 - Let's play at my house 

 

Unidad 2 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Presentar o tema da unidade e 
os seus obxectivos. 

 Presentación dos obxectivos da unidade. 
 Rutinas para comezar a lección (Hello song, 

Weather song...) 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.65 
Flashcards 

iPack 
CB p.16 

CD1 (31-32)  Presentar e practicar o primeiro 
bloque de vocabulario: lugares 
e obxectos da casa (bathroom, 
bedroom, dining room, flat, hall, 
house, kitchen, living room).  

 Visualización dun vídeo no se se presenta o 
vocabulario contextualizado no mundo real do 
personaxe principal do curso. 

 Presentación de vocabulario co Panorama 
animation no iPack.  

 (Opcional) Presentación do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita e repetición do vocabulario. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Presentar o vocabulario 
mediante un chant.  

 Escoita e aprendizaxe dun chant co vocabulario 
aprendido. 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos 
poemas, etc. coa entoación e pronuncia axeitadas. 

 Practicar o vocabulario 
mediante un xogo. 

 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

 Desenvolver a comunicación e 
expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta formulada 
en Star learner: What other rooms and objects 
can you see? 

SC SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 

 Consolidar o vocabulario  Activity Book: 
 Lectura e identificación da palabra 

correspondente a cada imaxe. 
 Escrita do vocabulario aprendido na lección 

para completar a actividade. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 12  
 

Teacher's 
Resource 
Material 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: escritura 
de palabras. 
Lesson 1 Extra vocabulary worksheet da 
unidade 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 2 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Song & Grammar 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.66 
CB p.17 

CD1 (33-34) 
iPack 

 Repasar o vocabulario da 
lección anterior e presentar 
unha estrutura gramatical nova 
mediante unha canción: 
Where’s... ? He’s   She’s in the 
(bathroom).  

 Visualización dun vídeo coa canción da 
unidade, animada con accións.  

 Escoita e aprendizaxe da canción e as 
accións. 

 Pegado dos adhesivos nas imaxes e 
escrita do vocabulario. 

 Escoita e identificación das imaxes. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Practicar o vocabulario 
mediante un xogo. 

 Participación nun xogo de adiviñar que 
palabra pensa o profesor. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

 Interactuar persoalmente co 
tema da unidade, utilizando a 
linguaxe da lección. 

 Resposta individual á pregunta formulada 
sobre o tema da unidade (Do you live in a 
house or a flat?). 

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

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

 Consolidar o uso da estrutura 
gramatical. 

Activity Book: 
 Compleción de respostas co vocabulario 

aprendido. 
 Compleción de oracións coas estruturas 

aprendidas. 
 Debuxo e compleción dunha canción 

sobre dous membros da súa familia nunha 
casa. 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos e 
cunha finalidade específica. 

AB p. 13  
 

Teacher's 
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Lesson 2 Reinforcement worksheet  
Song worksheet  

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: 
Elaboración e presentación duns debuxos 
sobre o tema da unidade. 
Lesson 2 Extension worksheet 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 2 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Repaso da canción da lección anterior. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.67 
CB p.18 
CD1 (35) 

iPack 
 Visionar un vídeo cultural para 

obter a información xeral. 
 Prestar atención ao contido 

cultural. 

 Visionado dun vídeo sobre las casas no 
Reino Unido e resposta a unha pregunta 
de comprensión. 

 Escoita e relación do vocabulario coas 
imaxes.  

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Desenvolver a creatividade e 
habilidades de pensamento. 

 Compleción das oracións coa palabra 
correcta. 

CEC CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas. 

 Comparar aspectos doutras 
culturas coa súa propia. 

 Intercambio oral en grupo comparando as 
súas respostas á pregunta: Where do you 
live?  

CEC CEC1. Recoñece algunhas manifestacións culturais 
presentes no mundo anglosaxón.  

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Lectura e relación coas imaxes. 
 Compleción dun diálogo breve e práctica 

oral do diálogo en parellas. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 14  
 

Teacher's 
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Culture worksheet. 

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB 
para a práctica escrita. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 2 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Cross-curricular 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Repaso da canción da lección 2. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.68 
CB p.19 

CD1 (36-37) 
iPack 

 Presentar un novo lote de 
vocabulario relacionado co 
contido intercurricular: clean, 
feed my pet, make my bed, tidy 
up. 

 Establecer relacións con outras 
áreas do currículo (Ciencias 
Sociais: axudar na casa). 

 Visionado dunha presentación interactiva 
de imaxes. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

 Repasar o vocabulario 
intercurricular.  

 Desenvolver habilidades de 
pensamento. 

 Escoita, identificación das imaxes e 
repetición das palabras. 

 Relación das imaxes. 
 Escrita do vocabulario intercurricular. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Desenvolver a comunicación e 
expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta 
formulada en Star learner: How do you 
help at home? 

SC SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 

 Consolidar e aplicar o 
aprendido na lección. 

Activity Book: 
 Identificación da palabra correcta para 

cada imaxe. 
 Compleción de oracións e relación coas 

imaxes. 

AA AA1. Usa estratexias para aprender a aprender, 
como usar dicionarios visuais.  

 
AB p. 15  

 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB 
para a práctica escrita. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 2 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Story  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 
 Rutinas para iniciar a lección. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.69 
iPack 

CB pp.20-21 
CD1 (38) 

  Presentar e practicar o segundo 
bloque de vocabulario: lugares 
e obxectos da casa (attic, 
cellar, chimney, garage).  

 Visualización do vídeo coa historia 
animada (A new house for the 3 bears ) e 
resposta á pregunta de comprensión.  

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Fomentar o desenvolvemento 
de valores sociais e cívicos. 

 Reflexión e debate sobre a importancia de 
axudar na casa (All about values). 

SC SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 

 Comprobar a comprensión da 
historia. 

 Observación das imaxes e localización 
das que aparecen na historia. 

 Localización do personaxe agochado 
nunha das viñetas da historia. 

 Lectura e escoita de novo. 

CL CL4.2. Le frases sinxelas presentadas previamente 
de forma oral sobre temas familiares de interese. 

 Desenvolver unha 
subhabilidade de pensamento 
crítico: analizar e argumentar. 

 Elección da súa parte favorita da historia. CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas 
sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 

 Desenvolver a expresión oral.  Representación da banda deseñada. CL CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

 Repasar o contido da unidade.  Actividades de reforzo: 
Elaboración do Mini storybook. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

Teacher's 
Resource 
Material 
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Unidad 2 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Vocabulary & Grammar 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.70 
iPack 

Flashcards 
CB p.22 

CD1 (39-40-41) 
 

 Identificación dunha nova 
estrutura gramatical e un novo 
lote de vocabulario introducidos 
no contexto na historia da 
lección anterior. 

 Visualización / lectura da historia da 
lección anterior como recordatorio. 

 (Opcional) Repaso do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita e aprendizaxe dunha canción 
relacionada coa historia. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Presentar e practicar unha 
estrutura gramatical nova: He / 
She isn’t in the... 

 Escoita dun diálogo utilizando a nova 
estrutura gramatical e vocabulario e 
relación coas imaxes. 

 Práctica controlada de expresión oral 
sobre as imaxes utilizando estruturas e 
vocabulario aprendido.  

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Compleción de palabras e oracións coa 

linguaxe aprendida. 
 Compleción dunha tarefa sobre os valores 

da historia (All about values). 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 16  
 

Teacher's 
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Lesson 6 Reinforcement worksheet. 
Lesson 6 Song worksheet. 

 Actividades de ampliación:  
Lesson 6 Extension worksheet 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 2 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Communication skills 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Escoita de novo da canción da lección 6. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.71 
iPack 

CB p.23 
CD1 (42-43) 

  Presentar e practicar a 
pronuncia do son /tʃ/ chair, 
chimney, chocolate, kitchen. 

 Escoita e repetición de palabras 
aprendidas na unidade.  

 Audición e lectura dunha rima practicando 
a pronuncia do son presentado. 

 Trazado da grafía correspondente ao son. 

CL CL1.4. Recoñece aspectos sonoros, de ritmo, 
acentuación e entoación de expresións que 
aparecen nos contextos comunicativos habituais. 

 Desenvolver a expresión oral.  Práctica dun diálogo en parellas utilizando 
as mini-cards e a linguaxe aprendida nas 
leccións anteriores. 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas 
sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 
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Unidad 2 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Review & Skills 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.72 
iPack 

CB p.24 
CD1 (44) 

  Repasar a linguaxe da unidade.  Escoita do vocabulario aprendido na 
unidade e relación coas imaxes.  

 Compleción das palabras de cada imaxe. 
 Compleción de oracións coas palabras da 

lista. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Compleción dun ecrucillado coa linguaxe 

aprendida. 
 Compleción dunhas oracións utilizando a 

linguaxe aprendida. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 17  
 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB 
para a práctica escrita. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 2 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and Project 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Repaso das cancións das leccións 2, 4 e 

6. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

TG p.73 
iPack 

CB p.25 
CD1 (45) 

 
 Repasar a linguaxe da unidade.  Escoita da descrición dun proxecto 

persoal e resposta á pregunta de 
comprensión. 

 Visionado dun vídeo coa presentación do 
personaxe do seu proxecto.  

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Realizar un proxecto persoal. 
 Desenvolver a creatividade e a 

expresión oral. 

 Elaboración dun debuxo e unha descrición 
de su casa seguindo os pasos indicados. 

 Presentación oral do seu proxecto 
seguindo o exemplo. 

CEC 
 
 

SIEE 
 
 
 

CL 
 
 

CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas. 
 
SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
 
CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

 Avaliar o seu progreso na 
unidade. 

 Aprender a aprender. 

 Colorear a estrela da unidade. 
 Avaliar o seu progreso. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

CB p. 25 
 

All About Me 
Booklet, pp. 6-7 

 

Unidad 2 - Sesión 10 (45') - Evaluation 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Avaliación sumativa.  Realización do test da unidade 2. 
 Realización do test trimestral. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

Teacher's 
Resource 
Material 
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Review 1 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Can you juggle? 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Participación nun xogo coas flashcards 

das dúas últimas unidades. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.75 
iPack 

Flashcards 
CB p.26 

CD1 (46-47) 
 

 Repasar a linguaxe das dúas 
unidades anteriores mediante 
unha historia. 

 Desenvolver a expresión oral. 

 Lectura e audición dunha historia. 
 Escoita de oraciones sobre la historia e 

resposta á pregunta de comprensión. 
 Representación da historia.  

CL CL4.2. Le frases sinxelas presentadas previamente 
de forma oral sobre temas familiares de interese. 
 
CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

 Consolidar o aprendido nas 
dúas últimas unidades. 

Activity Book: 
 Realización das actividades de repaso da 

linguaxe das dúas últimas unidades. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

AB p. 18 
CD1 (50) 

 
 

Review 1 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Can you juggle? 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Participación nun xogo coas flashcards 

das dúas últimas unidades. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.76 
iPack 

Flashcards 
CB p. 26 

CD1 (48-49; 18-
24) 

 Repasar a linguaxe das dúas 
unidades anteriores mediante 
unha historia.  

 Escoita e repetición de vocabulario. 
 Escoita e identificación do vocabulario na 

imaxe.  
 Escoita e práctica das cancións das dúas 

unidades anteriores. 

CL CL4.2. Le frases sinxelas presentadas previamente 
de forma oral sobre temas familiares de interese. 

 Consolidar o aprendido nas 
dúas últimas unidades. 

Activity Book: 
 Realización das actividades de repaso da 

linguaxe das dúas últimas unidades. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

AB p. 19 
CD1 (51) 
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Review 1 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Project 1 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Participación nun xogo coas flashcards 

das dúas últimas unidades. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.77 
Flashcards 
CB p. 27 

 Desenvolver a creatividade. 
 Planificar e elaborar un 

proxecto colaborativo: un mural 
de talentos. 

 Planificación e reparto de tarefas  
 Elaboración en grupos do seu proxecto. 
 Presentación oral do seu proxecto ao 

resto da clase. 
 Coloreado da estrela do proxecto. 

SC 
 
 

AA 
 
 
 
 

CEC 
 
 
 

CL 
 
 

SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 
  
AA3. Usa estratexias básicas de interacción, como 
pedir axuda, acompañar á comunicación con xestos, 
etc..  
 
CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas.. 
 
 
CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 
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Unit 3 - Let's go to the school 

 

Unidad 3 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Presentar o tema da unidade e 
os seus obxectivos. 

 Presentación dos obxectivos da unidade. 
 Rutinas para comezar a lección (Hello song, 

Weather song...) 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.78 
Flashcards 

iPack 
CB p.28 

CD1 (52-53)  Presentar e practicar o primeiro 
bloque de vocabulario: lugares 
e obxectos da escola (board, 
classroom, desk, gym, library, 
playground, swimming pool, 
toilet).  

 Visualización dun vídeo no se se presenta o 
vocabulario contextualizado no mundo real do 
personaxe principal do curso. 

 Presentación de vocabulario co Panorama 
animation no iPack.  

 (Opcional) Presentación do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita e repetición do vocabulario. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Presentar o vocabulario 
mediante un chant.  

 Escoita e aprendizaxe dun chant co vocabulario 
aprendido. 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos 
poemas, etc. coa entoación e pronuncia axeitadas. 

 Practicar o vocabulario 
mediante un xogo. 

 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

 Desenvolver a comunicación e 
expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta formulada 
en Star learner: What other places and objects 
can you see? 

SC SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 

 Consolidar o vocabulario  Activity Book: 
 Lectura e identificación da palabra 

correspondente a cada imaxe. 
 Escrita do vocabulario aprendido na lección 

para completar a actividade. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 20  
 

Teacher's 
Resource 
Material 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: escritura 
de palabras. 
Lesson 1 Extra vocabulary worksheet da 
unidade 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 3 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Song & Grammar 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.79 
CB p.29 

CD1 (54-55) 
iPack 

 Repasar o vocabulario da 
lección anterior e presentar 
unha estrutura gramatical nova 
mediante unha canción: 
There’s a...  

 Visualización dun vídeo coa canción da 
unidade, animada con accións.  

 Escoita e aprendizaxe da canción e as 
accións. 

 Pegado dos adhesivos nas imaxes e 
escrita do vocabulario. 

 Escoita e identificación das imaxes. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Practicar o vocabulario 
mediante un xogo. 

 Participación nun xogo de adiviñar que 
palabra pensa o profesor. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

 Interactuar persoalmente co 
tema da unidade, utilizando a 
linguaxe da lección. 

 Resposta individual á pregunta formulada 
sobre o tema da unidade (What's in your 
school?). 

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

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

 Consolidar o uso da estrutura 
gramatical. 

Activity Book: 
 Compleción de oracións co vocabulario 

aprendido. 
 Elección de vocabulario e compleción 

dunha canción sobre a súa escola. 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos e 
cunha finalidade específica. 

AB p. 21  
 

Teacher's 
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Lesson 2 Reinforcement worksheet  
Song worksheet  

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: 
Elaboración e presentación duns debuxos 
sobre o tema da unidade. 
Lesson 2 Extension worksheet 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 3 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Repaso da canción da lección anterior. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.80 
CB p.30 
CD1 (56) 

iPack 
 Visionar un vídeo cultural para 

obter a información xeral. 
 Prestar atención ao contido 

cultural. 

 Visionado dun vídeo sobre unha escola no 
Reino Unido e resposta a unha pregunta 
de comprensión. 

 Escoita e relación do vocabulario coas 
imaxes.  

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Desenvolver a creatividade e 
habilidades de pensamento. 

 Compleción das oracións coa palabra 
correcta. 

CEC CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas. 

 Comparar aspectos doutras 
culturas coa súa propia. 

 Intercambio oral en grupo comparando as 
súas respostas á pregunta: What’s your 
favourite place at school?  

CEC CEC1. Recoñece algunhas manifestacións culturais 
presentes no mundo anglosaxón.  

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Lectura e relación coas imaxes. 
 Compleción dun diálogo breve e práctica 

oral do diálogo en parellas. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 22  
 

Teacher's 
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Culture worksheet. 

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB 
para a práctica escrita. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 3 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Cross-curricular 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Repaso da canción da lección 2. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.81 
CB p.31 
CD1 (57) 

iPack 
 Presentar un novo lote de 

vocabulario relacionado co 
contido intercurricular: circle, 
rectangle, square, triangle. 

 Establecer relacións con outras 
áreas do currículo (Educación 
Plástica: formas xeométricas). 

 Visionado dunha presentación interactiva 
de imaxes. 

CMCT CMCT4. Aplica nocións e conceptos científicos moi 
básicos para entender o mundo que lles rodea. 

 Repasar o vocabulario 
intercurricular.  

 Desenvolver habilidades de 
pensamento. 

 Escoita, identificación das imaxes e 
repetición das palabras. 

 Relación das imaxes. 
 Escrita do vocabulario intercurricular. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Desenvolver a comunicación e 
expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta 
formulada en Star learner: How many 
shapes can you see in your classroom? 

SC SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 

 Consolidar e aplicar o 
aprendido na lección. 

Activity Book: 
 Escrita do vocabulario intercurricular. 
 Coloreado e reconto das formas que 

compoñen cada imaxe. 

AA AA1. Usa estratexias para aprender a aprender, 
como usar dicionarios visuais.  

 
AB p. 23  

 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB 
para a práctica escrita. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 3 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Story  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 
 Rutinas para iniciar a lección. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.82 
iPack 

CB pp.32-33 
CD1 (58) 

  Presentar e practicar o segundo 
bloque de vocabulario: xogos e 
actividades no xardín (playing 
basketball, playing football, 
playing hide and seek, reading).  

 Visualización do vídeo coa historia 
animada (The magic cave) e resposta á 
pregunta de comprensión.  

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Fomentar o desenvolvemento 
de valores sociais e cívicos. 

 Reflexión e debate sobre a importancia de 
ser xeneroso (All about values). 

SC SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 

 Comprobar a comprensión da 
historia. 

 Observación das imaxes e localización 
das que aparecen na historia. 

 Localización do personaxe agochado 
nunha das viñetas da historia. 

 Lectura e escoita de novo. 

CL CL4.2. Le frases sinxelas presentadas previamente 
de forma oral sobre temas familiares de interese. 

 Desenvolver unha 
subhabilidade de pensamento 
crítico: analizar e argumentar. 

 Elección da súa parte favorita da historia. CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas 
sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 

 Desenvolver a expresión oral.  Representación da banda deseñada. CL CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

 Repasar o contido da unidade.  Actividades de reforzo: 
Elaboración do Mini storybook. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

Teacher's 
Resource 
Material 
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Unidad 3 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Vocabulary & Grammar 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.83 
iPack 

Flashcards 
CB p.34 

CD1 (59-60-61) 
 

 Identificación dunha nova 
estrutura gramatical e un novo 
lote de vocabulario introducidos 
no contexto na historia da 
lección anterior. 

 Visualización / lectura da historia da 
lección anterior como recordatorio. 

 (Opcional) Repaso do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita e aprendizaxe dunha canción 
relacionada coa historia. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Presentar e practicar unha 
estrutura gramatical nova: I like 
reading; I don’t like playing... 

 Escoita dun diálogo utilizando a nova 
estrutura gramatical e vocabulario e 
relación coas imaxes. 

 Práctica controlada de expresión oral 
sobre as imaxes utilizando estruturas e 
vocabulario aprendido.  

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Compleción de palabras e oracións coa 

linguaxe aprendida. 
 Compleción dunha tarefa sobre os valores 

da historia (All about values). 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 24  
 

Teacher's 
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Lesson 6 Reinforcement worksheet. 
Lesson 6 Song worksheet. 

 Actividades de ampliación:  
Lesson 6 Extension worksheet 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 3 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Communication skills 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Escoita de novo da canción da lección 6. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.84 
iPack 

CB p.35 
CD1 (62-63) 

  Presentar e practicar a 
pronuncia do son /d/ desk, dog, 
door, duck. 

 Escoita e repetición de palabras 
aprendidas na unidade.  

 Audición e lectura dunha rima practicando 
a pronuncia do son presentado. 

 Trazado da grafía correspondente ao son. 

CL CL1.4. Recoñece aspectos sonoros, de ritmo, 
acentuación e entoación de expresións que 
aparecen nos contextos comunicativos habituais. 

 Desenvolver a expresión oral.  Práctica dun diálogo en parellas utilizando 
as mini-cards e a linguaxe aprendida nas 
leccións anteriores. 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas 
sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 
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Unidad 3 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Review & Skills 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.85 
iPack 

CB p.36 
CD1 (64) 

  Repasar a linguaxe da unidade.  Escoita do vocabulario aprendido na 
unidade e relación coas imaxes.  

 Compleción das palabras de cada imaxe. 
 Compleción de oracións coas palabras da 

lista. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Compleción dun ecrucillado coa linguaxe 

aprendida. 
 Debuxo e compleción dunha tarefa escrita 

sobre as actividades que lles gusta e non 
lles gusta utilizando a linguaxe aprendida. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 25  
 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB 
para a práctica escrita. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 3 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and Project 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Repaso das cancións das leccións 2, 4 e 

6. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

TG p.86 
iPack 

CB p.37 
CD1 (65) 

 
 Repasar a linguaxe da unidade.  Escoita da descrición dun proxecto 

persoal e resposta á pregunta de 
comprensión. 

 Visionado dun vídeo coa presentación do 
personaxe do seu proxecto.  

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Realizar un proxecto persoal. 
 Desenvolver a creatividade e a 

expresión oral. 

 Elaboración dun debuxo e unha descrición 
de su escuela ideal seguindo os pasos 
indicados. 

 Presentación oral do seu proxecto 
seguindo o exemplo. 

CEC 
 
 

SIEE 
 
 
 

CL 
 
 

CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas. 
 
SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
 
CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

 Avaliar o seu progreso na 
unidade. 

 Aprender a aprender. 

 Colorear a estrela da unidade. 
 Avaliar o seu progreso. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

CB p. 37 
 

All About Me 
Booklet, pp. 8-9 

 

Unidad 3 - Sesión 10 (45') - Evaluation 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Avaliación sumativa.  Realización do test da unidade 3. SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

Teacher's 
Resource 
Material 
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Unit 4 - A day at the farm 

 

Unidad 4 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Presentar o tema da unidade e 
os seus obxectivos. 

 Presentación dos obxectivos da unidade. 
 Rutinas para comezar a lección (Hello song, 

Weather song...) 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.88 
Flashcards 

iPack 
CB p.38 

CD2 (1-2)  Presentar e practicar o primeiro 
bloque de vocabulario: na 
granxa (bee, chicken, duck, 
farmer, goat, horse, pig, sheep).  

 Visualización dun vídeo no que se presenta o 
vocabulario contextualizado no mundo real do 
personaxe principal do curso. 

 Presentación de vocabulario co Panorama 
animation no iPack.  

 (Opcional) Presentación do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita e repetición do vocabulario. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Presentar o vocabulario 
mediante un chant.  

 Escoita e aprendizaxe dun chant co vocabulario 
aprendido. 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos 
poemas, etc. coa entoación e pronuncia axeitadas. 

 Practicar o vocabulario 
mediante un xogo. 

 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

 Desenvolver a comunicación e 
expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta formulada 
en Star learner: What else can you see? 

SC SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 

 Consolidar o vocabulario  Activity Book: 
 Lectura e identificación da palabra 

correspondente a cada imaxe. 
 Escrita do vocabulario aprendido na lección 

para completar a actividade. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 26  
 

Teacher's 
Resource 
Material 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: escritura 
de palabras. 
Lesson 1 Extra vocabulary worksheet da 
unidade 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 4 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Song & Grammar 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.89 
CB p.39 

CD2 (3-4) 
iPack 

 Repasar o vocabulario da 
lección anterior e presentar 
unha estrutura gramatical nova 
mediante unha canción: There 
are (ten)...  

 Visualización dun vídeo coa canción da 
unidade, animada con accións.  

 Escoita e aprendizaxe da canción e as 
accións. 

 Pegado dos adhesivos nas imaxes e 
escrita do vocabulario. 

 Escoita e identificación das imaxes. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Practicar o vocabulario 
mediante un xogo. 

 Participación nun xogo de adiviñar que 
palabra pensa o profesor. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

 Interactuar persoalmente co 
tema da unidade, utilizando a 
linguaxe da lección. 

 Resposta individual á pregunta formulada 
sobre o tema da unidade (What farm 
animals do you like?). 

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

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

 Consolidar o uso da estrutura 
gramatical. 

Activity Book: 
 Compleción de oracións co vocabulario 

aprendido. 
 Debuxo e compleción dunha canción 

sobre os animais dunha granxa.  

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos e 
cunha finalidade específica. 

AB p. 27 
  

Teacher's 
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Lesson 2 Reinforcement worksheet  
Song worksheet  

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: 
Elaboración e presentación duns debuxos 
sobre o tema da unidade. 
Lesson 2 Extension worksheet 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 4 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Repaso da canción da lección anterior. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.90 
CB p.40 
CD2 (5) 
iPack 

 Visionar un vídeo cultural para 
obter a información xeral. 

 Prestar atención ao contido 
cultural. 

 Visionado dun vídeo sobre a visita a unha 
granxa no Reino Unido e resposta a unha 
pregunta de comprensión. 

 Escoita e relación do vocabulario coas 
imaxes.  

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Desenvolver a creatividade e 
habilidades de pensamento. 

 Compleción das oracións coa palabra 
correcta. 

CEC CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas. 

 Comparar aspectos doutras 
culturas coa súa propia. 

 Intercambio oral en grupo comparando as 
súas respostas á pregunta: How can you 
help the farmer?  

CEC CEC1. Recoñece algunhas manifestacións culturais 
presentes no mundo anglosaxón.  

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Lectura e relación coas imaxes. 
 Compleción dun diálogo breve e práctica 

oral do diálogo en parellas. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 28  
 

Teacher's 
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Culture worksheet. 

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB 
para a práctica escrita. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 4 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Cross-curricular 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Repaso da canción da lección 2. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.91 
CB p.41 

CD2 (6-7) 
iPack 

 Presentar un novo lote de 
vocabulario relacionado co 
contido intercurricular: eggs, 
honey, meat, milk. 

 Establecer relacións con outras 
áreas do currículo (Ciencias 
Naturais: alimentos de origen 
animal). 

 Visionado dunha presentación interactiva 
de imaxes. 

CMCT CMCT3. Relaciona os elementos e recursos 
fundamentais coa vida das persoas. 

 Repasar o vocabulario 
intercurricular.  

 Desenvolver habilidades de 
pensamento. 

 Escoita, identificación das imaxes e 
repetición das palabras. 

 Relación das imaxes. 
 Escrita do vocabulario intercurricular. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Desenvolver a comunicación e 
expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta 
formulada en Star learner: What foods do 
you eat? 

SC SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 

 Consolidar e aplicar o 
aprendido na lección. 

Activity Book: 
 Escrita do vocabulario intercurricular. 
 Lectura e elección da resposta correcta en 

varias situacións propostas. 

AA AA1. Usa estratexias para aprender a aprender, 
como usar dicionarios visuais.  

 
AB p. 29  

 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB 
para a práctica escrita. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 4 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Story  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 
 Rutinas para iniciar a lección. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.92 
iPack 

CB p.42-43 
CD2 (8) 

  Presentar e practicar o segundo 
bloque de vocabulario: partes 
del cuerpo animal (beak, 
feathers, tail, wings).  

 Visualización do vídeo coa historia 
animada (The goats and the griffin) e 
resposta á pregunta de comprensión.  

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Fomentar o desenvolvemento 
de valores sociais e cívicos. 

 Reflexión e debate sobre a importancia de 
facer novos amigos (All about values). 

SC SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 

 Comprobar a comprensión da 
historia. 

 Observación das imaxes e localización 
das que aparecen na historia. 

 Localización do personaxe agochado 
nunha das viñetas da historia. 

 Lectura e escoita de novo. 

CL CL4.2. Le frases sinxelas presentadas previamente 
de forma oral sobre temas familiares de interese. 

 Desenvolver unha 
subhabilidade de pensamento 
crítico: analizar e argumentar. 

 Elección da súa parte favorita da historia. CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas 
sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 

 Desenvolver a expresión oral.  Representación da banda deseñada. CL CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

 Repasar o contido da unidade.  Actividades de reforzo: 
Elaboración do Mini storybook. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

Teacher's 
Resource 
Material 
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Unidad 4 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Vocabulary & Grammar 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.93 
iPack 

Flashcards 
CB p.44 

CD2 (9-10-11) 
 

 Identificación dunha nova 
estrutura gramatical e un novo 
lote de vocabulario introducidos 
no contexto na historia da 
lección anterior. 

 Visualización / lectura da historia da 
lección anterior como recordatorio. 

 (Opcional) Repaso do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita e aprendizaxe dunha canción 
relacionada coa historia. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Presentar e practicar unha 
estrutura gramatical nova: It’s 
got (a)... 

 Escoita dun diálogo utilizando a nova 
estrutura gramatical e vocabulario e 
relación coas imaxes. 

 Práctica controlada de expresión oral 
sobre as imaxes utilizando estruturas e 
vocabulario aprendido.  

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Compleción de palabras e oracións coa 

linguaxe aprendida. 
 Compleción dunha tarefa sobre os valores 

da historia (All about values). 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 30  
 

Teacher's 
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Lesson 6 Reinforcement worksheet. 
Lesson 6 Song worksheet. 

 Actividades de ampliación:  
Lesson 6 Extension worksheet 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 4 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Communication skills 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Escoita de novo da canción da lección 6. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.94 
iPack 

CB p.45 
CD2 (12-13) 

  Presentar e practicar a 
pronuncia do son /f/ farm, 
farmer, feathers, four. 

 Escoita e repetición de palabras 
aprendidas na unidade.  

 Audición e lectura dunha rima practicando 
a pronuncia do son presentado. 

 Trazado da grafía correspondente ao son. 

CL CL1.4. Recoñece aspectos sonoros, de ritmo, 
acentuación e entoación de expresións que 
aparecen nos contextos comunicativos habituais. 

 Desenvolver a expresión oral.  Práctica dun diálogo en parellas utilizando 
as mini-cards e a linguaxe aprendida nas 
leccións anteriores. 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas 
sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 
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Unidad 4 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Review & Skills 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.94 
iPack 

CB p.46 
CD2 (14) 

  Repasar a linguaxe da unidade.  Escoita do vocabulario aprendido na 
unidade e relación coas imaxes.  

 Compleción das palabras de cada imaxe. 
 Compleción de oracións coas palabras da 

lista. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Clasificación dos animais da lista segundo 

teñan bico, alas ou cola. 
 Compleción dunha tarefa escrita utilizando 

a linguaxe aprendida, describindo as 
diferencias entre dúas imaxes. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 31  
 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB 
para a práctica escrita. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 4 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and Project 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Repaso das cancións das leccións 2, 4 e 

6. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

TG p.95 
iPack 

CB p.47 
CD2 (15) 

 
 Repasar a linguaxe da unidade.  Escoita da descrición dun proxecto 

persoal e resposta á pregunta de 
comprensión. 

 Visionado dun vídeo coa presentación do 
personaxe do seu proxecto.  

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Realizar un proxecto persoal. 
 Desenvolver a creatividade e a 

expresión oral. 

 Elaboración dun debuxo e unha descrición 
dun animal ficticio seguindo os pasos 
indicados. 

 Presentación oral do seu proxecto 
seguindo o exemplo. 

CEC 
 
 

SIEE 
 
 
 

CL 
 
 

CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas. 
 
SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
 
CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

 Avaliar o seu progreso na 
unidade. 

 Aprender a aprender. 

 Colorear a estrela da unidade. 
 Avaliar o seu progreso. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

CB p.47 
 

All About Me 
Booklet, pp. 10-

11 

 

Unidad 4 - Sesión 10 (45') - Evaluation 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Avaliación sumativa.  Realización do test da unidade 4. 
 Realización do test trimestral. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

Teacher's 
Resource 
Material 
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Review 2 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Animals at school! 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Participación nun xogo coas flashcards 

das dúas últimas unidades. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.937iPack 
Flashcards 

CB p.48 
CD2 (16-17) 

  Repasar a linguaxe das dúas 
unidades anteriores mediante 
unha historia. 

 Desenvolver a expresión oral. 

 Lectura e audición dunha historia. 
 Escoita de oraciones sobre a historia e 

resposta á pregunta de comprensión. 
 Representación da historia.  

CL CL4.2. Le frases sinxelas presentadas previamente 
de forma oral sobre temas familiares de interese. 
 
CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

 Consolidar o aprendido nas 
dúas últimas unidades. 

Activity Book: 
 Realización das actividades de repaso da 

linguaxe das dúas últimas unidades. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

AB p. 32 
 

 
 

Review 2 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Animals at school! 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Participación nun xogo coas flashcards 

das dúas últimas unidades. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.98 
iPack 

Flashcards 
CB p.48 

CD2 (18-19; 54-
59) 

 Repasar a linguaxe das dúas 
unidades anteriores mediante 
unha historia.  

 Escoita e repetición de vocabulario. 
 Escoita e identificación do vocabulario na 

imaxe.  
 Escoita e práctica das cancións das dúas 

unidades anteriores. 

CL CL4.2. Le frases sinxelas presentadas previamente 
de forma oral sobre temas familiares de interese. 

 Consolidar o aprendido nas 
dúas últimas unidades. 

Activity Book: 
 Realización das actividades de repaso da 

linguaxe das dúas últimas unidades. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

AB p. 33 
CD2 (20-21) 
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Review 2 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Project 2 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Participación nun xogo coas flashcards 

das dúas últimas unidades. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.98 
Flashcards 

CB p.49  

 Desenvolver a creatividade. 
 Planificar e elaborar un 

proxecto colaborativo: un mapa 
da escola. 

 Planificación e reparto de tarefas  
 Elaboración en grupos do seu proxecto. 
 Presentación oral do seu proxecto ao 

resto da clase. 
 Coloreado da estrela do proxecto. 

SC 
 
 

AA 
 
 

 
CEC 

 
 

CL 

SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 
  
AA3. Usa estratexias básicas de interacción, como 
pedir axuda, acompañar á comunicación con xestos, 
etc..  
 
CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas.. 
 
 
CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 
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Unit 5 - It's my birthday! 

 

Unidad 5 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Presentar o tema da unidade e 
os seus obxectivos. 

 Presentación dos obxectivos da unidade. 
 Rutinas para comezar a lección (Hello song, 

Weather song...) 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.100 
Flashcards 

iPack 
CB p.50 

CD2 (22-23)  Presentar e practicar o primeiro 
bloque de vocabulario: os 
aniversarios (birthday card, 
cherries, crisps, pizza, popcorn, 
sausages, water, yoghurt).  

 Visualización dun vídeo no se se presenta o 
vocabulario contextualizado no mundo real do 
personaxe principal do curso. 

 Presentación de vocabulario co Panorama 
animation no iPack.  

 (Opcional) Presentación do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita e repetición do vocabulario. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Presentar o vocabulario 
mediante un chant.  

 Escoita e aprendizaxe dun chant co vocabulario 
aprendido. 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos 
poemas, etc. coa entoación e pronuncia axeitadas. 

 Practicar o vocabulario 
mediante un xogo. 

 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

 Desenvolver a comunicación e 
expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta formulada 
en Star learner: What other birthday food and 
objects can you see? 

SC SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 

 Consolidar o vocabulario  Activity Book: 
 Lectura e identificación da palabra 

correspondente a cada imaxe. 
 Escrita do vocabulario aprendido na lección 

para completar a actividade. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 34  
 

Teacher's 
Resource 
Material 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: escritura 
de palabras. 
Lesson 1 Extra vocabulary worksheet da 
unidade 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 5 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Song & Grammar 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.101 
CB p.51 

CD2 (24-25) 
iPack 

 Repasar o vocabulario da 
lección anterior e presentar 
unha estrutura gramatical nova 
mediante unha canción: He / 
She likes... ; He / She doesn’t 
like...  

 Visualización dun vídeo coa canción da 
unidade, animada con accións.  

 Escoita e aprendizaxe da canción e as 
accións. 

 Pegado dos adhesivos nas imaxes e 
escrita do vocabulario. 

 Escoita e identificación das imaxes. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Practicar o vocabulario 
mediante un xogo. 

 Participación nun xogo de adiviñar que 
palabra pensa o profesor. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

 Interactuar persoalmente co 
tema da unidade, utilizando a 
linguaxe da lección. 

 Resposta individual á pregunta formulada 
sobre o tema da unidade (What party food 
do you like?). 

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

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

 Consolidar o uso da estrutura 
gramatical. 

Activity Book: 
 Compleción de oracións co vocabulario 

aprendido. 
 Debuxo e compleción dunha canción 

sobre os alimentos que lles gustan a dous 
nenos.  

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos e 
cunha finalidade específica. 

AB p. 35  
 

Teacher's 
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Lesson 2 Reinforcement worksheet  
Song worksheet  

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: 
Elaboración e presentación duns debuxos 
sobre o tema da unidade. 
Lesson 2 Extension worksheet 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 5 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Repaso da canción da lección anterior. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.102 
CB p.52 
CD2 (26) 

iPack 
 Visionar un vídeo cultural para 

obter a información xeral. 
 Prestar atención ao contido 

cultural. 

 Visionado dun vídeo sobre una fiesta de 
cumpleaños no Reino Unido e resposta a 
unha pregunta de comprensión. 

 Escoita e relación do vocabulario coas 
imaxes.  

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Desenvolver a creatividade e 
habilidades de pensamento. 

 Compleción das oracións coa palabra 
correcta. 

CEC CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas. 

 Comparar aspectos doutras 
culturas coa súa propia. 

 Intercambio oral en grupo comparando as 
súas respostas á pregunta: What do you 
like at birthday parties?  

CEC CEC1. Recoñece algunhas manifestacións culturais 
presentes no mundo anglosaxón.  

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Lectura e relación coas imaxes. 
 Compleción dun diálogo breve e práctica 

oral do diálogo en parellas. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 36  
 

Teacher's 
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Culture worksheet. 

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB 
para a práctica escrita. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 5 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Cross-curricular 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Repaso da canción da lección 2. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.103 
CB p.53 

CD2 (27-28) 
iPack 

 Presentar un novo lote de 
vocabulario relacionado co 
contido intercurricular: forty, 
fifty, sixty, seventy. 

 Establecer relacións con outras 
áreas do currículo 
(Matemáticas: contar en 
decenas). 

 Visionado dunha presentación interactiva 
de imaxes. 

CMCT CMCT1. Conta números ata o 10. 

 Repasar o vocabulario 
intercurricular.  

 Desenvolver habilidades de 
pensamento. 

 Escoita, identificación das imaxes e 
repetición das palabras. 

 Relación das imaxes. 
 Escrita do vocabulario intercurricular. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Desenvolver a comunicación e 
expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta 
formulada en Star learner: Can you count 
in tens? 

SC SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 

 Consolidar e aplicar o 
aprendido na lección. 

Activity Book: 
 Compleción de breves diálogos cos 

prezos correctos. 
 Realización das sumas correspondentes 

ás imaxes. 

CMCT CMCT2. Reslve problemas sinxelos.  
AB p. 37  

 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB 
para a práctica escrita. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 5 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Story  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 
 Rutinas para iniciar a lección. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.104 
iPack 

CB pp.54-55 
CD2 (29) 

  Presentar e practicar o segundo 
bloque de vocabulario: 
alimentos (mushrooms, onions, 
pot, potatoes).  

 Visualización do vídeo coa historia 
animada (Stone soup)e resposta á 
pregunta de comprensión.  

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Fomentar o desenvolvemento 
de valores sociais e cívicos. 

 Reflexión e debate sobre a importancia de 
compartir e traballar xuntos (All about 
values). 

SC SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 

 Comprobar a comprensión da 
historia. 

 Observación das imaxes e localización 
das que aparecen na historia. 

 Localización do personaxe agochado 
nunha das viñetas da historia. 

 Lectura e escoita de novo. 

CL CL4.2. Le frases sinxelas presentadas previamente 
de forma oral sobre temas familiares de interese. 

 Desenvolver unha 
subhabilidade de pensamento 
crítico: analizar e argumentar. 

 Elección da súa parte favorita da historia. CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas 
sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 

 Desenvolver a expresión oral.  Representación da banda deseñada. CL CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

 Repasar o contido da unidade.  Actividades de reforzo: 
Elaboración do Mini storybook. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

Teacher's 
Resource 
Material 
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Unidad 5 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Vocabulary & Grammar 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.105 
iPack 

Flashcards 
CB p.56 

CD2 (30-31-32) 
 

 Identificación dunha nova 
estrutura gramatical e un novo 
lote de vocabulario introducidos 
no contexto na historia da 
lección anterior. 

 Visualización / lectura da historia da 
lección anterior como recordatorio. 

 (Opcional) Repaso do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita e aprendizaxe dunha canción 
relacionada coa historia. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Presentar e practicar unha 
estrutura gramatical nova: Have 
you got... ? Yes, I have. / No, I 
haven’t. 

 Escoita dun diálogo utilizando a nova 
estrutura gramatical e vocabulario e 
relación coas imaxes. 

 Práctica controlada de expresión oral 
sobre as imaxes utilizando estruturas e 
vocabulario aprendido.  

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Compleción de palabras e oracións coa 

linguaxe aprendida. 
 Compleción dunha tarefa sobre os valores 

da historia (All about values). 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 38  
 

Teacher's 
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Lesson 6 Reinforcement worksheet. 
Lesson 6 Song worksheet. 

 Actividades de ampliación:  
Lesson 6 Extension worksheet 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 5 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Communication skills 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Escoita de novo da canción da lección 6. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.106 
iPack 

CB p.57 
CD2 (33-34) 

  Presentar e practicar a 
pronuncia do son /m/ milk, 
monster, mum, mushrooms. 

 Escoita e repetición de palabras 
aprendidas na unidade.  

 Audición e lectura dunha rima practicando 
a pronuncia do son presentado. 

 Trazado da grafía correspondente ao son. 

CL CL1.4. Recoñece aspectos sonoros, de ritmo, 
acentuación e entoación de expresións que 
aparecen nos contextos comunicativos habituais. 

 Desenvolver a expresión oral.  Práctica dun diálogo en parellas utilizando 
as mini-cards e a linguaxe aprendida nas 
leccións anteriores. 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas 
sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 
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Unidad 5 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Review & Skills 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.107 
iPack 

CB p.58 
CD2 (35) 

  Repasar a linguaxe da unidade.  Escoita do vocabulario aprendido na 
unidade e relación coas imaxes.  

 Compleción das palabras de cada imaxe. 
 Compleción de oracións coas palabras da 

lista. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Compleción dun ecrucillado coa linguaxe 

aprendida. 
 Interacción oral en parellas sobre a súa 

selección de alimentos. 
 Compleción dunha tarefa escrita utilizando 

a linguaxe aprendida. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 39  
 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB 
para a práctica escrita. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 5 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and Project 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Repaso das cancións das leccións 2, 4 e 

6. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

TG p.108 
iPack 

CB p.59 
CD2 (36) 

 
 Repasar a linguaxe da unidade.  Escoita da descrición dun proxecto 

persoal e resposta á pregunta de 
comprensión. 

 Visionado dun vídeo coa presentación do 
personaxe do seu proxecto.  

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Realizar un proxecto persoal. 
 Desenvolver a creatividade e a 

expresión oral. 

 Elaboración dun debuxo e unha descrición 
dun amigo e as cousas que lle gustan e 
non lle gustan seguindo os pasos 
indicados. 

 Presentación oral do seu proxecto 
seguindo o exemplo. 

CEC 
 
 

SIEE 
 
 
 

CL 
 
 

CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas. 
 
SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
 
CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

 Avaliar o seu progreso na 
unidade. 

 Aprender a aprender. 

 Colorear a estrela da unidade. 
 Avaliar o seu progreso. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

CB p.59 
 

All About Me 
Booklet, pp. 12-

13 

 

Unidad 5 - Sesión 10 (45') - Evaluation 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Avaliación sumativa.  Realización do test da unidade 5. SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

Teacher's 
Resource 
Material 



 

 
 

All About Us 2 – Oxford University Press          147 

Unit 6 - I'm on holiday 

 

Unidad 6 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Presentar o tema da unidade e 
os seus obxectivos. 

 Presentación dos obxectivos da unidade. 
 Rutinas para comezar a lección (Hello song, 

Weather song...) 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.110 
Flashcards 

iPack 
CB p.60 

CD2 (37-38)  Presentar e practicar o primeiro 
bloque de vocabulario: as 
vacacións (cap, sandals, 
shorts, skirt, suncream, 
sunglasses, swimsuit, T-shirt).  

 Visualización dun vídeo no se se presenta o 
vocabulario contextualizado no mundo real do 
personaxe principal do curso. 

 Presentación de vocabulario co Panorama 
animation no iPack.  

 (Opcional) Presentación do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita e repetición do vocabulario. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Presentar o vocabulario 
mediante un chant.  

 Escoita e aprendizaxe dun chant co vocabulario 
aprendido. 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos 
poemas, etc. coa entoación e pronuncia axeitadas. 

 Practicar o vocabulario 
mediante un xogo. 

 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

 Desenvolver a comunicación e 
expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta formulada 
en Star learner: What other clothes can you 
see? 

SC SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 

 Consolidar o vocabulario  Activity Book: 
 Lectura e identificación da palabra 

correspondente a cada imaxe. 
 Escrita do vocabulario aprendido na lección 

para completar a actividade. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 40  
 

Teacher's 
Resource 
Material 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: escritura 
de palabras. 
Lesson 1 Extra vocabulary worksheet da 
unidade 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 6 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Song & Grammar 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.111 
CB p.61 

CD2 (39-40) 
iPack 

 Repasar o vocabulario da 
lección anterior e presentar 
unha estrutura gramatical nova 
mediante unha canción: He’s   
She’s wearing (a)...  

 Visualización dun vídeo coa canción da 
unidade, animada con accións.  

 Escoita e aprendizaxe da canción e as 
accións. 

 Pegado dos adhesivos nas imaxes e 
escrita do vocabulario. 

 Escoita e identificación das imaxes. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Practicar o vocabulario 
mediante un xogo. 

 Participación nun xogo de adiviñar que 
palabra pensa o profesor. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

 Interactuar persoalmente co 
tema da unidade, utilizando a 
linguaxe da lección. 

 Resposta individual á pregunta formulada 
sobre o tema da unidade (Where do you 
go on holiday?). 

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

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

 Consolidar o uso da estrutura 
gramatical. 

Activity Book: 
 Compleción de oracións co vocabulario 

aprendido. 
 Debuxo e compleción dunha canción 

sobre a roupa que levan posta os 
personaxes dunha imaxe.  

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos e 
cunha finalidade específica. 

AB p. 41 
 
 

Teacher's 
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Lesson 2 Reinforcement worksheet  
Song worksheet  

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: 
Elaboración e presentación duns debuxos 
sobre o tema da unidade. 
Lesson 2 Extension worksheet 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

 



 

 
 

All About Us 2 – Oxford University Press          149 

Unidad 6 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Repaso da canción da lección anterior. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.112 
CB p.62 
CD2 (41) 

iPack 
 Visionar un vídeo cultural para 

obter a información xeral. 
 Prestar atención ao contido 

cultural. 

 Visionado dun vídeo sobre unhas 
vacacións na praia no Reino Unido e 
resposta a unha pregunta de 
comprensión. 

 Escoita e relación do vocabulario coas 
imaxes.  

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Desenvolver a creatividade e 
habilidades de pensamento. 

 Compleción das oracións coa palabra 
correcta. 

CEC CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas. 

 Comparar aspectos doutras 
culturas coa súa propia. 

 Intercambio oral en grupo comparando as 
súas respostas á pregunta: What do you 
like doing at the beach?  

CEC CEC1. Recoñece algunhas manifestacións culturais 
presentes no mundo anglosaxón.  

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Lectura e relación coas imaxes. 
 Compleción dun diálogo breve e práctica 

oral do diálogo en parellas. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 42  
 

Teacher's 
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Culture worksheet. 

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB 
para a práctica escrita. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 6 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Cross-curricular 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Repaso da canción da lección 2. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.113 
CB p.63 
CD2 (42) 

iPack 
 Presentar un novo lote de 

vocabulario relacionado co 
contido intercurricular: boat, 
bus, car, plane. 

 Establecer relacións con outras 
áreas do currículo (Ciencias 
Naturais: medios de 
transporte). 

 Visionado dunha presentación interactiva 
de imaxes. 

CMCT CMCT3. Relaciona os elementos e recursos 
fundamentais coa vida das persoas. 

 Repasar o vocabulario 
intercurricular.  

 Desenvolver habilidades de 
pensamento. 

 Escoita, identificación das imaxes e 
repetición das palabras. 

 Relación das imaxes. 
 Escrita do vocabulario intercurricular. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Desenvolver a comunicación e 
expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta 
formulada en Star learner: How do you go 
on holiday? 

SC SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 

 Consolidar e aplicar o 
aprendido na lección. 

Activity Book: 
 Escrita do vocabulario intercurricular. 
 Elección da palabra correcta en varias 

situacións propostas. 

AA AA1. Usa estratexias para aprender a aprender, 
como usar dicionarios visuais.  

 
AB p. 43  

 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB 
para a práctica escrita. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 6 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Story  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 
 Rutinas para iniciar a lección. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.114 
iPack 

CB pp.64-65 
CD2 (43) 

  Presentar e practicar o segundo 
bloque de vocabulario: 
sensacións (hot , hungry, 
scared, thirsty).  

 Visualización do vídeo coa historia 
animada (The water well) e resposta á 
pregunta de comprensión.  

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Fomentar o desenvolvemento 
de valores sociais e cívicos. 

 Reflexión e debate sobre a importancia de 
coidar dos animais (All about values). 

CMCT CMCT 

 Comprobar a comprensión da 
historia. 

 Observación das imaxes e localización 
das que aparecen na historia. 

 Localización do personaxe agochado 
nunha das viñetas da historia. 

 Lectura e escoita de novo. 

CL CL4.2. Le frases sinxelas presentadas previamente 
de forma oral sobre temas familiares de interese. 

 Desenvolver unha 
subhabilidade de pensamento 
crítico: analizar e argumentar. 

 Elección da súa parte favorita da historia. CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas 
sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 

 Desenvolver a expresión oral.  Representación da banda deseñada. CL CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

 Repasar o contido da unidade.  Actividades de reforzo: 
Elaboración do Mini storybook. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

Teacher's 
Resource 
Material 
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Unidad 6 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Vocabulary & Grammar 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.115 
iPack 

Flashcards 
CB p.66 

CD2 (44-45-46) 
 

 Identificación dunha nova 
estrutura gramatical e un novo 
lote de vocabulario introducidos 
no contexto na historia da 
lección anterior. 

 Visualización / lectura da historia da 
lección anterior como recordatorio. 

 (Opcional) Repaso do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita e aprendizaxe dunha canción 
relacionada coa historia. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Presentar e practicar unha 
estrutura gramatical nova: Is he 
/ she hot? Yes, he / she is. No, 
he   she isn’t. 

 Escoita dun diálogo utilizando a nova 
estrutura gramatical e vocabulario e 
relación coas imaxes. 

 Práctica controlada de expresión oral 
sobre as imaxes utilizando estruturas e 
vocabulario aprendido.  

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Compleción de palabras e oracións coa 

linguaxe aprendida. 
 Compleción dunha tarefa sobre os valores 

da historia(All about values). 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 44  
 

Teacher's 
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Lesson 6 Reinforcement worksheet. 
Lesson 6 Song worksheet. 

 Actividades de ampliación:  
Lesson 6 Extension worksheet 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 6 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Communication skills 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Escoita de novo da canción da lección 6. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.116 
iPack 

CB p.67 
CD2 (47-48) 

  Presentar e practicar a 
pronuncia do son /ʃ/ shirt, 
sheep, shoes, shorts. 

 Escoita e repetición de palabras 
aprendidas na unidade.  

 Audición e lectura dunha rima practicando 
a pronuncia do son presentado. 

 Trazado da grafía correspondente ao son. 

CL CL1.4. Recoñece aspectos sonoros, de ritmo, 
acentuación e entoación de expresións que 
aparecen nos contextos comunicativos habituais. 

 Desenvolver a expresión oral.  Práctica dun diálogo en parellas utilizando 
as mini-cards e a linguaxe aprendida nas 
leccións anteriores. 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas 
sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 
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Unidad 6 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Review & Skills 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.116 
iPack 

CB p.68 
CD2 (49) 

  Repasar a linguaxe da unidade.  Escoita do vocabulario aprendido na 
unidade e relación coas imaxes.  

 Compleción das palabras de cada imaxe. 
 Compleción de oracións coas palabras da 

lista. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Identificación na imaxe da linguaxe 

aprendida. 
 Compleción de oracións sobre a imaxe 

anterior. 
 Compleción dunha tarefa escrita utilizando 

a linguaxe aprendida. 

AA AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

AB p. 45  
 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB 
para a práctica escrita. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
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Unidad 6 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Review and Project 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Repaso das cancións das leccións 2, 4 e 

6. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

TG p.117 
iPack 

CB p.69 
CD2 (50 

 
 Repasar a linguaxe da unidade.  Escoita da descrición dun proxecto 

persoal e resposta á pregunta de 
comprensión. 

 Visionado dun vídeo coa presentación do 
personaxe do seu proxecto.  

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e 
identifica algúns detalles específicos coa axuda dos 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

 Realizar un proxecto persoal. 
 Desenvolver a creatividade e a 

expresión oral. 

 Elaboración dun debuxo e unha descrición 
dun membro da súa familia na praia 
seguindo os pasos indicados. 

 Presentación oral do seu proxecto 
seguindo o exemplo. 

CEC 
 
 

SIEE 
 
 
 

CL 
 
 

CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas. 
 
SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 
 
CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

 Avaliar o seu progreso na 
unidade. 

 Aprender a aprender. 

 Colorear a estrela da unidade. 
 Avaliar o seu progreso. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

CB p. 69 
 

All About Me 
Booklet, pp. 14-

15 

 

Unidad 6 - Sesión 10 (45') – Evaluation 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Avaliación sumativa.  Realización do test da unidade 6. 
 Realización do test trimestral. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

Teacher's 
Resource 
Material 

 



 

 
 

All About Us 2 – Oxford University Press          156 

Review 3 - Sesión 1 (45') - Lección 1: At the beach 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Participación nun xogo coas flashcards 

das dúas últimas unidades. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.119 
iPack 

Flashcards 
CB p.70 

CD2 (51-52) 
 

 Repasar a linguaxe das dúas 
unidades anteriores mediante 
unha historia. 

 Desenvolver a expresión oral. 

 Lectura e audición dunha historia. 
 Escoita de oraciones sobre la historia e 

resposta á pregunta de comprensión. 
 Representación da historia.  

CL CL4.2. Le frases sinxelas presentadas previamente 
de forma oral sobre temas familiares de interese. 
 
CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

 Consolidar o aprendido nas 
dúas últimas unidades. 

Activity Book: 
 Realización das actividades de repaso da 

linguaxe das dúas últimas unidades. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

AB p. 46 
CD2 (55) 

 

 
 

Review 3 - Sesión 2 (45') - Lección 2: At the beach 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Participación nun xogo coas flashcards 

das dúas últimas unidades. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.120 
iPack 

Flashcards 
CB p. 70 

CD2 (53-54; 24-
30-39-44) 

 Repasar a linguaxe das dúas 
unidades anteriores mediante 
unha historia.  

 Escoita e repetición de vocabulario. 
 Escoita e identificación do vocabulario na 

imaxe.  
 Escoita e práctica das cancións das dúas 

unidades anteriores. 

CL CL4.2. Le frases sinxelas presentadas previamente 
de forma oral sobre temas familiares de interese. 

 Consolidar o aprendido nas 
dúas últimas unidades. 

Activity Book: 
 Realización das actividades de repaso da 

linguaxe das dúas últimas unidades. 

SIEE SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

AB p. 47 
CD2 (56) 
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Review 3 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Project 3 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Participación nun xogo coas flashcards 

das dúas últimas unidades. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

TG p.120 
Flashcards 
CB p. 71 

 Desenvolver a creatividade. 
 Planificar e elaborar un 

proxecto colaborativo: unha 
tenda na praia. 

 Planificación e reparto de tarefas  
 Elaboración en grupos do seu proxecto. 
 Presentación oral do seu proxecto ao 

resto da clase. 
 Coloreado da estrela do proxecto. 

SC 
 
 

AA 
 
 

 
CEC 

 
 

CL 

SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación coas outras persoas. 
  
AA3. Usa estratexias básicas de interacción, como 
pedir axuda, acompañar á comunicación con xestos, 
etc..  
 
CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas.. 
 
 
CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

 



 

 
 

All About Us 2 – Oxford University Press          158 

Festivals  

 

 HALLOWEEN- Sesión 1 (45')  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Presentar a festividade.  (Opcional) Reflexión sobre a nota cultural sobre a 
festividade no Teacher’s Guide. 

CEC CEC1. Recoñece algunhas manifestacións culturais 
presentes no mundo anglosaxón.  

TG p.122 
iPack 

CB p.72 
CD3 (1-2)  Presentar e practicar o 

vocabulario relacionado coa 
festividade: cloak, mask, 
moon, spider, vampire, 
wizard. 

 Presentación do vocabulario co xogo do iPack. 
 Escoita, identificación e repetición do vocabulario. 
 Identificación na imaxe e escritura do vocabulario. 
 Reconto dos elementos da imaxen. 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, 
sobre temas familiares e de interese. 

 Repasar o vocabulario 
mediante un poema.  

 Escoita e aprendizaxe dun poema sobre 
Halloween. 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos 
poemas, etc. coa entoación e pronuncia axeitadas. 

 Consolidar o vocabulario 
aprendido. 

Activity Book: 
 Realización de dúas máscaras para Halloween. 

CEC CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas. AB p. 49-51 
 

 
 

 HALLOWEEN- Sesión 2 (45')  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Recordar o aprendido na 
lección anterior. 

 (Opcional) Repaso do vocabulario co iPack. CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, 
sobre temas familiares e de interese. 

TG p.123 
iPack 

CB p.73 

 Practicar o vocabulario novo de 
forma oral. 

 Práctica dun xogo de vocabulario sobre 
Halloween. 

SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras. 
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CHRISTMAS - Sesión 1 (45')  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Presentar a festividade.  (Opcional) Reflexión sobre a nota cultural sobre 
a festividade no Teacher’s Guide. 

CEC CEC1. Recoñece algunhas manifestacións 
culturais presentes no mundo anglosaxón.  

TG p.124 
iPack 

CB p.74 
CD3 (3-4) 

 Presentar e practicar o 
vocabulario relacionado coa 
festividade: card, Christmas 
tree, letter, present, star, 
stocking. 

 Presentación do vocabulario co xogo do iPack. 
 Escoita, identificación e repetición do 

vocabulario. 
 Identificación na imaxe e escritura do 

vocabulario. 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas 
previamente, sobre temas familiares e de interese. 

 Repasar o vocabulario 
mediante unha panxoliña.  

 Escoita e aprendizaje dunha panxoliña de 
Nadal. 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos 
poemas, etc. coa entoación e pronuncia axeitadas. 

 Consolidar o vocabulario 
aprendido. 

Activity Book: 
 Realización dunha cadea de Nadal. 

CEC CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas. AB p. 53 

 

 CHRISTMAS - Sesión 2 (45')  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Recordar o aprendido na 
lección anterior. 

 (Opcional) Repaso do vocabulario co iPack. CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, 
sobre temas familiares e de interese. 

TG p.125 

 Practicar o vocabulario novo de 
forma oral. 

 Práctica dun xogo de vocabulario sobre o Nadal. SC SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras. 

iPack 
CB p.75 
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CARNIVAL - Sesión 1 (45')  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Presentar a festividade.  (Opcional) Reflexión sobre a nota cultural sobre 
a festividade no Teacher’s Guide. 

CEC CEC1. Recoñece algunhas manifestacións 
culturais presentes no mundo anglosaxón.  

TG p.126 
iPack 

CB p.76 
CD3 (5-6) 

 Presentar e practicar o 
vocabulario relacionado coa 
festividade: clown, cowboy, 
dancer, dinosaur, queen, 
robot. 

 Presentación del vocabulario co xogo do iPack. 
 Escoita, identificación e repetición do 

vocabulario. 
 Identificación na imaxe e escritura do 

vocabulario. 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas 
previamente, sobre temas familiares e de interese. 

 Repasar o vocabulario 
mediante un chant.  

 Escoita e aprendizaxe dun chant sobre o 
Entroido. 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos 
poemas, etc. coa entoación e pronuncia axeitadas. 

 Consolidar o vocabulario 
aprendido. 

Activity Book: 
 Realización dun libro sobre o Entroido. 

CEC CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas. AB p. 55 
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6. Anexo I: Rúbrica de avaliación de contidos 

A continuación incluímos unha rúbrica xeral para avaliar o nivel que adquiriu o alumno cos estándares de aprendizaxe avaliables, en relación 

coas competencias clave e unha táboa de consulta cos distintos niveis de adquisición para cada un dos estándares de aprendizaxe de cada 

bloque lingüístico. 

6.1. Rúbrica de avaliación de contidos 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
CC 

BB 

Niveis de adquisición 
Instrumentos 
de avaliación 

E
n

 v
ía

s
 d

e
 

a
d

q
u

is
ic

ió
n

 

A
d

q
u

ir
id

o
 

A
v
a
n

z
a
d

o
 

E
x
c
e
le

n
te

 

O
b

s
e
rv

a
c
ió

n
  

P
ro

b
a
 e

s
c

ri
ta

 

P
ro

b
a
 o

ra
l 

O
u

tr
o

s
 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

B1.1. Estratexias de comprensión:  

- Iniciación, a través do xogo e da 

expresión corporal e musical, 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 moi 

sinxelas conectadas cos intereses 

do alumnado. 

- Captación da idea global e 

identificación dalgúns elementos 

específicos en textos orais, con 

axuda de elementos lingüísticos e 

non lingüísticos do contexto. 

- Identificación do tema de textos 

sinxelos, adaptados á idade e 

próximos á súa experiencia 

(contos, rimas, cancións…). 

B1.1. Comprender o sentido xeral 

de textos orais propios da súa 

idade (contos breves e sinxelos, 

rimas infantís, cancións adiviñas 

moi evidentes) emitidos con ritmo 

discursivo lento, con claridade e de 

viva voz ou por medios técnicos 

que non distorsionen a percepción 

da mensaxe, con apoio visual moi 

redundante que axude á 

comprensión.   

PLEB1.1. Comprende a 

información esencial dun conto, 

rima ou canción moi breves, e 

moi sinxelos, previamente 

traballados, emitidos lentamente, 

cunha pronuncia ben articulada, 

e con apoios visuais moi 

redundantes que axuden á 

comprensión.  

CL 

 

        

B1.2. Comprender preguntas e 

informacións relativas á 

información persoal básica (nome, 

idade, gustos…), instrucións 

elementais e peticións relativas ao 

comportamento na aula.   

PLEB1.2. Comprende 

vocabulario básico sobre temas 

familiares a través de apoio 

visual.  

CL 

 

        

B1.3. Facer hipóteses sobre o 

posible sentido dun texto 

PLEB1.3. Comprende preguntas 

básicas (nome, idade e gustos) 

CL 

AA 
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- Asociación de palabras e 

expresións sinxelas con 

elementos paraverbais.  

- Asociación de palabras e frases 

sinxelas con elementos xestuais e 

visuais ou co apoio de ilustracións 

en soporte papel e dixital. 

- Seguimento verbal e non verbal 

de instrucións moi sinxelas. 

- Repetición, memorización e 

observación de modelos, para a 

adquisición de léxico e expresións 

moi básicas da lingua estranxeira. 

apoiándose en elementos 

paraverbais evidentes e en 

situacións de comunicación 

familiares.  

sobre si mesmo/a e dos e das 

demais.  

B1.2. Patróns sonoros, rítmicos e de 

entoación sinxelos: iniciación a algúns 

aspectos fonéticos, do ritmo, e ton da 

lingua estranxeira e uso para a 

comprensión oral.  

B1.4. Discriminar patróns sonoros, 

rítmicos e de entoación básicos. 

PLEB1.4. Segue instrucións e 

comprende peticións relativas á 

vida escolar e da súa contorna 

(Open/close the book, sit 

down…). 

CL         
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
CC 

BB 

Niveis de adquisición 
Instrumentos 
de avaliación 

E
n

 v
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s
 d

e
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d
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O
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Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

B2.1. Estratexias de produción:  

Planificación:  

- Concibir a mensaxe con claridade 

e practicalo varias veces. 

Execución:  

- Expresar a mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos. 

- Compensar as carencias 

lingüísticas mediante 

procedementos non verbais. 

- Usar linguaxe non verbal que 

corresponda á situación 

comunicativa (xestos, expresións 

faciais, posturas, contacto visual 

ou corporal). 

- Sinalar obxectos ou realizar 

accións que aclaren o significado. 

 Participar en representacións, 

memorizar e recitar poemas, 

cantar cancións, contar contos 

etc., empregando respostas 

verbais e non verbais 

(movemento, accións, debuxos, 

modelado ou mímica). 

- Reproducir textos orais coñecidos, 

repetir e reproducir de acordo con 

B2.1. Falar de si mesmo/a e das 

persoas da súa contorna 

inmediata, de lugares e 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).   

PLEB2.1. Fai presentacións moi 

breves e elementais previamente 

preparadas e ensaiadas sobre 

temas moi próximos a un mesmo 

e dos e das demais (dicir o seu 

nome e idade, a cor do pelo e os 

ollos, presentar á súa familia, 

indicar as súas preferencias) 

cunha pronuncia e entoación 

comprensibles.  

CL         

B2.2. Participar activamente 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.  

PLEB2.2. Pregunta e responde 

para dar/obter información en 

conversas básicas (nome, idade, 

gustos). 

CL         

 PLEB2.3. Amosa unha actitude 

de escoita atenta 

CL 

SC 
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modelos orais. 

- Imitar situacións de comunicación 

breves a través de 

dramatizacións, de xogos, de 

rutinas etc. 

- Participar con actitude de 

colaboración en xogos, 

dramatizacións… que precisen de 

sinxelas intervencións orais. 

- Empregar a lingua estranxeira en 

situacións variadas de 

comunicación, seguindo modelos. 

- Participar oralmente en situacións 

reais ou simuladas a través de 

respostas verbais e non verbais 

facilitadas por rutinas de 

comunicación. 

- Producir textos orais moi sinxelos 

e coñecidos previamente 

mediante a participación activa en 

rutinas, representacións, cancións, 

recitados, dramatizacións etc.  

B2.2. Patróns sonoros, rítmicos e de 

entoación básicos: iniciación a algúns 

aspectos básicos da fonética, do ritmo, 

acentuación e ton da lingua estranxeira e 

uso para a comprensión oral.  

B2.3. Producir patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación 

básicos e de uso diario. 

PLEB2.4. Reproduce 

comprensiblemente textos orais 

sinxelos e breves (p.e. cancións, 

rimas) aprendidos a través de 

xogos. 

CL 

SC 

        

 PLEB2.5.  Amosa unha actitude 

positiva cara á aprendizaxe 

dunha lingua estranxeira. 

         

 
  



 

 
 

All About Us 2 – Oxford University Press          165 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
CC 

BB 

Niveis de adquisición 
Instrumentos 
de avaliación 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

B3.1. Estratexias de comprensión:  

- Activación progresiva dos 

coñecementos previos en relación 

á tipoloxía e tema de textos 

próximos a súa idade. 

- Identificación, moi guiada, da idea 

global de textos sinxelos e do seu 

interese (contos, cancións, 

rimas…) co apoio das ilustracións 

correspondentes. 

- Identificación de palabras clave do 

texto, relacionadas cos e coas 

personaxes e o contexto co apoio 

de ilustracións. 

B3.1. Identificar o tema e 

comprender o sentido xeral e as 

ideas principais en textos simples 

e breves relacionados con temas 

familiares e de interese para o 

alumnado, que contan con apoio 

visual.   

PLEB3.1. Comprende palabras e 

frases simples en textos moi 

sinxelos relacionadas cos temas 

traballados previamente de 

forma oral.  

 

CL         

B3.2. Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos:  

- Interese e curiosidade por 

aprender unha lingua estranxeira. 

- Achegamento a algúns aspectos 

culturais semellantes á realidades 

do alumnado a través de 

producións multimedia e de 

manifestacións artísticas da 

cultura dos países onde se fala a 

lingua estranxeira. 

B3.2. Utilizar e aplicar as 

estratexias básicas máis 

adecuadas para a comprensión do 

sentido xeral, a e as ideas 

principais do texto.   

PLEB3.2. Comprende a idea 

principal dunha historia sinxela 

acompañada de apoio visual e 

identifica os e as personaxes 

principais.  

CL         

B3.3. Patróns gráficos, convencións 

ortográficas e de puntuación elementais: 

B3.3. Discriminar patróns gráficos 

e recoñecer os significados e 

PLEB3.3. Fai hipóteses sobre o 

tema dun texto elemental a partir 

CL 

AA 
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- Identificación e uso de léxico e de 

estruturas elementais propias da 

lingua estranxeira, previamente 

empregadas. 

- Asociación global de grafía, 

pronunciación e significado a partir 

de modelos escritos que 

representan expresións orais 

coñecidas. 

intencións comunicativas básicas 

relacionadas coas convencións 

ortográficas básicas que expresan 

pausas, exclamacións e 

interrogacións.   

do título do mesmo e das imaxes 

que o ilustran.  

 

B3.4. Ler en voz alta textos moi 

breves, moi elementais e 

previamente traballados 

oralmente, amosando unha 

entoación e pronuncia adecuadas. 

PLEB3.4. Le en voz alta textos 

sinxelos e previamente 

traballados de forma oral, con 

entoación e pronuncia 

comprensibles. 

CL 

AA 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
CC 

BB 

Niveis de adquisición 
Instrumentos 
de avaliación 
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Bloque 4. Produción de textos escritos 

B4.1. Estratexias de produción:  

Planificación:  

- Seleccionar o tipo de texto que se 

vai producir: conto, notas, diálogo 

teatral… próximos á súa idade.  

Execución:  

- Expresar a mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos. 

- Compensar as carencias léxicas 

mediante o uso do dicionario 

visual do alumnado e material 

dixital adaptado á súa idade. 

- Seleccionar e empregar 

progresivamente o léxico 

adecuado ao tema. 

- Iniciarse no uso dalgún recurso 

cohesivo para non repetir 

palabras. 

- Apoiarse nas palabras e frases 

coñecidas previamente en 

interaccións orais sinxelas e de 

lectura. 

- Iniciarse no emprego de materiais 

dixitais próximos a súa idade para 

B4.1. Escribir textos moi curtos e 

sinxelos, 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, da súa contorna máis 

inmediata e de aspectos da súa 

vida cotiá, en situacións familiares 

e predicibles.   

PLEB4.1. Escribe palabras 

relacionadas coa súa imaxe e a 

súa vida cotiá traballadas 

previamente de forma oral.  

 

CL         

B4.2. Utilizar as estratexias 

básicas máis adecuadas para a 

produción de textos escritos.   

PLEB4.2. Escribe pequenos 

diálogos ou narracións moi 

sinxelas e breves seguindo un 

modelo dado e respectando a 

estrutura gramatical máis 

sinxela.  

CL         
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reproducir mensaxes escritos 

sinxelos. 

B4.2. Patróns gráficos, convencións 

ortográficas e de puntuación elementais:  

- Uso dos signos de puntuación 

máis básicos. 

- Asociación global de grafía, 

pronunciación e significado a partir 

de modelos escritos que 

representan expresións orais 

coñecidas.  

B4.3. Aplicar patróns gráficos e 

convencións ortográficas básicas 

para escribir con razoable 

corrección palabras curtas que 

utiliza normalmente ao falar, pero 

non necesariamente cunha 

ortografía totalmente normalizada. 

PLEB4.3. Escribe frases moi 

sinxelas, organizadas con 

coherencia na súa secuencia e 

con léxico relacionado co tema 

da escritura.  

CL 

 

        

 PLEB4.4. Completa unha táboa 

con datos persoais básicos 

(nome, apelido, idade...). 

CL 

AA 

        

 PLEB4.5. Revisa o texto antes 

de facer a súa versión definitiva, 

elaborando borradores nos que 

se observa a reparación da 

ortografía e doutros aspectos 

relacionados coa secuencia 

adecuada das frases e mesmo a 

pertinencia das ilustracións, se é 

o caso. 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
CC 

BB 

Niveis de adquisición 
Instrumentos 
de avaliación 
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Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

B5.1. Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos:  

- Interese e curiosidade por 

aprender unha lingua estranxeira. 

- Recoñecemento e uso das 

fórmulas básicas da relación 

social e cortesía. 

- Achegamento a algúns aspectos 

culturais semellantes á realidades 

do alumnado a través de 

producións multimedia e de 

manifestacións artísticas da 

cultura dos países onde se fala a 

lingua estranxeira. 

- Identificación de similitudes e 

diferenzas entre as linguas que 

coñece para mellorar a súa 

aprendizaxe e lograr unha 

competencia comunicativa 

integrada.   

B5.1. Identificar aspectos 

socioculturais básicos concretos e 

significativos e aplicar os 

coñecementos adquiridos sobre 

estes a unha comprensión 

adecuada do texto.   

 

PLEB5.1. Identifica aspectos 

básicos da vida cotiá dos países 

onde se fala a lingua estranxeira 

(horarios, comidas, festas…) e 

compáraos cos propios, 

amosando unha actitude de 

apertura cara ao diferente.  

SC         

B5.2. Amosar curiosidade pola 

lingua e desexos de participar en 

actividades individuais ou 

colectivas que soliciten o seu uso 

comunicativo. 

PLEB5.2. Recoñece e aplica 

fórmulas básicas de relación 

social.  

CL 

SC 

        

B5.3. Iniciar e rematar as 

interaccións adecuadamente.   

PLEB5.3. Recoñece preguntas e 

respostas sinxelas sobre si 

mesmo/a e dos e das demais.  

CL 

SIEE 

 

        

B5.2. Funcións comunicativas:   

- Establecemento relacións sociais: 

saudar, agradecer, despedirse, 

B5.4. Obter e dar información 

básica persoal, á súa contorna 

máis inmediata e na situación de 

comunicación propia da aula.   

PLEB5.4. Diferenza saúdos de 

despedidas e o uso de fórmulas 

de cortesía (Please, thank you, 

excuse me…).  

CL 

SC 

        

B5.5. Expresar nocións moi PLEB5.5. Identifica, asocia e CL         
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dirixirse aos demais. 

- Realización de preguntas e 

respostas sinxelas sobre aspectos 

persoais dun mesmo/a e dos e 

das demais (nome, apelido, idade, 

gustos). 

- Realización de preguntas e 

respostas sinxelas sobre os 

animais máis próximos a súa 

contorna, bebida... 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. 

- Identificación e seguimento de 

instrucións. 

- Expresión da posesión dun 

mesmo/a e dunha terceira persoa. 

- Expresión do que lle gusta e non 

lle gusta. 

- Identificación dos materiais que 

compoñen os obxectos. 

- Identificación das partes do corpo 

e da cara. 

- Identificación dos membros da 

familia próximos. 

- Identificación dos elementos máis 

próximos á súa contorna. 

- Expresión de habilidade e 

capacidade para realizar unha 

básicas e elementais relativas a 

tamaño, cantidade, posesión, 

número calidades físicas, forma e 

cor. 

menciona palabras e frases 

simples moi próximos á súa 

idade con imaxes ilustrativas que 

clarifican o seu significado 

B5.6. Comprender e expresar a 

posesión. 

PLEB5.6. Adquire as rutinas de 

saúdos e despedidas e diríxese 

aos demais utilizando as 

fórmulas de cortesía básicas 

CL         

B5.7. Expresar e identificar os 

seus gustos. 

PLEB5.7. Expresa e identifica a 

posesión referida a si mesmo/a e 

a unha terceira persoa 

CL         
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acción en negativa e afirmativa. 

- Realización de preguntas e 

respostas en relación ao permiso 

e axuda. 

- Formulación de preguntas e 

respostas sobre o estado de 

ánimo. 

- Formulación de preguntas e 

respostas en relación á cantidade. 

  

B5.3. Estruturas sintáctico- discursivas:  

- Preguntas e respostas sobre 

aspectos persoais como nome, 

idade, cor favorita e estado 

(What’s your name?, My name is, 

How old are you?, I’m, What’s 

your favourite colour?, My 

favourite colour is/It´s, I´m 

(hungry)). 

- 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). 

- Identificación e seguimento de 

instrucións (Touch your (legs)…). 

- Expresión de posesión en primeira 

B5.8. Utilizar adecuadamente as 

estruturas morfosintácticas máis 

básicas e frecuentes para realizar 

as funcións comunicativas propias 

do seu nivel.   

 

PLEB5.8. Expresa e identifica o 

que lle gusta e o que non lle 

gusta.  

CL         

B5.9. Recoñecer estruturas 

sintácticas básicas e os seus 

significados asociados.  

PLEB5.9. Estrutura 

adecuadamente os elementos 

das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa 

correctamente os nexos máis 

básicos.  

 

CL         

B5.10. Utilizar estruturas 

sintácticas básicas (p. e. enlazar 

palabras ou grupos de palabras 

con conectores básicos como “e, 

ou”, adecuándoas aos propósitos 

comunicativos. 

PLEB5.10. Diferenza preguntas 

e respostas moi simples.  

CL         

B5.11. Mostrar un control limitado 

dun conxunto de estruturas 

gramaticais sinxelas e de modelos 

de oracións e frases dentro un 

repertorio memorizado. 

PLEB5.11. Memoriza rutinas 

lingüísticas básicas e moi 

sinxelas para, por exemplo, 

desenvolverse nas interaccións 

de aula e expresar e preguntar 

CL 

SC 
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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). 

- Expresión do gusto en primeira 

persoa en afirmativa e negativa (I 

like (salad), I don´t like (chips)). 

- Expresión de cantidade: contar 

desde 21 a 50. 

- Expresión das cores, das partes 

do corpo e cara, de elementos 

próximos (What´s this?, It´s…), 

membros da familia (Who´s this ?, 

This is my (brother), alimentos 

(What´s this?, This is). 

- Identificación das pezas de roupa 

(I´m wearing). 

- Expresión de habilidade en 

afirmativa e negativa (I can, I 

can´t). 

- Preguntas e respostas sobre 

permiso e axuda (Can I…?). 

- Preguntas e respostas sobre o 

estado de ánimo (Are you 

(hungry? Yes, I am/No I´m not). 

- Expresión da cantidade de 

obxectos ou persoas (How 

many… are there?)  

cantidades.  

B5.4. Léxico oral de alta frecuencia 

B5.12. Comprender e utilizar o 

léxico propio do nivel en contextos 

PLEB5.12. Participa activamente 

en xogos de letras, elaboración 

CL 

SC 
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(recepción e produción) relativo a cores, 

números ata o 50, materiais escolares, 

formas xeométricas básicas, membros da 

familia, comidas e bebidas máis cotiás, 

xoguetes, estado e sentimentos, tempo 

atmosférico, días da semana, meses, 

accións, materiais, animais domésticos (de 

compañía e de granxa), partes do corpo e 

da cara, e partes da casa. 

comunicativos sinxelos. de glosarios 

ilustrados,dramatizacións etc. 

B5.13. Recoñecer e utilizar un 

repertorio limitado de léxico de alta 

frecuencia relativo a situacións 

cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas súas 

experiencias, necesidades e 

intereses. 

PLEB5.13. Expresa estados de 

ánimo elementais (happy/sad, 

bored…). 

         

 B5.14. Valorar as linguas 

estranxeiras como instrumento de 

comunicación. 

PLEB5.14. Comprende e usa 

adecuadamente o vocabulario 

básico necesario para participar 

nas interaccións de aula, ler 

textos infantís moi sinxelos e 

escribir con léxico traballado 

previamente de forma oral. 

         

 B5.15. Comparar aspectos básicos 

das linguas que coñece para 

mellorar na súa aprendizaxe e 

lograr unha competencia 

integrada. 

PLEB5.15. Amosa interese por 

comunicarse na lingua 

estranxeira nas interaccións de 

aula. 

         

  PLEB5.16. Compara aspectos 

moi básicos e elementais 

(gráficos, sintácticos, léxicos) 

das linguas que coñece. 
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6.2. Niveis de adquisición 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Non comprende a información esencial 
dun conto, rima o canción moi breves e 
sinxelos, previamente traballados, 
emitidos lentamente, cunha pronunciación 
ben articulada, e con apoios visuais moi 
redundantes que axuden á comprensión.  

 

Comprende a información esencial dun 
conto, rima o canción moi breves e 
sinxelos, previamente traballados, 
emitidos lentamente, cunha pronunciación 
ben articulada, e con apoios visuais moi 
redundantes que axuden á comprensión.  
 

Comprende habitualmente a información 
esencial dun conto, rima o canción moi 
breves e sinxelos, previamente 
traballados, emitidos lentamente, cunha 
pronunciación ben articulada, e con 
apoios visuais moi redundantes que 
axuden á comprensión.  

 

Comprende sempre a información 
esencial dun conto, rima o canción moi 
breves e sinxelos, previamente 
traballados, emitidos lentamente, cunha 
pronunciación ben articulada, e con 
apoios visuais moi redundantes que 
axuden á comprensión.  

 

Non comprende vocabulario básico sobre 
temas familiares a través de apoio visual.  

 

Comprende vocabulario básico sobre 
temas familiares a través de apoio visual.  
  

Comprende vocabulario básico sobre 
temas familiares a través de apoio visual.  

 

Comprende vocabulario básico sobre 
temas familiares a través de apoio visual.  

 

Non comprende preguntas básicas (nome, 
idade e gustos) sobre si mesmo/a e dos e 
das demais.  

 

Comprende preguntas básicas (nome, 
idade e gustos) sobre si mesmo/a e dos e 
das demais.  
 

Comprende preguntas básicas (nome, 
idade e gustos) sobre si mesmo/a e dos e 
das demais.  

 

Comprende preguntas básicas (nome, 
idade e gustos) sobre si mesmo/a e dos e 
das demais.  

 

Non segue instrucións e comprende 
peticións relativas á vida escolar e da súa 
contorna (Open/close the book, sit 
down…). 

Segue instrucións e comprende peticións 
relativas á vida escolar e da súa contorna 
(Open/close the book, sit down…). 

Segue instrucións e comprende peticións 
relativas á vida escolar e da súa contorna 
(Open/close the book, sit down…). 

Segue instrucións e comprende peticións 
relativas á vida escolar e da súa contorna 
(Open/close the book, sit down…). 
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Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Fai presentacións moi breves e 
elementais previamente preparadas e 
ensaiadas sobre temas moi próximos a un 
mesmo e dos e das demais (dicir o seu 
nome e idade, a cor do pelo e os ollos, 
presentar á súa familia, indicar as súas 
preferencias) cunha pronuncia e 
entoación comprensibles 

Fai presentacións moi breves e 
elementais previamente preparadas e 
ensaiadas sobre temas moi próximos a un 
mesmo e dos e das demais (dicir o seu 
nome e idade, a cor do pelo e os ollos, 
presentar á súa familia, indicar as súas 
preferencias) cunha pronuncia e 
entoación comprensibles. 
  

Fai presentacións moi breves e 
elementais previamente preparadas e 
ensaiadas sobre temas moi próximos a un 
mesmo e dos e das demais (dicir o seu 
nome e idade, a cor do pelo e os ollos, 
presentar á súa familia, indicar as súas 
preferencias) cunha pronuncia e 
entoación comprensibles.  

Fai presentacións moi breves e 
elementais previamente preparadas e 
ensaiadas sobre temas moi próximos a un 
mesmo e dos e das demais (dicir o seu 
nome e idade, a cor do pelo e os ollos, 
presentar á súa familia, indicar as súas 
preferencias) cunha pronuncia e 
entoación comprensibles. 

Pregunta e responde para dar/obter 
información en conversas básicas (nome, 
idade, gustos). 
 

Pregunta e responde para dar/obter 
información en conversas básicas (nome, 
idade, gustos). 

Pregunta e responde para dar/obter 
información en conversas básicas (nome, 
idade, gustos). 
 

Pregunta e responde para dar/obter 
información en conversas básicas (nome, 
idade, gustos). 
 

Non mostra  unha actitude de escoita 
atenta.  

Mostra  unha actitude de escoita atenta.  Mostra  unha actitude de escoita moi 
atenta.  

Mostra  sempre unha actitude de escoita 
moi  atenta.  

Reproduce con moitos erros textos orais 
moi sinxelos e breves (p. ex., cancións, 
rimas) aprendidos a través dos xogos. 

 

Reproduce comprensiblemente textos 
orais moi sinxelos e breves (p. ex., 
cancións, rimas) aprendidos a través dos 
xogos. 
 

Reproduce adecuadamente textos orais 
moi sinxelos e breves (p. ex., cancións, 
rimas) aprendidos a través dos xogos. 
 

Reproduce sempre correctamente textos 
orais moi sinxelos e breves (p. ex., 
cancións, rimas) aprendidos a través dos 
xogos. 
 

Non amosa unha actitude positiva cara á 
aprendizaxe dunha lingua estranxeira 

Amosa unha actitude positiva cara á 
aprendizaxe dunha lingua estranxeira. 

Amosa unha actitude positiva cara á 
aprendizaxe dunha lingua estranxeira 

Sempre amosa unha actitude positiva 
cara á aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Comprende palabras e frases simples en 
textos moi sinxelos relacionadas cos 
temas traballados previamente de forma 
oral. 

Comprende palabras e frases simples en 
textos moi sinxelos relacionadas cos 
temas traballados previamente de forma 
oral.  
 

Comprende palabras e frases simples en 
textos moi sinxelos relacionadas cos 
temas traballados previamente de forma 
oral.  

Comprende palabras e frases simples en 
textos moi sinxelos relacionadas cos 
temas traballados previamente de forma 
oral. 

Non comprende a idea principal dunha 
historia moi elemental acompañada de 
apoio visual e identifica as personaxes 
principais.  
  

Comprende a idea principal dunha historia 
moi elemental acompañada de apoio 
visual e identifica as personaxes 
principais.  
 

Comprende a idea principal dunha historia 
moi elemental acompañada de apoio 
visual e identifica as personaxes 
principais.  
 

Comprende a idea principal dunha historia 
moi elemental acompañada de apoio 
visual e identifica sen dificultade as 
personaxes principais.  
 

Non é capaz de facer hipóteses sobre o 
tema dun texto elemental a partir do título 
do mesmo e das imaxes que o ilustran.  
 

Fai hipóteses sobre o tema dun texto 
elemental a partir do título do mesmo e 
das imaxes que o ilustran.  
  

Fai habitualmente hipóteses sobre o tema 
dun texto elemental a partir do título do 
mesmo e das imaxes que o ilustran.  
 

Fai sempre hipóteses sobre o tema dun 
texto elemental a partir do título do 
mesmo e das imaxes que o ilustran.  
 

Con moita dificultade le en voz alta textos 
moi breves, moi elementais e previamente 
traballados de forma oral, con entoación e 
pronunciación pouco comprensibles e non 
rectifica espontaneamente. 
 

Le en voz alta textos moi breves, moi 
elementais e previamente traballados de 
forma oral, con entoación e pronunciación 
comprensibles e, se fose necesario, 
rectificando espontaneamente. 
 

Le en voz alta textos moi breves, moi 
elementais e previamente traballados de 
forma oral, con entoación e pronunciación 
comprensibles e, se fose necesario, 
rectificando espontaneamente. 
 

Le en voz alta textos moi breves, moi 
elementais e previamente traballados de 
forma oral, con entoación e pronunciación 
adecuadas e, se fose necesario, 
rectificando espontaneamente. 
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Bloque 4. Produción de textos escritos 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Escribe palabras relacionadas coa súa 
imaxe e a súa vida cotiá traballadas 
previamente de forma oral con moitos 
erros.  

Escribe palabras relacionadas coa súa 
imaxe e a súa vida cotiá traballadas 
previamente de forma oral. 
 

Escribe palabras relacionadas coa súa 
imaxe e a súa vida cotiá traballadas 
previamente de forma oral sen erros.  

Escribe sempre palabras relacionadas coa 
súa imaxe e a súa vida cotiá traballadas 
previamente de forma oral sen erros.  

Escribe pequenos diálogos ou narracións 
moi sinxelas e breves seguindo un modelo 
dado pero non respecta a estrutura 
gramatical máis sinxela. 
 

Escribe pequenos diálogos ou narracións 
moi sinxelas e breves seguindo un modelo 
dado e respectando a estrutura gramatical 
máis sinxela. 
 

Escribe pequenos diálogos ou narracións 
moi sinxelas e breves seguindo un modelo 
dado e respectando a estrutura gramatical 
sinxela. 

Escribe pequenos diálogos ou narracións 
moi sinxelas e breves seguindo un modelo 
dado e respectando a estrutura gramatical 
sinxela, sen dificultade.  

Non escribe frases moi sinxelas, lexibles, 
organizadas con coherencia na súa 
secuencia e con léxico relacionado co 
tema da escritura. 
 

Escribe frases moi sinxelas, lexibles, 
organizadas con coherencia na súa 
secuencia e con léxico relacionado co 
tema da escritura. 
 

Escribe habitualmente frases moi 
sinxelas, lexibles, organizadas con 
coherencia na súa secuencia e con léxico 
relacionado co tema da escritura. 
 

Escribe sempre frases moi sinxelas, 
lexibles, organizadas con coherencia na 
súa secuencia e con léxico relacionado co 
tema da escritura. 
 

Completa unha táboa con datos persoais 
básicos (nome, apelido, idade...) con 
moitos erros. 

Completa unha táboa con datos persoais 
básicos (nome, apelido, idade...). 

Completa unha táboa con datos persoais 
básicos (nome, apelido, idade...). 

Completa unha táboa con datos persoais 
básicos (nome, apelido, idade...). 

Non revisa o texto antes de facer a súa 
versión definitiva, elaborando borradores 
nos que se observa a reparación da 
ortografía e de outros aspectos 
relacionados coa secuencia adecuada das 
frases e mesmo a pertinencia das 
ilustracións, se é o caso. 
 

Revisa o texto antes de facer a súa 
versión definitiva, elaborando borradores 
nos que se observa a reparación da 
ortografía e de outros aspectos 
relacionados coa secuencia adecuada das 
frases e mesmo a pertinencia das 
ilustracións, se é o caso. 
 

Revisa o texto antes de facer a súa 
versión definitiva, elaborando borradores 
nos que se observa a reparación da 
ortografía e de outros aspectos 
relacionados coa secuencia adecuada das 
frases e mesmo a pertinencia das 
ilustracións, se é o caso. 
 

Revisa sempre o texto antes de facer a 
súa versión definitiva, elaborando 
borradores nos que se observa a 
reparación da ortografía e de outros 
aspectos relacionados coa secuencia 
adecuada das frases e mesmo a 
pertinencia das ilustracións, se é o caso. 
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Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Non identifica aspectos básicos da vida 
cotiá dos países onde se fala a lingua 
estranxeira (horarios, comidas, festas...) e 
os compara cos propios, mostrando unha 
actitude de apertura cara ó diferente.  
 

Identifica aspectos básicos da vida cotiá 
dos países onde se fala a lingua 
estranxeira (horarios, comidas, festas...) e 
os compara cos propios, mostrando unha 
actitude de apertura cara ó diferente.  
 

Identifica habitualmente aspectos básicos 
da vida cotiá dos países onde se fala a 
lingua estranxeira (horarios, comidas, 
festas...) e os compara cos propios, 
mostrando unha actitude de apertura cara 
ó diferente.  
 

Identifica sempre aspectos básicos da 
vida cotiá dos países onde se fala a lingua 
estranxeira (horarios, comidas, festas...) e 
os compara cos propios, mostrando unha 
actitude de apertura cara ó diferente.  

Non recoñece e utiliza fórmulas básicas 
de relación social. 

Recoñece e utiliza fórmulas básicas de 
relación social.  

Recoñece e utiliza habitualmente fórmulas 
básicas de relación social.  

Recoñece e utiliza sempre fórmulas 
básicas de relación social. 

Recoñece preguntas e respostas sinxelas 
sobre si mesmo/a e dos e das demais con 
moita dificultade. 
 

Recoñece preguntas e respostas sinxelas 
sobre si mesmo/a e dos e das demais. 
 

Recoñece preguntas e respostas sinxelas 
sobre si mesmo/a e dos e das demais. 

Recoñece preguntas e respostas sinxelas 
sobre si mesmo/a e dos e das demais. 

Non diferencia saúdos de despedidas e o 
uso de fórmulas de cortesía (Please, 
thank you, excuse me,…). 

Diferencia saúdos de despedidas e o uso 
de fórmulas de cortesía (Please, thank 
you, excuse me,…). 

Diferencia habitualmente saúdos de 
despedidas e o uso de fórmulas de 
cortesía (Please, thank you, excuse 
me,…). 

Diferencia e utiliza sempre saúdos de 
despedidas e o uso de fórmulas de 
cortesía (Please, thank you, excuse 
me,…). 

Con moita dificultade identifica, asocia e 
menciona palabras e frases simples moi 
próximos á súa idade con imaxes 
ilustrativas que clarifican o seu significado. 

Identifica, asocia e menciona palabras e 
frases simples moi próximos á súa idade 
con imaxes ilustrativas que clarifican o 
seu significado. 

Identifica, asocia e menciona palabras e 
frases simples moi próximos á súa idade 
con imaxes ilustrativas que clarifican o 
seu significado. 

Identifica, asocia e menciona palabras e 
frases simples moi próximos á súa idade 
con imaxes ilustrativas que clarifican o 
seu significado. 

Adquire as rutinas de saúdos e 
despedidas e diríxese aos demais 
utilizando as fórmulas de cortesía básicas 
con moita dificultade. 

Adquire as rutinas de saúdos e 
despedidas e diríxese aos demais 
utilizando as fórmulas de cortesía básicas. 

Adquire as rutinas de saúdos e 
despedidas e diríxese aos demais 
utilizando as fórmulas de cortesía básicas 
sen dificultade. 

Adquire sempre as rutinas de saúdos e 
despedidas e diríxese aos demais 
utilizando as fórmulas de cortesía básicas 
sen dificultade. 

Expresa e identifica a posesión referida a 
si mesmo/a e a unha terceira persoa con  
moita dificultade. 

Expresa e identifica a posesión referida a 
si mesmo/a e a unha terceira persoa. 

Expresa e identifica a posesión referida a 
si mesmo/a e a unha terceira persoa sen 
dificultade. 

Expresa e identifica a posesión referida a 
si mesmo/a e a unha terceira persoa 
sempre sen dificultade. 

Expresa e identifica o que lle gusta e o 
que non lle gusta con moita dificultade. 

Expresa e identifica o que lle gusta e o 
que non lle gusta.  
 

Expresa e identifica o que lle gusta e o 
que non lle gusta sen dificultade.  
 

Expresa e identifica o que lle gusta e o 
que non lle gusta sempre sen dificultade. 
 

Non estrutura adecuadamente os 
elementos das oracións, mantén a 
concordancia de número nin usa 
correctamente os nexos máis básicos. 

Estrutura adecuadamente os elementos 
das oracións, mantén a concordancia de 
número e usa correctamente os nexos 
máis básicos.  

Estrutura adecuadamente os elementos 
das oracións, mantén a concordancia de 
número e usa correctamente os nexos 
máis básicos sen dificultade.  

Estrutura adecuadamente os elementos 
das oracións, mantén a concordancia de 
número e usa correctamente os nexos 
máis básicos sempre sen dificultade.  

Non diferencia preguntas e respostas moi Diferenza preguntas e respostas moi Diferencia preguntas e respostas moi Diferencia preguntas e respostas moi 
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simples.  
 

simples. simples sin dificultade. 
 

simples sempre sen dificultade. 
 

Con moita dificultade memoriza rutinas 
lingüísticas básicas e moi sinxelas para, 
por exemplo, desenvolverse nas 
interaccións de aula e expresar e 
preguntar cantidades. 

Memoriza rutinas lingüísticas básicas e 
moi sinxelas para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións de aula e 
expresar e preguntar cantidades.  

Memoriza rutinas lingüísticas básicas e 
moi sinxelas para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións de aula e 
expresar e preguntar cantidades sen 
dificultade.  

Memoriza rutinas lingüísticas básicas e 
moi sinxelas para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións de aula e 
expresar e preguntar cantidades sempre 
sen dificultade. 

Non participa activamente en xogos de 
letras, elaboración de glosarios ilustrados, 
dramatizacións, etc. 
 

Participa activamente en xogos de letras, 
elaboración de glosarios ilustrados, 
dramatizacións, etc. 

Participa activamente en xogos de letras, 
elaboración de glosarios ilustrados, 
dramatizacións, etc, sen dificultade. 
 

Sempre participa activamente en xogos 
de letras, elaboración de glosarios 
ilustrados, dramatizacións, etc, sen 
dificultade. 
 

Expresa estados de ánimo elementais 
(happy/sad, bored…) con moita 
dificultade. 

Expresa estados de ánimo elementais 
(happy/sad, bored…). 

Habitualmente expresa estados de ánimo 
elementais (happy/sad, bored…) sen 
dificultade. 

Sempre expresa estados de ánimo 
elementais (happy/sad, bored…) sen 
dificultade. 

Non comprende nin usa adecuadamente o 
vocabulario básico necesario para 
participar nas interaccións de aula, ler 
textos infantís moi sinxelos e escribir con 
léxico traballado previamente de forma 
oral. 

Comprende e usa adecuadamente o 
vocabulario básico necesario para 
participar nas interaccións de aula, ler 
textos infantís moi sinxelos e escribir con 
léxico traballado previamente de forma 
oral. 

Comprende e habitualmente usa 
adecuadamente o vocabulario básico 
necesario para participar nas interaccións 
de aula, ler textos infantís moi sinxelos e 
escribir con léxico traballado previamente 
de forma oral. 

Comprende e usa sempre 
adecuadamente o vocabulario básico 
necesario para participar nas interaccións 
de aula, ler textos infantís moi sinxelos e 
escribir con léxico traballado previamente 
de forma oral. 

Non amosa interese por comunicarse na 
lingua estranxeira nas interaccións de 
aula. 

Amosa interese por comunicarse na 
lingua estranxeira nas interaccións de 
aula. 

Habitualmente amosa interese por 
comunicarse na lingua estranxeira nas 
interaccións de aula. 

Sempre amosa interese por comunicarse 
na lingua estranxeira nas interaccións de 
aula. 

Compara aspectos moi básicos e 
elementais (gráficos, sintácticos, léxicos) 
das linguas que coñece con moita 
dificultade. 

Compara aspectos moi básicos e 
elementais (gráficos, sintácticos, léxicos) 
das linguas que coñece. 

Compara aspectos moi básicos e 
elementais (gráficos, sintácticos, léxicos) 
das linguas que coñece sen dificultade. 

Compara aspectos moi básicos e 
elementais (gráficos, sintácticos, léxicos) 
das linguas que coñece sempre sen 
dificultade. 
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7. Anexo II: Rúbrica de avaliación por competencias 

Avaliación xeral 

 

INDICADORES - COMPETENCIAS 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCOITAR            

Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 
temas familiares e de interese. 

           

Identifica frases sinxelas, presentadas previamente, 
sobre temas familiares e de interese 

           

Capta a idea global en textos orais e identifica algúns 
detalles específicos coa axuda dos elementos 
lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

           

Recoñece aspectos sonoros, de ritmo, acentuación e 
entoación de expresións que aparecen nos contextos 
comunicativos habituais. 

           

FALAR            

Canta unha canción empregando de maneira axeitada 
os elementos lingüísticos e paralingüísticos 
apropiados. 

           

Recita cantares, trabalinguas, pequenos poemas, etc. 
coa entoación e pronuncia axeitadas.   

           

Participa en representacións sinxelas.            

CONVERSAR            

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

           

LER            

Le palabras presentadas previamente de forma oral 
sobre temas familiares e de interese. 

           

Le frases sinxelas presentadas previamente de forma 
oral sobre temas familiares de interese. 

           

ESCRIBIR            

Escribe palabras a partir de modelos e cunha 
finalidade específica. 

           

Escribe frases a partir de modelos e cunha finalidade 
específica. 

           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA 
           

Conta números ata o 10.            

Resolve problemas sinxelos.            
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
NIVEIS DE CALIFICACIÓN 
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Relaciona os elementos e recursos fundamentais coa 
vida das persoas. 

           

Aplica nocións e conceptos científicos moi básicos 
para entender o mundo que os rodea. 

           

Identifica algunhas especies de seres vivos.            

Identifica algunhas características das diferentes 
etapas da vida das persoas. 

           

COMPETENCIA DIXITAL            

Utiliza o soporte dixital para a aprendizaje da lingua 
estranxeira. 

           

APRENDER A APRENDER            

Usa estratexias básicas para aprender a aprender, 
como utilizar dicionarios visuais.   

           

Usa estratexias básicas de comprensión como captar 
a idea global en textos orais coa axuda de elementos 
lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

           

Usa estratexias básicas de interacción, como pedir 
axuda, acompañar a comunicación con xestos, etc.   

           

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS            

Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos compañeiros 
e compañeiras. 

           

Valora a lingua estranxeira como instrumento de 
comunicación coas outras persoas. 

           

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 
           

Mostra interese e curiosidade por aprender a lingua 
estranxeira. 

           

Identifica aspectos persoais que lle axudan a aprender 
mellor.. 

           

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS            

Recoñece algunhas manifestacións culturais presentes 
no mundo anglosaxón.  

           

Realiza composicións plásticas sinxelas            

Reproduce esquemas rítmicos e melódicos coa voz.            

Participa e goza dos xogos e escenificacións.            
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8. Anexo III: Marco Común Europeo de Referencia – CEF 

8.1. O Portfolio no noso proxecto 

O Common European Framework of Reference for Languages (CEF) é unha descrición das 

competencias lingüísticas en seis niveles: A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Os contidos de inglés para 

Primaria correspóndense aproximadamente cos dos primeiros. Os indicadores redactáronse para 

axudar tanto ós estudantes coma ós profesionais da educación a normalizar os procedementos de 

avaliación. 

Os textos, as tarefas e as funcións do libro de texto foron seleccionados coidadosamente para 

incluír as destrezas lingüísticas que se subliñan nos niveis máis baixos do CEF.  

O Porfolio, proposto polo Consello de Europa, é unha carpeta que gardan os alumnos na que se 

detallan as súas experiencias en relación coas linguas e o aprendizaxe das mesmas. 

 

Isto inclúe a lingua materna do alumno, así como calquera outra lingua coa que tivera entrado en 

contacto. O Portfolio consta dos seguintes elementos: 

 

Unha biografía lingüística 

 Unha lista na que os alumnos avalían as súas destrezas lingüísticas en termos do que son 

capaces de facer: What I can do. 

 Ferramentas para axudar ó alumno a identificar o seu estilo de aprendizaxe e os seus 

obxectivos. 

 Unha lista de actividades de aprendizaxe para realizar fóra da aula. 

 

Un pasaporte lingüístico 

 Unha avaliación global das destrezas lingüísticas do alumno a partir dos indicadores do 

Marco Común de Referencia. 

 Un breve informe a cerca da aprendizaxe da lingua tanto dentro coma fóra da aula. 

 Unha lista de certificados e títulos. 

 

Un dossier lingüístico: 

 Unha recompilación dos traballos do alumno, desde tarefas de escritura ata gravacións e 

proxectos. 

 

En síntese, a biografía detalla experiencias diarias no uso e aprendizaje da lingua, o pasaporte 

resume ditas experiencias e o dossier constitúe a evidencia das experiencias escollidas. 

 

No Teacher’s Resource CD-ROM pódese atopar material fotocopiable e fichas de avaliación para 

cada unidade para que os alumnos completen unha biografía da aprendizaxe de idiomas, cunha 

referencia expresa ós contidos do Class Book.  

Cando os alumnos rematen de completar as súas fichas, o profesor as gardará e conservará para 

devolvérllelas ó final do curso. Nese momento, se lles pedirá que consulten os indicadores CEF e 

que decidan que nivel alcanzaron durante o ano en termos xerais. 
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8.2. Avalición global  

 
Nome: ____________________________ 
Nacionalidade: ________________________ 
Lingua materna: _____________________ 
Data: ______________________________ 
 
Avaliación das distintas destrezas na lingua estranxeira. Marcar cun tick () ou unha cruz (x) para 
cada nivel A1 ou A2 segundo a descrición de cada destreza. 
 
 A1 A2 

Listening   

Reading   

Conversation   

Speaking   

Writing   

 
 

 A1 A2 

Listening É capaz de identificar palabras de uso 
habitual e frases moi básicas sobre si 
mesmo, a súa familia e a súa contorna 
inmediata cando se lle fala paseniño e 
con claridade. 
 

É capaz de comprender frases e o vocabulario 
máis habitual sobre temas de interese persoal 
(como información persoal e familiar moi 
básica, compras, lugar de residencia, 
emprego). Pode captar a idea principal de 
mensaxes e anuncios sinxelos, breves e 
claros. 

Reading É capaz de entender nomes coñecidos, 
palabras e frases moi sinxelas, como por 
exemplo, en anuncios e pósters ou en 
catálogos. 

É capaz de ler textos moi breves e sinxelos. 
Pode encontrar información específica e 
predicible en escritos cotiáns sinxelos como 
anuncios, prospectos, menús e horarios, e 
comprende cartas persoais breves e sinxelas. 

Conversation 
(Oral 
interaction) 

É capaz de interaccionar de forma 
sinxela se a outra persoa está disposta a 
repetir ou reformular o que dixo máis 
paseniño e lle axuda a formular o que 
está intentando dicir. Sabe formular e 
responder preguntas sinxelas sobre 
temas de necesidade inmediata ou 
sobre temas moi cotiáns.  

É capaz de comunicarse en tarefas sinxelas e 
habituais que requiren un intercambio de 
información sinxelo e directo sobre temas 
cotiáns e actividades. Pode realizar 
intercambios sociais moi breves, a pesar de 
que normalmente no poida comprender o 
suficiente para manter a conversa por si 
mesmo. 

Speaking 
(Oral 
production) 

É capaz de utilizar expresións e frases 
sinxelas para describir o lugar onde vive 
e as persoas que coñece. 

É capaz de empregar unha serie de 
expresións e frases para describir con termos 
sinxelos á súa familia e a outras persoas, as 
súas condicións de vida, a súa formación e o 
seu traballo actual ou máis recente. 

Writing É capaz de escribir postais breves e 
sinxelas, por exemplo, para enviar 
felicitacións. Sabe encher formularios 
con datos persoais, como por exemplo o 
seu nome, nacionalidade e enderezo no 
formulario dun hotel. 

É capaz de escribir notas e mensaxes 
sinxelas e breves relativas a temas de 
inmediata necesidade. Pode escribir unha 
carta persoal moi sinxela, por exemplo 
agradecendo algo a alguén. 
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8.3. End-of-year Self-Assessment  

 
Name: ___________________________ 
Nationality: _______________________ 
First language: ____________________ 
Date: ____________________________ 
 
Evaluate your language ability in each skill area. Read the descriptions of language skills for levels 
A1 or A2. Then put ticks () or crosses (x) in the table. 

 
 A1 A2 

Listening   

Reading   

Conversation   

Speaking   

Writing   

 
 

 A1 A2 

Listening I can recognise familiar words and very 
basic phrases concerning myself, my 
family and immediate concrete 
surroundings when people speak slowly 
and clearly. 

I can understand phrases and the highest 
frequency vocabulary related to areas of most 
immediate personal relevance (e.g very basic 
personal and family information, shopping, 
local area, employment). I can catch the main 
point in short, clear, simple messages and 
announcements. 

Reading I can understand familiar names, words 
and very simple sentences, for example 
on notices and posters or in catalogues. 

I can read very short, simple texts. I can find 
specific, predictable information in simple 
everyday material such as advertisements, 
prospectuses, menus and timetables and I can 
understand short simple personal letters. 

Conversation 
(Oral 
interaction) 

I can interact in a simple way provided 
the other person is prepared to repeat or 
rephrase things at a slower rate of 
speech and help me formulate what I’m 
trying to say. I can ask and answer 
simple questions in areas of immediate 
need or on very familiar topics.  

I can communicate in simple and routine tasks 
requiring a simple and direct exchange of 
information on familiar topics and activities. I 
can handle very short social exchanges, even 
though I can’t usually understand enough to 
keep the conversation going myself. 

Speaking 
(Oral 
production) 

I can use simple phrases and sentences 
to describe where I live and people I 
know. 

I can use a series of phrases and sentences to 
describe in simple terms my family and other 
people, living conditions, my educational 
background and my present or most recent 
job. 

Writing I can write a short, simple postcard, for 
example sending holiday greetings. I can 
fill in forms with personal details, for 
example entering my name, nationality 
and address on a hotel registration form. 

I can write short, simple notes and messages 
relating to matters in areas of immediate need. 
I can write a very simple personal letter, for 
example thanking someone for something. 
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 1. INTRODUCIÓN  

1.1. Xustificación da programación 

As vantaxes e oportunidades que nos ofrece a presente Lei de Educación (LOE), 

modificada pola Lei 8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa 

(LOMCE), as particularidades do currículo desenvolvido para a Comunidade 

Autónoma de Galicia, segundo o Decreto 105/2014, do 4 de setembro, as esixencias 

e necesidades cada vez máis pluriculturais da nosa sociedade, xunto coas directrices 

establecidas polo Consello de Europa no Marco común europeo de referencia para as 

linguas, son claves significativas que quedan reflectidas no proxecto All About Us. 

Cunha clara vocación educativa e de aprendizaxe, onde os alumnos aprenden inglés 

a través de actividades motivadoras con carácter lúdico, que permiten de maneira 

inconsciente e natural a adquisición da lingua estranxeira, e que encerran o reto de 

potenciar a habilidade do alumnado para percibir o coñecemento dunha lingua 

estranxeira, non só como unha materia máis, senón coma o descubrimento dun 

mundo externo do que todos formamos parte responsable, promóvese a interacción 

na clase para desenvolver unha actitude de alerta cara ás normas e ós valores 

sociais, dentro dos principios psicopedagóxicos nos que se fundamenta o deseño 

curricular para a etapa da Educación Primaria. 

A finalidade do noso proxecto é, en primeiro lugar, conseguir que o alumnado adquira 

tódalas competencias marcadas pola LOMCE, centrándonos, como é lóxico, na 

competencia en comunicación lingüística, e facendo especial énfase nas 

competencias sociais e cívicas, aprender a aprender e sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor. Por outra banda, incorporar o conxunto de elementos transversais no 

proceso de aprendizaxe, recollidos tamén pola LOMCE. Como é de agardar, a 

comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual e as TIC 

traballaranse intensamente ó longo de todo o proceso. Así mesmo terán cabida na 

aprendizaxe da lingua estranxeira a promoción da igualdade de oportunidades, a non 

discriminación, a igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención da 

violencia de xénero, a prevención e resolución pacífica de conflitos en tódolos eidos, 

rexeitamento a calquera tipo de violencia, racismo e xenofobia, respecto ás vítimas 

do terrorismo, o desenvolvemento sostible e o medio ambiente, os riscos de 

explotación e abuso sexual, as situacións de risco no uso das TIC, a protección ante 

emerxencias e catástrofes, o desenvolvemento do espírito emprendedor, a actividade 

física e a dieta equilibrada, a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes 

de tráfico. 

Este proxecto ten en conta cambios tan significativos e evidentes coma a 

globalización, que practicamente esixe o dominio dunha segunda lingua estranxeira, 

e o impacto das novas tecnoloxías, repercutindo directamente nos alumnos á hora de 

aprender, de comunicarse ou de executar unha tarefa, elementos que se converteron 

nunha prioridade e nun instrumento clave no proceso de aprendizaxe, non só na 

etapa á que fai referencia este documento, senón ó longo de toda a vida. 

Neste proxecto, o profesorado deberá crear as condicións esenciais para que se 

produza a aprendizaxe, atendendo particularmente á diversidade nas habilidades e 
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expectativas de cada alumno e á busca do desenvolvemento do talento de cada un 

deles. Así mesmo preparará e organizará o traballo, axudando no desenvolvemento 

do mesmo; coordinará accións, impulsando actitudes positivas cara ó idioma e á 

cultura inglesa, captando e desenvolvendo o interese do alumno cara ó novo e á 

creatividade, participando de maneira activa e reflexiva, e tratando os erros coma 

sinais de progreso. Pola súa parte, o alumnado debe participar de maneira activa no 

seu proceso de aprendizaxe, sendo, como define a LOMCE, o centro e a razón de ser 

da educación.  

 

1.2. As Competencias Clave Integradas 

A sociedade actual, cada vez máis heteroxénea e global, demanda un tipo de cidadán 

competente, que saiba o que fai e o que di de maneira creativa e autónoma.  

Desde a área de linguas estranxeiras, esta formación, necesariamente continua, 

constitúe un proceso de construción social e emocional do coñecemento na que 

interactúan permanentemente o corpo, a mente, a razón e as emocións. 

Nun proceso de aprendizaxe continuo, baseado na adquisición de competencias, o 

alumnado, mediante os coñecementos que adquiriu, será capaz de aplicar o que sabe 

en situacións concretas, é dicir, poñer en práctica e demostrar os coñecementos, 

habilidades e actitudes que posúe para resolver diferentes feitos en diversos 

contextos. 

Cabe destacar o carácter combinado da aprendizaxe por competencias: o alumno, 

mediante o que sabe, debe demostrar que sabe aplicalo, pero ademais que sabe ser e 

estar. De esta maneira vemos como unha competencia integra os diferentes contidos 

que son traballados na aula (conceptos, procedementos e actitudes), exemplo dunha 

formación integral do alumno. En suma, estamos recoñecendo que a institución 

escolar non só prepara ó alumno no coñecemento de saberes técnicos e científicos, 

senón que o fai tamén como cidadán, de aí que deba demostrar unha serie de 

actitudes sociais, cívicas e intelectuais que impliquen o respecto ós demais, 

responsabilidade e cooperación. 

O noso proxecto recolle e integra os diferentes elementos curriculares -obxectivos, 

estándares de aprendizaxe e competencias- para a ensinanza da lingua estranxeira, 

así como criterios e indicadores de competencias para a avaliación da adquisición das 

competencias e o logro dos obxectivos da materia. 
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2. CONTEXTO  

2.1. Contexto particular do centro 

 

 3º Curso de Educación Primaria - Inglés  

 
Centro 

 
Rúa 

 
Localidade Provincia Código Postal 

 
 
 
Composición do departamento de linguas estranxeiras 
 

1  

2  

3  

4  

5  

 
 
Distribución do alumnado 

 
Curso Nº de alumnos/as Nº de grupos 

   

   

 
 
Características do alumnado 
 
(O departamento describiraas atendendo ós tres criterios detallados a continuación: 

 
 Xerais 
 Dos distintos grupos 
 Dun grupo 

 
Detallaranse os obxectivos básicos para o seu tratamento. Priorizaranse tamén as súas 
necesidades, as estratexias que convén empregar e a planificación do tempo). 

 
 
Perfil do centro 
(Elimínese o que non proceda) 

 

Nivel social Alto Medio Baixo Mixto 

Zona Centro 
urbano 

Barrio 
periférico 

Vila Rural 

Nº de alumnos de 
integración: 

 

Observacións: 
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2.2. Plan de lectura 

Propoñemos as seguintes actividades para desenvolver a competencia lectora en 

inglés: 

 

 Lectura en voz alta de textos por parte dos alumnos. 

 Grupos de lectura dentro e fóra da aula. 

 Lectura graduada relacionada coa linguaxe e/ou tema da unidade na casa. 

Inclúese unha táboa na que se indicarán os libros recomendados para cada 

trimestre (a completar polo profesorado). 

 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

      

      

      

 

2.3. Plan de Tecnoloxías da Información e da Comunicación 

(A completar polo profesorado) 
 
 

Obxectivos: 
 

 Favorecer a aprendizaxe da lingua estranxeira. 
 Adquirir habilidades tecnolóxicas e comunicativas. 
 Facilitar o acceso á información en soporte dixital. 
 Investigar e contrastar información. 
 Facer un uso axeitado de Internet e das redes sociais. 
 Uso de redes sociais, correo electrónico, mensaxes, etc. 
 Crear documentos en formato dixital. 
 Descargar e compartir recursos. 
 Outros. 

Recursos: 
 

 Conexión a Internet 
 Sala de informática 
 Ordenadores, tabletas, netbooks, portátiles 

 Lousa dixital 
 Outros. 

Programas / 
Aplicacións: 

 

 Páxinas web 
 Wikis 
 Procesadores de texto 
 Ebooks 
 Blogs 
 Skype 
 Google sites 
 Redes sociais 
 Outros 

Outros:   
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2.4. Características dos grupos no tocante á aprendizaxe 

(Elimínese o que non proceda) 

 
Xerais 

....................... 
Grupo A 
 Gústalles aprender mentres xogan ou realizan actividades lúdicas. 
 Mostran con facilidade/dificultade a súa creatividade e imaxinación. 
 Resulta doado/difícil espertar a súa curiosidade. 
 Disgústalles/gústalles expresar o que senten. 
 Mostran capacidade/incapacidade para organizar e analizar a súa propia aprendizaxe. 
 Son/ non son conscientes das vantaxes de traballar de forma cooperativa na clase. 
 Exprésanse de maneira coherente/incoherente e correcta/incorrecta na súa propia lingua. 
 Non precisan/ precisan entender tódalas palabras dun texto para comprendelo. 
 Gústalles/disgústalles ler na casa. 

 Outras. 

Grupo B 
 Gústalles aprender mentres xogan ou realizan actividades lúdicas. 
 Mostran con facilidade/dificultade a súa creatividade e imaxinación. 
 Resulta doado/difícil espertar a súa curiosidade. 
 Disgústalles/gústalles expresar o que senten. 
 Mostran capacidade/incapacidade para organizar e analizar a súa propia aprendizaxe. 
 Son/ non son conscientes das vantaxes de traballar de forma cooperativa na clase. 
 Exprésanse de maneira coherente/incoherente e correcta/incorrecta na súa propia lingua. 
 Non precisan/ precisan entender tódalas palabras dun texto para comprendelo. 
 Gústalles/disgústalles ler na casa. 

 Outras. 

Grupo C 
 Gústalles aprender mentres xogan ou realizan actividades lúdicas. 
 Mostran con facilidade/dificultade a súa creatividade e imaxinación. 
 Resulta doado/difícil espertar a súa curiosidade. 
 Disgústalles/gústalles expresar o que senten. 
 Mostran capacidade/incapacidade para organizar e analizar a súa propia aprendizaxe. 
 Son/ non son conscientes das vantaxes de traballar de forma cooperativa na clase. 
 Exprésanse de maneira coherente/incoherente e correcta/incorrecta na súa propia lingua. 
 Non precisan/ precisan entender tódalas palabras dun texto para comprendelo. 
 Gústalles/disgústalles ler na casa. 
 Outras. 

Grupo D 
 Gústalles aprender mentres xogan ou realizan actividades lúdicas. 
 Mostran con facilidade/dificultade a súa creatividade e imaxinación. 
 Resulta doado/difícil espertar a súa curiosidade. 
 Disgústalles/gústalles expresar o que senten. 
 Mostran capacidade/incapacidade para organizar e analizar a súa propia aprendizaxe. 
 Son/ non son conscientes das vantaxes de traballar de forma cooperativa na clase. 
 Exprésanse de maneira coherente/incoherente e correcta/incorrecta na súa propia lingua. 
 Non precisan/ precisan entender tódalas palabras dun texto para comprendelo. 
 Gústalles/disgústalles ler na casa. 
 Outras. 
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2.5. Priorización das necesidades 

(A cubrir polo profesorado) 

 
Necesidades xerais 
....................... 
 
Necesidades específicas dos diferentes grupos 
 
Grupo A....................... 
 
Grupo B....................... 

 
Grupo C....................... 
 
Grupo D....................... 

 
Necesidades específicas individuais 
 
Grupo A Alumno/a....................... 

 
Grupo B Alumno/a....................... 

 
Grupo C Alumno/a....................... 
 
Grupo D Alumno/a....................... 

 
 
Estratexias a empregar 
(A cubrir polo profesorado) 

 
a) Respecto ó alumnado....................... 
 
b) Respecto ó equipo docente do centro....................... 
 
c) Respecto a pais/nais/tutores/familias....................... 
 
 

2.6. Horario de clases 

 
Nome e cargo do/da profesor/a: 

 
HORARIO Luns Martes Mércores Xoves Venres 
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Nome e cargo do/da profesor/a: 

 

HORARIO Luns Martes Mércores Xoves Venres 

      

      

      

      

      

      

      

 
Nome e cargo do/da profesor/a: 

 

HORARIO Luns Martes Mércores Xoves Venres 

      

      

      

      

      

      

      

 

Nome e cargo do/da profesor/a: 

 

HORARIO Luns Martes Mércores Xoves Venres 

      

      

      

      

      

      

      

 

2.7. Actividades extraescolares e complementarias 

(Anotar aquí a actividade extraescolar e/ou complementaria: deportivas, artísticas, de apoio, etc.) 

 

Horario Luns Martes Mércores Xoves Venres 
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3. DESEÑO CURRICULAR 

3.1. Currículo 

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

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

regulación dos elementos que determinan os procesos de ensinanza e aprendizaxe 

para cada unha das ensinanzas. 

O currículo estará integrado polos seguintes elementos: 

 

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

que o alumno debe alcanzar ó finalizar o proceso educativo, como resultado das 

experiencias de ensinanza-aprendizaxe intencionalmente planificadas con tal fin. 

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

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

actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. 

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

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

e á adquisición de competencias. 

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

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

participe o alumnado. 

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

docentes como a organización do traballo dos docentes. 

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

dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa: referentes de avaliación que 

definen o que se quere valorar, o que o alumnado debe lograr, tanto en termos de 

conceptos como en procedementos ou actitudes. Responden directamente ó que se 

pretende lograr coa materia. 

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

de avaliación que permiten definir os resultados das aprendizaxes e concretan 

mediante accións o que o alumno debe saber, e saber facer, en cada materia. Deben 

permitir graduar o coñecemento ou logro alcanzado. Teñen que ser observables, 

medibles e avaliables, xa que contribúen e facilitan o deseño de probas 

estandarizadas e comparables. 

3.2. Obxectivos 

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

escolar, preparando ós alumnos e alumnas para vivir nun mundo progresivamente 

máis internacional, multicultural e multilingüe ó tempo que tecnoloxicamente máis 

avanzado. O noso país atópase comprometido como membro da Unión Europea no 

fomento e coñecemento doutras linguas comunitarias, tal como se recolle nun dos 

obxectivos da Estratexia de Lisboa. Pola súa parte, o Consello de Europa no Marco de 
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Referencia Común Europeo para a aprendizaxe de linguas estranxeiras, establece 

directrices tanto para a aprendizaxe de linguas coma para a valoración da 

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

para a elaboración do currículo da área. 

 

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

nenos e nenas as capacidades que lles permitan:  

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

acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os 

dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza nun mesmo, sentido 

crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e 

espírito emprendedor. 

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

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

grupos sociais cos que se relacionan. 

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

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

discriminación de persoas con discapacidade. 

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

Comunidade Autónoma se a houbera, e desenvolver hábitos de lectura. 

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

que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e manexarse en situacións 

cotiás. 

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

problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser capaces de aplicalos ás 

situacións da súa vida cotiá. 

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

a Xeografía, a Historia e a Cultura, con especial atención ós relacionados e vinculados 

a Galicia. 

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

aprendizaxe, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e 

elaboran. 

j) Empregar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na 

construción de propostas visuais e audiovisuais. 
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k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o dos demais, respectar as 

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

desenvolvemento persoal e social. 

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

comportamento que favorezan o seu coidado. 

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

nas súas relacións cos demais, así como unha actitude contraria á violencia, ós 

prexuízos de calquera tipo e ós estereotipos sexistas. 

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

accidentes de tráfico. 

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

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

importantes á cultura e á sociedade galegas. 

 

3.3. Competencias clave 

A reforma educativa, seguindo as recomendacións do Parlamento Europeo e do 

Consello de 18 de decembro de 2006, da UNESCO e da OCDE, entre outras, baséase 

na potenciación da aprendizaxe por competencias como complemento á aprendizaxe 

dos contidos. Na definición que a Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa 

(LOMCE) fai do currículo, atopámonos cos elementos que determinan os procesos de 

ensinanza e aprendizaxe, entre os que se atopan as competencias clave. Propóñense 

novos enfoques na aprendizaxe e avaliación, o que supón un importante cambio 

dirixido a aquilo que o alumnado asimila e é capaz de facer, sobre todo no tocante ás 

competencias clave, que se consideran prioritarias de cara ó desenvolvemento do 

alumnado. 

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

menos teóricos, desconectados entre si en moitas ocasións, un proceso educativo 

orientado á acción e baseado na adquisición de competencias incide, 

fundamentalmente, na adquisición duns saberes imprescindibles, prácticos e 

integrados, saberes que serán demostrados polos alumnos (é algo máis ca unha 

formación funcional). En suma, unha competencia é a capacidade posta en práctica e 

demostrada de integrar coñecementos, habilidades e actitudes para resolver 

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

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

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

situación determinada (de carácter real e distinta de aquela na que se aprendeu), 

activar recursos ou coñecementos que se teñen (aínda que se crea que non se teñen 

porque se esqueceron). 

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

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

produce en calquera área de coñecemento. A formación académica do alumno 
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transcorre na institución escolar durante un número limitado de anos, pero a 

necesidade de formación persoal e/ou profesional non remata nunca, polo que unha 

formación competencial dixital, por exemplo, permitirá acceder a este instrumento para 

obter a información que se precise en cada intre (obviamente, despois de analizarse a 

súa calidade). Se ademais temos en conta que moitas veces é imposible tratar en 

profundidade tódolos contidos do currículo, está claro que o alumno deberá formarse 

nesta competencia, a de aprender a aprender. 

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

alumno cando remata a súa escolaridade OBRIGATORIA para enfrontarse ós retos da 

súa vida persoal e laboral son as seguintes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

 Competencia dixital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociais e cívicas. 

 Senso de iniciativa e espírito emprendedor. 

 Conciencia e expresións culturais. 

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

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

proporciona á formación persoal e intelectual do alumno o seguinte: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

Trátase dunha competencia moi complexa. Está vinculada á acción comunicativa 

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

mensaxes con distintas finalidades. Supón a apertura dunha vía de coñecemento, 

dentro e fóra da escola, enriquecemento cultural e constitúe un obxectivo de 

aprendizaxe permanente, considerando a lectura coma o principal medio para a 

ampliación da aprendizaxe e desta competencia. 

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

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

normas de convivencia, o exercicio da cidadanía, o desenvolvemento dun espírito 

crítico, o respecto ós dereitos humanos e o pluralismo, a resolución de conflitos, o 

desenvolvemento das capacidades afectivas en tódolos ámbitos, interese pola 

aprendizaxe e o recoñecemento das destrezas inherentes a esta competencia como 

fonte de pracer. 

A competencia en comunicación lingüística está constituída por cinco compoñentes: 

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

concretan en diferentes dimensións na interacción comunicativa.  

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático 

e as súas ferramentas para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu 
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contexto. Require coñecementos sobre os números e as súas operacións básicas, os 

símbolos e as formas de expresión e de razoamento matemático para producir e 

interpretar informacións, para coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais 

da realidade e para resolver problemas relacionados coa vida diaria e o mundo laboral. 

A súa adquisición supón, en suma, establecer unha relación profunda entre o 

coñecemento conceptual e o coñecemento procedemental implicados na resolución 

dunha tarefa matemática determinada. 

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

respecto ós datos e a veracidade. Os ámbitos integrados na competencia matemática 

son os referentes ós números, a álxebra, a xeometría e a estatística. 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía proporcionan un achegamento ó 

mundo físico e á interacción responsable co mesmo. Contribúen ó desenvolvemento 

do pensamento científico e capacitan o individuo para identificar, formular e resolver 

situacións da vida cotiá, para actuar fronte ós retos e problemas propios das 

actividades científicas e tecnolóxicas. 

O desenvolvemento destas competencias require unha serie de coñecementos 

científicos relativos á física, química, bioloxía, xeoloxía, matemáticas e tecnoloxías, 

que se derivan de conceptos, procesos e situacións interconectadas; así como unhas 

destrezas que permitan utilizar e manipular ferramentas tecnolóxicas, datos e 

procesos científicos para alcanzar un obxectivo.  

As actitudes e valores integrados nestas competencias están relacionados coa 

asunción de criterios éticos, o interese pola ciencia, o apoio á investigación científica, a 

valoración do coñecemento científico e a responsabilidade sobre a conservación dos 

recursos naturais e ambientais, así como a adopción dunha actitude adecuada para 

lograr unha vida física e mental saudable nun ámbito natural e social. 

 Competencia dixital 

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

comunicación. Supón a adecuación ós cambios que introducen as novas tecnoloxías e 

a adquisición de novos coñecementos, habilidades e actitudes para ser competente 

nun ámbito dixital.  

Require o coñecemento das principais aplicacións informáticas, e precisa do 

desenvolvemento de diversas destrezas relacionadas co acceso á información, o 

procesamento e uso para a comunicación, a creación de contidos, a seguridade e a 

resolución de problemas en distintos contextos. 

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

dispoñibles co fin de resolver os problemas reais dun modo eficiente, así como avaliar 

e seleccionar novas fontes de información e innovacións tecnolóxicas, a medida que 

van aparecendo, en función da súa utilidade para acometer tarefas ou obxectivos 

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

usuario adaptarse ás novas necesidades establecidas polas tecnoloxías, a súa 

apropiación e adaptación ós propios fins e a capacidade de interactuar socialmente en 

torno a elas. Por outra banda, a competencia dixital implica a participación e o traballo 

colaborador, así como a motivación e a curiosidade pola aprendizaxe e a mellora no 

uso das tecnoloxías. 

 Aprender a aprender  

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

de continuar aprendendo de xeito autónomo, aspecto fundamental para a aprendizaxe 

permanente. 

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

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

que os procesos de coñecemento se converten en obxecto do coñecemento e 

deberase aprender a executalos axeitadamente. 

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

aprender e a confianza para alcanzar as metas da aprendizaxe. 

 Competencias sociais e cívicas 

Estas competencias implican a habilidade e a capacidade para utilizar os 

coñecementos e actitudes sobre a sociedade, para comprender a realidade social do 

mundo no que se vive e exercer a cidadanía democrática nunha sociedade cada vez 

máis plural. 

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

adquisición de coñecementos que permitan comprender e analizar os códigos de 

conduta e o comportamento adecuado para convivir en sociedade. 

Os elementos fundamentais desta competencia son a capacidade de comunicarse de 

forma construtiva en distintos ámbitos e a seguridade nun mesmo, a integridade e a 

honestidade. 

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

xustiza, igualdade, cidadanía e dereitos civís.  

Nesta competencia son fundamentais a habilidade para interactuar eficazmente no 

ámbito público, para manifestar solidariedade e interese polos problemas da 

comunidade, o respecto dos dereitos humanos, a igualdade, a apreciación e 

comprensión das diferentes relixións ou culturas. 

O desenvolvemento destas competencias implica afrontar os conflitos con valores 

éticos e exercer os dereitos e deberes cidadáns desde unha actitude solidaria e 

responsable. 
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 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

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

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

iniciativas necesarias para desenvolver a opción elixida e facerse responsable dela, 

tanto no ámbito persoal como no social ou laboral.  

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

emprendedores, contribuíndo así á cultura do emprendemento.  

Esta competencia require uns coñecementos relacionados coa capacidade de 

recoñecer as oportunidades existentes para as actividades persoais, profesionais e 

comerciais; e unhas destrezas como a capacidade de análise, de planificación, 

organización, xestión, toma de decisións, resolución de problemas, liderado, 

pensamento crítico, avaliación e autoavaliación. 

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

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

interese e esforzo, e o espírito emprendedor. 

 Conciencia e expresións culturais 

Esta competencia implica coñecer, apreciar, comprender e valorar criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de gozo e 

enriquecemento persoal e consideralas parte do patrimonio cultural dos pobos.  

Require coñecementos que permitan acceder ás distintas manifestacións sobre a 

herdanza cultural a tódolos niveis. Comprende a concreción da cultura e outras 

manifestacións artístico-culturais da vida cotiá. Incorpora o coñecemento básico das 

principais técnicas, recursos e convencións das diferentes linguaxes artísticas e a 

identificación entre as diferentes manifestacións artísticas e a sociedade. 

A adquisición desta competencia pon en funcionamento destrezas como a aplicación 

de diferentes habilidades de pensamento para poder comprender, valorar, 

emocionarse e gozar das diferentes manifestacións artísticas. Supón, ademais, 

actitudes e valores persoais de interese, recoñecemento e respecto por elas e pola 

conservación do patrimonio. 

 

3.3.1. Competencias clave nesta materia 

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

práctica educativa diaria poida aconsellar en cada momento: 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

O estudo dunha lingua estranxeira contribúe ó desenvolvemento desta competencia 

dun xeito directo, completando, enriquecendo e enchendo de novos matices 
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comprensivos e expresivos esta capacidade comunicativa xeral. A competencia en 

comunicación lingüística refírese á utilización da linguaxe como instrumento de 

comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da 

realidade, de construción e comunicación do coñecemento e de organización e 

autorregulación do pensamento, as emocións e a conduta. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

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

expresión e razoamento matemático para producir e interpretar informacións, para 

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

problemas relacionados coa vida diaria. Forma parte da competencia matemática a 

habilidade para interpretar e expresar con claridade e precisión informacións, datos e 

argumentacións. 

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

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

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

natureza, permiten comprender mellor os avances, as limitacións e os riscos das 

teorías científicas, as aplicacións e a tecnoloxía nas sociedades en xeral. Son parte 

destas competencias básicas o uso de ferramentas e máquinas tecnolóxicas, os datos 

científicos para alcanzar obxectivos baseados en probas. 

 

 Competencia dixital 

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

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

posibilidade de comunicarse utilizando as novas tecnoloxías creando contextos reais e 

funcionais de comunicación. Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades 

para buscar, obter, procesar e comunicar información e transformala en coñecemento. 

 

 Competencia para aprender a aprender 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira rendibilízase enormemente ó incluír contidos 

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

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

eficaces. 

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

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

a motivación do logro, entre outras. 

 

 Competencias sociais e cívicas 

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

son vehículo de comunicación e transmisión cultural. Aprender unha lingua estranxeira 

implica o coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados ás diferentes 

comunidades de falantes desta. 
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Este feito favorece a comprensión da realidade social na que se vive, o respecto, o 

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

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

identidade coma as diferenzas. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

As decisións que provoca a reflexión sobre a propia aprendizaxe favorecen a 

autonomía. Na medida que a autonomía e iniciativa persoal involucran a miúdo outras 

persoas, esta competencia obriga a dispoñer de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo: poñerse no lugar do outro, valorar as ideas dos demais, 

dialogar e negociar, a asertividade para facer saber axeitadamente ós demais as 

propias decisións, e traballar de forma cooperativa e flexible. O sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor supoñen a capacidade de imaxinar, emprender, desenvolver e 

avaliar accións ou proxectos individuais ou colectivos con creatividade, confianza, 

responsabilidade e sentido crítico. Require, polo tanto, poder reelaborar as 

formulacións previas ou elaborar novas ideas, buscar solucións e levalas á práctica. 

 

 

 Conciencia e expresións culturais 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira colabora no desenvolvemento desta 

competencia se os modelos lingüísticos que se utilizan conteñen, aínda coas 

limitacións desta etapa, producións lingüísticas con compoñente cultural. Trátase, polo 

tanto, dunha competencia que facilita tanto expresarse e comunicarse como percibir, 

comprender e enriquecerse con diferentes realidades e producións do mundo da arte e 

da cultura. 

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

recursos e convencións das diferentes linguaxes artísticas como a música, a literatura, 

as artes visuais e escénicas, ou das diferentes formas que adquiren as chamadas 

artes populares.  

  

3.3.2. Competencias clave a través de All About Us 

 Competencia en comunicación lingüística: 

Tódolos libros de Oxford University Press ofrecen unha grande variedade de 

actividades que promoven a comunicación real na aula, cun desenvolvemento 

sistemático das destrezas escritas e orais e moitas oportunidades para personalizar. 

 Na lección 1 de cada unidade introdúcese o primeiro bloque de vocabulario a 

través dun vídeo de presentación, baseado na contorna real do protagonista 

do curso, e practícase o vocabulario a través dunha serie de actividades 

relacionadas co tema da unidade, incluíndo un chant e un xogo comunicativo, 

e unha tarefa de expresión libre activada por unha pregunta do protagonista 

do curso 

 Na lección 2 se presenta a estrutura gramatical a través dunha canción. Os 

alumnos céntranse no uso da gramática no contexto a través dunha actividade 

de comunicación. 
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 Na lección 3 se desenvolven destrezas de comprensión oral e escrita a través 

dun vídeo e varias frases breves que introducen o tema cultural. 

 Na lección 4, intercurricular, se presenta outro bloque de vocabulario 

relacionado con outras áreas clave do currículo. Proponse que representen a 

historia para practicar a expresión oral. 

 A lección 5 presenta unha historia que traballa a comprensión escrita e a 

expresión oral. Os alumnos escoitan ós personaxes do curso dar a súa opinión 

sobre a historia e se lles anima a expoñer a súa propia opinión seguindo o seu 

exemplo. 

 Na lección 6 se presenta o segundo bloque de vocabulario relacionado 

tematicamente coa historia. 

 Na lección 7 do CB os alumnos poden practicar as catro destrezas e a 

pronuncia de sons específicos a través dunha rima ou trabalinguas, ademais 

de practicar a comunicación. 

 A través do vídeo interactivo da lección 8 se revisa a gramática e o 

vocabulario de toda a unidade. 

 O proxecto final da lección 9 permite poñer en práctica a linguaxe aprendida a 

través dunha actividade manipulativa que os alumnos, unha vez rematada, 

deben presentar ó resto da clase de forma oral. 

 

 Competencia dixital: 

A combinación do material dixital xunto co material impreso favorece o 

desenvolvemento da competencia dixital tódolos días, ademais o alumno dispón da 

páxina web de Oxford Plus onde atopará tódolos contidos dixitais de All About Us. 

 Os alumnos practican o vocabulario e a gramática a través de xogos no iPack e 

a través de vídeos interactivos. 

 Tamén se desenvolve esta competencia facendo uso das novas tecnoloxías 

para buscar información para os seus proxectos ou traballos de grupo e 

realizar fotografías, enviar mensaxes ou gravar vídeos. 

 

Ademais, na unidade 4 os alumnos aprenden a utilizar unha tableta de forma segura. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

Na historia da lección 5 de cada unidade se debate sobre o valor social e cidadán 

específico que fomenta o bo comportamento e respecto cara ós demais, así como as 

boas maneiras de actuar en cada lugar (All about values). 

 

Ó final do libro as seccións de festivais axudan ser conscientes dos diferentes feitos 

traballados en cada unidade, así coma as diferentes stories de Repaso (Review, 

despois das Unidades 2, 4 e 6). 

 

Ademais, as leccións intercurriculares relacionadas coa área de Ciencias Sociais 

axudan ós alumnos a desenvolver esta competencia: na unidade 2, os alumnos 

aprenden seguridade viaria; na unidade 3, a elaborar unha sobremesa; e na unidade 

6, a interpretar mapas. 
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 Conciencia e expresións culturais: 

Tódalas unidades de All About Us ofrecen a posibilidade de desenvolver esta 

competencia mediante cancións, historias, as leccións de cultura e as de festividades. 

Tódalas unidades ofrecen a posibilidade de poder expresarse ben mediante 

escenificacións, cancións, representacións e expresións de forma escrita, tanto no 

libro do alumno coma no de actividades. 

 Os alumnos poden expresar as súas ideas e creatividade mediante a 

música, elaborando manualidades, cantando, pensando accións para 

representar diálogos, creando as súas propias versións das historias. 

 Na lección 3 de cada unidade, os alumnos profundan nos diferentes 

aspectos da cultura do Reino Unido. 

 Nas leccións intercurriculares relacionadas coa área de Educación Plástica, 

os alumnos desenvolven esta competencia de forma específica: na Unidade 

1, os alumnos aprenden a debuxar coas formas xeométricas. 

 

 Aprender a aprender: 

All About Us inclúe diferentes actividades, tanto no libro do alumno coma no de 

actividades, nas que se practican diferentes estratexias de aprendizaxe. 

 

 A práctica regular do vocabulario axuda ós alumnos mantelo activo e lles 

recorda a linguaxe que teñen á súa disposición. 

 Observar as imaxes antes de escoitar e ler un texto lles ensina buscar e obter 

pistas visuais a primeira vez que se enfrontan a un texto. 

 As actividades de descifrar animan ós alumnos a desenvolver destrezas de 

concentración e dedución, que son vitais para resolver problemas. 

 As mini cards ofrecen ó alumnado a oportunidade de personalizar a linguaxe, 

facéndose cargo da súa propia aprendizaxe. 

 O Picture Dictionary é unha ferramenta moi importante de referencia para os 

alumnos, estratexia básica para aprender a aprender. 

 Aplicar a información que aprenderon a outras situacións axuda ós alumnos 

desenvolver a súa propia aprendizaxe. 

 Nas actividades de grupo, os alumnos se comunican e colaboran con outros 

compañeiros, o cal lles permite aprender uns dos outros. 

 En tódalas unidades, os alumnos realizan actividades que apelan ó seu sentido 

da imaxinación, intentando ser o máis creativos posible. 

 

As actividades de autoavaliación propostas no All About Me Booklet animan ós 

alumnos a reflectir sobre a súa aprendizaxe. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

O sentido da iniciativa é outra das competencias que se ten en conta dentro dos 

diferentes niveis de All About Us, xa que o método axuda ós alumnos a ter confianza 

en si mesmos, a tomar a iniciativa para realizar diferentes actividades e a poñelas en 

práctica na vida real mediante, por exemplo, os proxectos propostos ó final de cada 

unidade, e nos proxecto colaborativos ó final de cada trimestre. 
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 Facer predicións e crear expectación antes de realizar as tarefas fomenta a 

actitude positiva cara á resolución de problemas. 

 Utilizar as súas propias ideas na realización das tarefas desenvolve o sentido 

da iniciativa e o espírito emprendedor. 

 Matemática, ciencia e tecnoloxía: 

Ó longo do libro do alumno, as leccións intercurriculares relacionadas coa área de 

matemáticas e de ciencias axudan ós alumnos a desenvolver esta competencia. 

 

 Unidade Starter: aprenden os números do 20 ó 100. 

 Unidade 5: os alumnos aprenden sobre a reciclaxe. 

3.4. Contidos 

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

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

lingua e  conciencia intercultural. Estes cinco bloques, relacionados cos dous centros 

de atención específicos: a linguaxe oral e a linguaxe escrita, recollen os elementos 

constitutivos do sistema lingüístico, o seu funcionamento e relacións e a dimensión 

social e cultural da lingua estranxeira. 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

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. 

- 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.  

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. 

 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

B2.1. Estratexias de produción: 

Planificación: 
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- 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 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. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

B3.1. Estratexias de comprensión:  

- Actualización moi guiada dos coñecementos previos sobre o tipo de texto que 

se vai ler (p. e., como acostuman ser os personaxes dos contos, como termina 

a historia, onde sucede a trama...).   

- Identificación da idea global de textos moi sinxelos, elementais e moi familiares 

(contos, cancións ou chants...), e encadrados por imaxes redundantes e títulos 

moi evidentes do contido textual.   

- Identificación de palabras clave moi evidentes, concretas, sinxelas e familiares 

relacionadas cos personaxes a través da linguaxe non verbal ou co apoio de 

ilustracións.   

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: €, @.  
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 Bloque 4. Produción de textos escritos 

 

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 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, convencións 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. 

  

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

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. 
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- 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. 
- 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?, 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 

(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)?). 
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- 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, adxectivos para describir persoas, partes do corpo e a cara, 

deportes, equipamento deportivo, actividades ao aire libre, comida, moedas, estado e 

sentimentos, tempo atmosférico, días da semana, meses, accións, materiais, animais 

salvaxes, partes do corpo e da cara, e partes da casa. 

 

3.5. Metodoloxía 

3.5.1. Metodoloxía Didáctica 

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

 

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

coñecementos previos; centrándonos naquilo que resulta familiar e próximo ó 

alumnado pero cunha vertente de fantasía para lograr o equilibrio entre a 

seguridade/benestar co interese/imaxinación. O alumno pode transferir conceptos e 

estratexias adquiridas para construír así significados e atribuír sentido ó que aprende 

(partindo do que coñece e formulando hipóteses para elaborar regras que axudan a 

interiorizar o novo sistema). Favorécese así o seu crecemento persoal, o seu 

desenvolvemento e a súa socialización. 

A aprendizaxe a nivel de competencias persegue o desenvolvemento do potencial 

de cada alumno, das súas capacidades, preparar o alumnado para que poida afrontar 

os retos persoais ó longo da súa vida con éxito. Os alumnos non só terán que adquirir 

uns coñecementos, senón que deberán ser capaces de acceder a eles e aplicalos nos 

diferentes contextos da súa vida e contextualizalos. A aprendizaxe por competencias 

ten o propósito de cubrir tódolos aspectos da vida, facendo que os alumnos non só 

sexan capaces de aprender, senón, entre outros, de aprender a aprender, aprender a 

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

diferentes actividades que contribúen ó desenvolvemento das competencias clave. 

 

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

do alumnado e facilitan a aprendizaxe; por iso é importante ter en conta a 

importancia das cancións e historias, as características dos personaxes, as 

ilustracións e mesmo os efectos sonoros das gravacións. 

 

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

proxecto está deseñado para ser utilizado con flexibilidade de modo que tódolos 

integrantes do grupo poidan participar e atopen actividades nas que poden aplicar 
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coñecementos e aptitudes, facilitando o desenvolvemento da propia conciencia de 

logros, e do progreso que logran día a día. No noso proxecto existe sempre un apoio 

para aqueles nenos e nenas que o requiran, tendo sempre en conta aqueles casos 

nos que o progreso non responda ós obxectivos que se programaron, así como os 

casos nos que algúns destaquen na consecución de obxectivos e que, ante a falta de 

actividade programada, perdan a motivación e  o interese pola lingua estranxeira. Para 

emendar estas posibles situacións inclúense actividades tanto de ampliación, para os 

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

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

e poden ser de grande utilidade para a tarefa diaria do profesor. 

 

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

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

proxecto proporciona unha ampla gama de actividades e recursos didácticos de 

diferente participación. No noso proxecto, o alumno/a é o centro do proceso de ensino-

aprendizaxe pero a súa actividade construtivista depende da intervención do 

profesor/a. Esta intervención debe ser activa e reflexiva e axustada ó nivel que mostra 

o alumno/a, debendo: iniciar o input da lingua, axudar ó individuo na interacción cos 

demais, avaliar o que fan os nenos/as, proporcionar retroacción, contextualizar as 

actividades e dar significados comprensibles para o alumno/a, promover estratexias de 

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

 

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

aprendizaxe. O erro acontece como unha evidencia do dinamismo subxacente da 

comprensión e do dominio progresivo do novo sistema comunicativo. No noso 

proxecto enténdese que os erros prodúcense cando o neno/a anticipa como vai 

funcionar a lingua ou cando transfire regras da súa lingua materna nun proceso natural 

de adquisición. Pero é importante facer unha distinción entre erro e equivocación. 

Considérase erro o fallo sistemático debido a un mal ou escaso coñecemento da 

lingua. Estes erros corrixiranse ó finalizar as interaccións orais, de forma grupal e 

cunha linguaxe accesible e sempre tendo en conta que non desaparecen 

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

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

acontecer a un falante nativo. Non paga a pena corrixir as equivocacións porque non 

son relevantes do proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

A avaliación do proceso individual e grupal dos alumnos na aprendizaxe é un 

factor importante para asegurar a calidade da aprendizaxe; no noso proxecto 

existe un Caderno de Avaliación con follas de avaliación fotocopiables para cada 

unidade, que permiten ó profesor anotar as observacións referentes ó progreso de 

cada alumno. Tal e como está concibido, o profesor pode adaptalo doadamente ás 

súas necesidades específicas. 

 

A aprendizaxe globalizada xera o desenvolvemento da realidade como un todo 

nos alumnos. O noso proxecto toma en conta esta situación ó ofrecer actividades 

interrelacionadas coas outras áreas curriculares, empezando polo coñecemento do 

neno mesmo e a continuación coa exploración do mundo que os rodea; a súa casa, o 

seu colexio, o seu medio e a súa sociedade en xeral. Este desenvolvemento reflíctese 
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nos temas de cada unidade, que se relacionan coas demais áreas do Currículo: 

Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais, Educación Artística, Matemáticas, Educación 

Física, etc. 

 

Unha aprendizaxe permanente. Non hai saberes que se adquiran exclusivamente 

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

todo o que o alumno aprende nas diferentes materias (e non só na institución escolar) 

constrúe unha bagaxe cultural e de información que debe servirlle para o conxunto da 

súa vida, que debe ser capaz de utilizar en momentos precisos e en situacións 

distintas (a linguaxe é, a estes efectos, paradigmática). Por iso, as competencias clave 

poden alcanzarse se non en todas, si na maioría das materias curriculares, e tamén 

por iso en todas estas materias poderá utilizar e aplicar as devanditas competencias, 

independentemente de en cales as puidese adquirir (transversalidade). Ser 

competente debe ser garantía de ter alcanzado determinadas aprendizaxes, pero 

tamén permitirá alcanzar outras, tanto na propia institución escolar como fóra dela, 

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

situacións moi diversas, algunhas das cales o propio alumno nin sequera pode 

considerar aínda que terá que facelo). 

 

3.5.2. Metodoloxía de All About Us 

A metodoloxía do noso proxecto desenvólvese como indicamos a continuación: 

All About Us é un curso de seis niveis para estudantes de lingua inglesa de 1º a 6º de 

Educación Primaria. 

É un curso centrado no neno, que permite ó alumnado de tódolos niveis e capacidades 

aprender facendo, aprender xuntos e aprender uns dos outros. 

All About Us ofrece unha grande cantidade de vídeos, deseñados para traballar de 

forma independente e en combinación co resto de materiais, e que permiten a máxima 

participación do alumnado e a eficiencia da aula, con ou sen lousa interactiva. 

O fío conceptual de All About Us baséase na vida real. En cada nivel do curso, os 

nenos seguen e comparten as experiencias e aprendizaxes dun alumno británico. Este 

enfoque supón un cambio importante, orienta totalmente a aprendizaxe cara á 

comunicación de nenos reais en situacións reais. Desta maneira, a presentación da 

linguaxe pode enfocarse en situacións da vida real e interacción social. 

Preséntase un neno novo en cada nivel do curso, para reflectir as propias experiencias 

e intereses cambiantes da vida dos nenos nas diferentes idades. A medida que os 

alumnos progresan a través dos niveis, poden compartir e comparar as súas 

experiencias e as súas vidas coas dos personaxes, acadando unha sensación 

verdadeira de crecer xuntos. 

O curso baséase en situacións, cun evento na vida do neno como punto de partida de 

cada unidade, por exemplo, o primeiro día de volta á escola ou indo de pícnic. A 
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situación é presentada polo personaxe central a través dun vídeo, e mellorada por 

unha animación, con efectos de son, e o audio do vocabulario básico. 

Despois, o personaxe central acompaña ós nenos mentres progresan a través de cada 

unidade, empregando máis vídeos para presentar historias, vídeos culturais de estilo 

documental e nos proxectos das unidades. 

As historias tamén constitúen unha característica importante do curso. Non soamente 

proporcionan un contexto significativo para o idioma, senón que tamén permiten 

traballar valores específicos. Desta maneira, os nenos forman conexións importantes 

entre os valores que ven representados na historia e o seu propio desenvolvemento 

social. 

All About Us baséase nunha metodoloxía sólida, baseada en asegurar o 

desenvolvemento das Competencias clave. Inclúe actividades de pensamento e 

actividades e desafío que requiren un desenvolvemento cognitivo e o traballo 

colaborativo. Baseándose no contido do curso no mundo real, as habilidades de 

pensamento crítico e autoavaliación tamén se desenvolven animando ós nenos a ter 

curiosidade e cuestionar o mundo que lles rodea, ó tempo que reflicten sobre as súas 

propias interaccións. 

Ó centrarse nun día na vida dun neno británico, o contexto de cada unidade é 

abertamente cultural e tamén se enriquece con vídeos sobre a cultura británica, nas 

leccións específicas de Cultura. Invítase ós alumnos a explorar e reflectir sobre o 

mundo que se lles presenta, comparando a vida do personaxe coa súa. 

A lección intercurricular está relacionada co tema da unidade, o que lles permite 

revisar continuamente e desenvolver a súa aprendizaxe do idioma. Facer ligazóns a 

outras áreas temáticas desta maneira amplía o significado e a perspectiva do que os 

nenos aprenderon e amplía os seus horizontes. 

All About Us ofrece unha ampla variedade de actividades e materiais que recoñecen 

os estilos de aprendizaxe individuais e lle permiten atender habilidades mixtas dentro 

da aula. Anímase ós nenos a traballar segundo a súa propia capacidade, con recursos 

de reforzo e extensión, e probas a dous niveles de dificultade para proporcionar 

flexibilidade adicional. 

 

3.5.3. Materiais e recursos didácticos  

O libro de texto utilizado é All About Us de Oxford University Press. O alumno dispón 

do Class Book cunha unidade introdutoria na que se presentan os personaxes que van 

acompañar ó alumnado ó longo de todo o curso, seis unidades con 9 leccións cada 

unha, nas que se presenta o contido clave, tres historias de repaso e 3 proxectos 

colaborativos, un por trimestre, e material sobre tres festividades. 

 

Ademais, o All About Me Booklet ofrece práctica adicional para consolidar a linguaxe 

aprendida en cada unidade, e propiciar a autoavaliación no alumnado. Constitúe un 

elemento moi útil para a conexión coa familia e compartir o aprendido na clase. 
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Dispón do Activity Book, con páxinas de actividades para cada lección, e proxectos, 

material de seguimento para as unidades de festividades, cut-outs e adhesivos de 

vocabulario. 

O profesor dispón da Guía didáctica cunha sección introdutoria que inclúe a descrición 

da metodoloxía e o concepto do curso, a presentación da función de cada lección, a 

secuencia dos recursos e os pasos estándares de ensino; anotacións didácticas 

concisas para cada lección, suxestións para actividades extra, referencias ás 

competencias clave, suxestións para actividades de warm-up, a versión solucionada 

das actividades do alumno, transcricións das audicións, un banco de ideas con 

suxestións para xogos e actividades, o listado de palabras e unha carta para os pais. 

Dispón do Teacher’s Resource Pack co póster All About Us e flashcards para 

presentar o vocabulario clave. 

Os CDs de audio coa gravación de tódalas cancións, historias e actividades de 

comprensión oral. 

 

Dispón do iPack coa versión dixital do CB e AB, audio, vídeo e xogos, as versións 

interactivas das actividades do CB e Ab, xogos dixitais para cada unidade e unha 

sección de recursos cos pósteres, flashcards, vídeos e cancións. 

 

Na páxina web de Oxford Premium dispoñen do material para a avaliación, os test das 

unidades, trimestrais, e de final de curso, materiais para o Portfolio e para a avaliación 

das competencias clave. 

 

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

interactiva, para ser utilizados na casa ou na aula. 

 

Os recursos multimedia mencionados integran por completo o uso das TIC na aula, 

permitindo ós profesores adaptar as mellores solucións dixitais de acordo ó alumnado 

ou ó centro no que se desenvolve o ensino. 

3.5.4. Actividades 

 Actividades de inicio de lección 

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

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

actividades de brainstorming ou actividades de repaso, mediante xogos, 

intercambios comunicativos con soporte de flashcards, pósteres, cancións, etc. 

 De desenvolvemento da lección 

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

apelan ás intelixencias múltiples e que están destinadas a facilitar a adquisición, 

fixación, evolución e mellora das diversas destrezas que conforman a maior parte 

de competencia da lingua inglesa. Estas actividades son:   

 O vocabulario relacionado cos diversos campos conceptuais que se 

desenvolven na unidade didáctica (Vocabulary). 

 A lectura e comprensión de textos (Reading). 

 As estruturas gramaticais (Grammar). 
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 Os sons estudados (pronunciation activities) (Pronunciation). 

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

(Listening and Speaking). 

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

(Writing). 

  De reforzo e ampliación 

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

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

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

de aprendizaxe con plena satisfacción e alcance o éxito de acordo ó seu nivel de 

capacidade e interese. 

A diversidade de exercicios e actividades utilizados nos materiais posibilita que 

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

ritmo de aprendizaxe.  

Algunhas destas actividades actúan como unha extensión para aqueles alumnos 

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

apoio. 

As actividades ás que nos referimos son as seguintes: 

 Actividades extra no Teacher’s Guide:  

- Mixed ability teaching activities. 

- Further practice. 

- Extra practice. 

 Actividades opcionais no Teacher's Guide. 

 As actividades do iPack. 

 As actividades propostas no Activity Book. 

 As actividades extra propostas no Activity Book: 

 Extra: para aqueles alumnos que terminan pronto e baseadas no contido da 

lección. 

 De desenvolvemento de competencias clave 

Algunhas actividades contribúen máis especificamente ó desenvolvemento dunha 

ou varias competencias clave, entre as que se incluirían:  

 Brainstorming 

 Role-plays 

 Actividades interactivas 

 Actividades na lousa dixital 

 Actividades baseadas en distintos soportes 

 Actividades de investigación ou estudos de casos 

 Actividades en grupo 

 Interpretacións de datos, gráficas, etc.  

 Textos culturais, cancións, chants, etc. 

 Actividades nas que se traballan as emocións 

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

en conta o progreso do alumno no conxunto das áreas do currículo. O profesor 

avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado e o seu nivel de logro das 

competencias coma os procesos de ensino e a súa propia práctica docente. 

As actividades de avaliación poderían clasificarse en varios niveis: 

Actividades de avaliación formativa, onde o profesor avaliará o traballo 

continuado dos alumnos e medirá o seu progreso a través da observación e 

comprobación da realización de actividades como:  

- Exercicios do Activity Book 

- O proxecto final de cada unidade 

Actividades de avaliación sumativa coa realización das diversas actividades de 

avaliación referidas en All About Us: 

- Unit tests 1-6 

- End-of-term tests 1-3 

- End-of-year test 

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

estratexias de auto-avaliación dos seus coñecementos e destrezas: 

- O self-evaluation de cada unidade (All About Me Booklet). 

 Complementarias 

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

obras de teatro en inglés, conmemoración de festividades características da 

sociedade anglosaxona etc., serán deseñadas polo equipo de profesores do 

departamento de inglés de cada centro. 

 

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

Grupo/s 
participantes 

Profesores 
participantes 

Trimestre/ 
Datas 

Descrición de saídas/ 
actividades 

Observacións 

     

     

     

 

3.5.5. Organización de tempos, agrupamentos e espazos 

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

limitado na aprendizaxe dunha materia. A programación que se formula neste 

documento deberá ser adaptada por cada profesor de acordo ós seus horarios e 

ritmos da clase. 

 

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

agrupamento destes: 

(Elimínese o que non proceda) 

 Recursos humanos  

 Profesorado de apoio   

 Psicólogo/a  
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 Criterios 

 En función da orde alfabética 

 Agrupamentos flexibles (especifíquese de que tipo e por que) 

 Pequenos grupos de reforzo dentro/fóra da aula 

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

aula 

 

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

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

 Profesor-alumno 

 Traballo individual 

 Traballo en parellas 

 Traballo en grupo 

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

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

variados.   

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

poden levar a cabo actividades e proxectos que inclúan diferentes ambientes: 

 O centro educativo 

 A comunidade 

 O contexto familiar 

 

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

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

empregar para impartir a materia: 

 Laboratorio de idiomas 

 Aula virtual  

 Sala de informática – Aula de audiovisuais 

 Biblioteca 

 Salón de actos - Teatro 

 Taller 

 Ximnasio  

 Patio 

 

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

por que se usan estes espazos para a clase de inglés: 

____________________________________________________________________ 

 

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

 Mesas distribuídas en filas 

 Mesas distribuídas en “U”  

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

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

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

clases de forma personalizada e axustándose ás necesidades de cada momento: 

 Vídeo-DVD 

 TV  

 Radiocasete/ reprodutor CD  

 Cámara de vídeo – Gravadora audio 

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

 Pantalla Dixital Interactiva 

 Conexión a Internet (WiFi, outros...) 

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

 

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

procesos cognitivos que interveñen coas fases de aprendizaxe do alumnado Estes 

procedementos que fan posible a incorporación dos coñecementos que se queren 

transmitir ós alumnos son moi complexos. Desde a atención necesaria para 

prepararse para recibir a información ata a memorización que permita o acceso a esta 

información cando sexa necesario, coa participación, entre outros, dos seguintes 

procesos:  

 Acceso 

 Identificación 

 Entendemento 

 Reprodución 

 Reflexión 

 Conexión 

 Síntese 

Creación. 

3.5.6. As medidas de atención para a diversidade dos alumnos 

Un dos elementos que máis promovía a LOE e segue promovendo coa LOMCE é a 

atención para a diversidade. É claro que a mesma acción educativa exercida sobre o 

mesmo grupo de alumnos ten efectos diferentes en función do coñecemento e 

experiencia previa de cada un deles, as súas capacidades intelectuais e os seus 

intereses e motivacións no ensino. 

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

metodoloxía para que tódolos alumnos poidan alcanzar os obxectivos establecidos. Do 

mesmo xeito, debemos ofrecer actividades de extensión para aqueles alumnos máis 

capaces ou receptivos. A atención para a diversidade debe ser sempre realizada en 

ambas as direccións. Así, constantemente se deberá abordar estas diferenzas, 

presentando as mesmas actividades de forma diferente ás actividades propostas no 

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

algunhas actividades ou outras, e deberán ser conscientes en todo momento destas 

diferenzas, non só á hora de avaliar, senón tamén á hora de ensinar e planificar o 

proceso de ensino-aprendizaxe. 

All About Us ofrece actividades de reforzo e extensión que permiten dar unha atención 

individualizada ós alumnos segundo as súas necesidades e ritmo de aprendizaxe. No 
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noso proxecto inclúense ideas en tódalas leccións para que o profesor responda ás 

diversas situacións que xurdan na aula. 

No material destinado ó profesor, Teacher’s Guide e iPack propóñense actividades de 

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

didácticos, para afrontar as diferentes expectativas do alumnado. 

Criterios e procedementos previstos para realizar as adaptacións curriculares 

apropiadas para os alumnos con necesidades educativas especiais 

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

necesario. Aqueles departamentos que non teñan este tipo de alumnado non terán esta 

sección) 

As adaptacións se centrarán en: 

1. Tempo e ritmo de aprendizaxe 

2. Metodoloxía máis personalizada 

3. Reforzar as técnicas de aprendizaxe 

4. Mellorar os procedementos, hábitos e actitudes 

5. Aumentar a atención orientadora 

6. Enriquecemento curricular 

7. Avaliacións adoptadas para as necesidades destes alumnos 

 

a) Para o alumnado con altas capacidades intelectuais: facilitaranse contidos e 

materiais de extensión adecuados ás necesidades destes alumnos para permitirlles 

alcanzar o seu máximo potencial. 

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

medidas de reforzo necesarias para facilitar a súa integración escolar e a recuperación 

do seu desfase para que lles permitan continuar con aproveitamento nos seus 

estudos. 

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

tanto medidas de escolarización como de atención. Para os alumnos con 

discapacidade, tomaranse medidas de flexibilización e alternativas metodolóxicas. 

Para os alumnos con dificultades de aprendizaxe graves, priorizaranse os contidos de 

procedementos e actitudes, buscando a integración social, ante a imposibilidade de 

alcanzar un progreso suficiente nos contidos conceptuais. Hai que insistir nos contidos 

instrumentais ou nos materiais considerados como tales.  

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

medio da cal un alumno ou alumna podería deixar de cursar parte do tronco común da 

etapa e empregar este tempo noutro tipo de actividades educativas, ben como as 

ofertas en espazos opcionais, ben como actividades deseñadas especialmente para 

el/ela, que poderían cursar dentro ou fóra do centro. Este/a alumno/a seguiría tendo en 

todo momento como referencia os obxectivos xerais da etapa, pero accedería a eles a 

través doutro tipo de contidos e actividades. 
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3.6. Avaliación 

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

medir individualmente os coñecementos e competencias adquiridas como para, e por 

el, introducir no proceso educativo cantas sexan precisas se a situación o require 

(cando a aprendizaxe dos alumnos non responden para o que, a priori, non se espera 

deles).  

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

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

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

situacións o común é que o alumno se sirva desa bagaxe acumulada (todo tipo de 

contidos) pero responda, sobre todo, a situacións prácticas. 

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

materia coma o grao de adquisición das Competencias clave. Uns criterios están 

ligados expresamente a conceptos, e outros, preferentemente a procedementos e 

actitudes. 

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

como é o caso da avaliación sumativa, realizada en diferentes momentos do curso e 

que temos que identificar coas finais de avaliación e de curso (ordinaria e 

extraordinaria, cando sexa o caso). Haberá outras avaliacións, como a inicial (non 

clasificada) e a final e, sobre todo, a continua ou formativa, aquela que ocorre durante 

todo o proceso de ensino-aprendizaxe, inmersa nel, e que insiste, polo tanto, no 

carácter orientador e de diagnóstico do ensino. 

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

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

competencias en comunicación lingüística e matemática. Ó final de 6ª de primaria 

deberá tamén demostrar o grao de adquisición de competencias clave, así como a 

realización dos obxectivos da etapa. 

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

informe de carácter informativo e orientador que se entregará ós pais ou titores. O 

nivel obtido será indicativo da progresión e a aprendizaxe dos alumnos, polo que se 

non son adecuados deberán aplicarse as medidas ou programas máis apropiados 

para eles. 

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

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

programas didácticos e seus indicadores na proposta pedagóxica de cada centro 

escolar. 

 

3.6.1. Procedementos de avaliación 

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

nos permiten levar a cabo o proceso de avaliación na aula. No caso de avaliación 

formativa, serán a observación e o seguimento sistemático do alumno, é dicir, se 
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tomarán en consideración tódalas producións para o desenvolvemento, tanto de 

carácter individual como de grupo: traballos escritos, presentacións orais e debates, 

actividades de clase, lecturas e resumos, investigacións, actitude de aprendizaxe, 

precisión na expresión e autoavaliación entre outros. E a avaliación sumativa, as 

probas escritas trimestrais e as de recuperación (e final de curso, se o alumno non 

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

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

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

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

aprendizaxe avaliables por materia e curso que nos permiten avaliar a consecución 

dos obxectivos do curso. Con respecto á avaliación por competencias, dado que 

estes son moi xenéricos, debemos concentrarnos moito máis, as compartir para facer 

con que nos sirvan como referencia para a acción educativa e para demostrar a 

competencia do alumno, e é o que chamamos de indicadores. Para a súa referencia, 

se inclúe na seguinte sección a lista completa tanto dos criterios da avaliación como os 

indicadores de competencias clave.   

3.6.2. Recursos de avaliación 

3.6.2.1. Criterios de avaliación 

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

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

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

coñecemento da lingua e conciencia intercultural, e son os seguintes: 

 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

- B1.1. 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 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 máis relevante do texto. 

 

- B1.3. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación básicos nos 

diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

 

 

   Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 
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- 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. 

 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

- 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. 

 

 Bloque 4. Produción de textos escritos 

 

- 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. 
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 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

 

- 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. 

 

- 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. 
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- B5.14. Distinguir a función ou funcións comunicativas do texto e os seus 

expoñentes máis habituais. 

 

3.6.2.2. Estándares de aprendizaxe avaliables 

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

principais: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e 

escritos, e coñecemento da lingua e conciencia intercultural. Recollemos a 

continuación o lexislado:   

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 
- PLEB1.1. Comprende o sentido xeral e a información máis relevante en 

interaccións verbais, con estruturas simples e léxico de uso cotiá. 
 

- 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. 

 
- PLEB1.3. Entende o que se lle di en situacións comunicativas habituais 

sinxelas (instrucións, indicacións, peticións, avisos). 
 

- 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. 

 
- PLEB1.5. Entende o que se lle di en transaccións habituais sinxelas 

(instrucións, indicacións, peticións, avisos). 
 

- PLEB1.6. Valora as interaccións orais entre iguais como medio de aprendizaxe 
compartido.  
 

 Bloque 2. Produción de textos orais 

 
- 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. 

 
- PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta. 

 
- PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves (p.e. 

cancións, chants) aprendidos a través de xogos. 

 
- PLEB2.5. Amosa interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros/as. 

  

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

- PLEB3.1. Comprende frases simples escritas, relacionadas cos temas 
traballados previamente de forma oral. 
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- PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha historia sinxela acompañada de 
apoio visual redundante e identifica os e as personaxes principais. 

 

- PLEB3.3. Amosa interese pola lectura nunha lingua estranxeira. 

 

- PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias básicas para a comprensión lectora. 

 

- 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. 

 

- PLB3.6. Amosa interese por informase, comunicarse e aprender a través dos 
textos escritos. 

  

 Bloque 4. Produción de textos escritos 

 

- PLEB4.1. Escribe frases sinxelas relacionadas con temas da súa vida cotiá 
traballadas previamente de forma oral. 

 

- PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas seguindo un modelo dado e respectando 
a estrutura gramatical coñecida. 

 

- PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, organizados con coherencia na súa 
secuencia e con léxico relacionado co tema da escritura e cos seus intereses. 

 

- PLEB4.4. Completa un formulario en liña con seus datos e dos e das demais 
(nome, apelido e idade...). 

 

- 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. 

 

- PLEB4.6. Escribe en soporte papel ou dixital falando de si mesmo/a e da súa 
contorna inmediata de xeito elemental. 

 

- PLEB4.7. Presenta os seus textos de forma coidada, ordenada e cunha 
caligrafía axeitada para a súa idade. 

 

- PLEB4.8. Valora a lingua escrita como medio de comunicación. 

  

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 
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- 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. 

 

- PLEB5.2. Utiliza as rutinas de saúdo e despedidas e diríxese aos demais 
utilizando as fórmulas de cortesía básicas (hello, goodbye, see you...). 

 

- PLEB5.3. Identifica, asocia e menciona palabras e frases simples con imaxes 
ilustrativas. 

 

- PLEB5.4. Expresa e identifica a localización básica de obxectos. 

 

- PLEB5.5. Expresa e identifica de xeito elemental os seus desexos. 

 

- PLEB5.6. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a 
concordancia de número e usa correctamente os nexos básicos. 

 

- PLEB5.7. Diferenza preguntas e respostas simples. 

 

- PLEB5.8. Memoriza rutinas lingüísticas básicas e sinxelas para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións máis habituais. 

 

- PLEB5.9. Participa activamente en xogos de letras, elaboración de glosarios 
ilustrados e dramatizacións etc. 

 

- 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 traballado previamente de forma oral. 

 

- 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. 

 

- PLEB5.12. Valora a realidade plurilingüe da súa propia contorna. 

 

- PLEB5.13. Amosa interese por coñecer persoas que falan outras linguas e 
teñen outras culturas. 

 

- PLEB5.15. Relaciona elementos socioculturais estranxeiros cos propios para 
avanzar no desenvolvemento dunha conciencia intercultural. 
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3.6.2.3. Rúbrica de avaliación de competencias 

No Anexo I deste documento incluímos unha modelo denominada Rúbrica de 

Avaliación de competencias para cada unidade e para o curso completo que nos 

permite avaliar o grao de adquisición das competencias clave indicando o nivel de 

cualificación que vai adquirindo o alumno. 

Na rúbrica indícase cada unha das competencias clave seguidas da súa 

especificación en indicadores. No modelo correspondente a cada unidade inclúense 

unicamente as competencias e os indicadores que se desenvolveron concretamente 

nesa unidade; en cambio, no modelo proposto para a avaliación xeral inclúense 

tódalas competencias e tódolos seus indicadores. Á hora de avaliar coas rúbricas, 

recoméndase cualificar, en primeiro lugar, cada un dos indicadores ou aqueles nos 

que se centrou o profesor, obtendo deste xeito unha visión global da competencia para 

avaliala seguidamente. 

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

rexistro aconsellamos a seguinte escala cualitativa ordenada de menor a maior: 

Insuficiente (IN): Non conseguido; Suficiente (SU): Conseguido con nivel baixo nos 

diferentes ámbitos; Ben (BI): Conseguido con nivel medio; Notable (NT): conseguido 

con nivel alto, e Sobresaliente (SB): Conseguido totalmente. Estes criterios de 

cualificación deben aplicarse tendo en conta os criterios de avaliación detallados para 

a área de lingua estranxeira.  

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

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

que cremos máis indicados para a obtención destes datos, como poden ser: 

observación, proba escrita, proba oral, caderno de clase, portfolio. O profesor poderá 

modificar a modelo substituíndo ou incluíndo outros instrumentos empregados.  

Os indicadores nos que se especifican as competencias clave, que incluímos na 

modelo, e que nos permiten demostrar a competencia real do alumno para esta 

materia e este curso son os que indicamos a continuación:  

 

1. Competencia en comunicación lingüística (CL) 
 

Indicadores 

CL1. ESCOITAR 

CL1.1. Recoñece o léxico e as realizacións lingüísticas, identificando palabras e frases esenciais 
relacionadas co seu entorno máis cotián. 

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

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

CL1.4. Identifica informacións específicas en textos orais sobre temas familiares e de interese. 

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

CL2. FALAR 
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CL2.1. Canta unha canción empregando de maneira axeitada os elementos lingüísticos e paralingüísticos 
apropiados. 

CL2.2. Recita toadas, trabalinguas, pequenos poemas, etc. coa entoación e pronuncia axeitadas.   

CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

CL3. CONVERSAR 

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

CL4. LER 

CL4.1. Le textos sinxelos sobre temas coñecidos captando o sentido global dos mesmos. 

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

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

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

CL5. ESCRIBIR 

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

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

 
 
2. Competencia matemática, científica e tecnolóxica (CMCT) 
 

Indicadores 

CMCT1. Resolve problemas sinxelos sobre situacións familiares. 

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

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

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

CMCT5. Aplicar conceptos científicos e conceptos básicos para entender o mundo ao seu redor. 

CMCT6. Identifica algunhas especies de seres vivos. 

 
3. Competencia dixital (CD) 

 

Indicadores 

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

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

 
4. Aprender a aprender (AA) 

 

Indicadores 

AA1. Use algunhas estratexias para aprender a aprender, como usar dicionarios bilingües visuais.   

AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou interactivo para resolver problemas de comunicación. 

AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta de aprendizaxe.   

 
5. Competencias sociais e cívicas (SC) 
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Indicadores 

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

SC2. Respecta as normas básicas de intercambio como escoitar e mirar a quen fala, respectando a 
quenda de palabra. 

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

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

 
6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE) 
 

Indicadores 

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

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

 
7. Conciencia e expresións culturais (CEC) 
 

Indicadores 

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

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

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

 

3.6.2.4. Rúbrica de avaliación de contidos 

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

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

dunha táboa de consulta cos distintos niveis de adquisición para cada un dos 

estándares de aprendizaxe de cada bloque lingüístico. 

3.6.3. Elementos de avaliación 

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

proceso de avaliación: criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e 

competencias clave e indicadores. Na seguinte táboa recollemos estes elementos 

organizándoos en cinco bloques: comprensión e produción (expresión e interacción) 

de textos orais e escritos, e coñecemento da lingua e conciencia intercultural. 
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ELEMENTOS DE AVALIACIÓN: 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

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 

mensaxe e conten co apoio visual 

correspondente. 

PLEB1.1. Comprende o sentido xeral e a información 

máis relevante en interaccións verbais, con estruturas 

simples e léxico de uso cotiá.  

 

CL 

 

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

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas 

máis adecuadas para a comprensión do sentido 

xeral, e a información máis relevante do texto. 

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. 

CL 

 

CL1.1. Recoñece o léxico e as realizacións lingüísticas, 
identificando palabras e frases esenciais relacionadas co 
seu entorno máis cotián. 

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).  

 

CL 

AA 

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

 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. 

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

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

habituais sinxelas (instrucións, indicacións, peticións, 

avisos). 

  

 PLEB1.6. Valora as interaccións orais entre iguais como   
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

medio de aprendizaxe compartido. 

 
 
Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

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).  

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.  

 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de comunicación predicibles. 

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. 

PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta CL CL3.1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de comunicación predicibles. 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais 

sinxelos e breves (p.e. cancións, chants) aprendidos a 

través de xogos. 

CL 

SC 

CL3.1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de comunicación predicibles. 

SC2. Respecta as normas básicas de intercambio como 

escoitar e mirar a quen fala, respectando a quenda de 

palabra. 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación básicos e de uso diario 

PLEB2.5. Amosa interese e respecto polas achegas dos 

seus compañeiros/as. 

CL 

SC 

CL2.1. Canta unha canción empregando de maneira 

axeitada os elementos lingüísticos e paralingüísticos 

apropiados. 

CL2.2. Recita toadas, trabalinguas, pequenos poemas, etc. 

coa entoación e pronuncia axeitadas.   

SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de comunicación predicibles. 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido 

xeral e as ideas principais en textos escritos 

PLEB3.1. Comprende frases simples escritas, 

relacionadas cos temas traballados previamente de 

CL CL4.1. Le textos sinxelos sobre temas coñecidos captando 

o sentido global dos mesmos. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

sinxelos de temas previamente traballados de 

forma oral e de interese para o alumnado e conte 

con apoio visual en soporte papel ou dixital.  

forma oral.  

 

CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas coñecidos 

identificando a información máis importante. 

B3.2. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os 

significados e intencións comunicativas básicas 

que expresen pausas, exclamacións, 

interrogacións e interrogacións.  

PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha historia 

sinxela acompañada de apoio visual redundante e 

identifica os e as personaxes principais.  

 

CL CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas coñecidos 

identificando a información máis importante. 

B3.3. Coñecer as estratexias básicas máis 

adecuadas para a comprensión do sentido xeral, 

e as ideas principais en textos escritos 

sinxelos.  

PLEB3.3. Amosa interese pola lectura nunha lingua 

estranxeira.  

 

CL 

AA 

CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas coñecidos 

identificando a información máis importante. 

AA1. Use algunhas estratexias para aprender a aprender, 

como usar dicionarios bilingües visuais.   

 PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias básicas para a 

comprensión lectora. 

CL 

AA 

CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas coñecidos 

identificando a información máis importante. 

AA1. Use algunhas estratexias para aprender a aprender, 

como usar dicionarios bilingües visuais.   

 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. 

  

 PLB3.6. Amosa interese por informase, comunicarse e 

aprender a través dos textos escritos. 

  

 
Bloque 4. Produción de textos escritos 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

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.   

PLEB4.1. Escribe frases sinxelas relacionadas con 

temas da súa vida cotiá traballadas previamente de 

forma oral.  

 

CL CL5.1. Escribe frases referidas a situacións cotiás próximas 

á experiencia a partir de modelos. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B4.2. Aplicar patróns gráficos e convencións 

ortográficas básicas para escribir con razoable 

corrección frases curtas que utiliza normalmente 

ao falar, cunha ortografía aceptable..   

PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas seguindo un 

modelo dado e respectando a estrutura gramatical 

coñecida.  

CL CL5.2. Escribe textos referidos a situacións cotiás próximas 

á experiencia a partir de modelos de diferentes textos 

sinxelos para transmitir información con diversas intencións 

comunicativas. 

B4.3. Iniciarse no uso das ferramentas 

informáticas para completar actividades 

predeseñadas polo persoal docente. 

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, organizados con 

coherencia na súa secuencia e con léxico relacionado co 

tema da escritura e cos seus intereses.  

 

CL 

 

CL5.2. Escribe textos referidos a situacións cotiás próximas 

á experiencia a partir de modelos de diferentes textos 

sinxelos para transmitir información con diversas intencións 

comunicativas. 

 PLEB4.4. Completa un formulario en liña con seus datos 

e dos e das demais (nome, apelido e idade...). 

CL 

AA 

CL5.2. Escribe textos referidos a situacións cotiás próximas 

á experiencia a partir de modelos de diferentes textos 

sinxelos para transmitir información con diversas intencións 

comunicativas. 

 

AA1. Use algunhas estratexias para aprender a aprender, 

como usar dicionarios bilingües visuais. 

 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. 

  

 PLEB4.6. Escribe en soporte papel ou dixital falando de 

si mesmo/a e da súa contorna inmediata de xeito 

elemental. 

  

 PLEB4.7. Presenta os seus textos de forma coidada, 

ordenada e cunha caligrafía axeitada para a súa idade. 

  

 PLEB4.8. Valora a lingua escrita como medio de 

comunicación. 

  

 
Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B5.1. Identificar aspectos socioculturais básicos PLEB5.1. Pregunta e responde para dar/obter SC SC2. Respecta as normas básicas de intercambio como 



 

 
 

All About Us 3 – Oxford University Press 

 

50 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

e significativos e aplicar progresivamente os 

coñecementos adquiridos sobre estes a unha 

comprensión adecuada do texto. 

información en conversas básicas (nome, idade, 

actividades, favoritas e gustos) sobre si mesmo e sobre 

os demais.  

escoitar e mirar a quen fala, respectando a quenda de 

palabra. 

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos 

de participar en actividades individuais ou 

colectivas que soliciten o seu uso comunicativo. 

PLEB5.2. Utiliza as rutinas de saúdo e despedidas e 

diríxese aos demais utilizando as fórmulas de cortesía 

básicas (hello, goodbye, see you...).  

 

CL 

SC 

CL3.1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 

predicibles. 

SC2. Respecta as normas básicas de intercambio como 

escoitar e mirar a quen fala, respectando a quenda de 

palabra. 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións 

adecuadamente. 

PLEB5.3. PLEB5.3. Identifica, asocia e menciona 

palabras e frases simples con imaxes ilustrativas.  

 

CL 

SIEE 

 

CL3.1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 

predicibles. 

SIEE1. Busca e recompila información sobre temas 

coñecidos en diferentes soportes. 

B5.4. Obter e dar información básica persoal, a 

súa contorna máis inmediata e na situación de 

comunicación propia da aula.   

PLEB5.4. Expresa e identifica a localización básica de 

obxectos. 

 

CL 

SC 

CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, do ritmo, acentuación 

e entoación da lingua estranxeira en diferentes contextos 

comunicativos. 

SC2. Respecta as normas básicas de intercambio como 

escoitar e mirar a quen fala, respectando a quenda de 

palabra. 

B5.5. Expresar nocións básicas e relativas a 

tamaño, cantidade, posesión,número calidades 

físicas, forma, cor, tempo atmosférico. 

PLEB5.5. Expresa e identifica de xeito elemental os seus 

desexos.  

CL CL3.1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 

predicibles. 

 

B5.6. Expresar a localización dos obxectos. PLEB5.6. Estrutura adecuadamente os elementos das 

oracións, mantén a concordancia de número e usa 

correctamente os nexos básicos. 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 

predicibles. 

B5.7. Expresar e identificar os seus desexos. PLEB5.7. Diferenza preguntas e respostas simples 

 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 

predicibles. 

B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas 

morfosintácticas máis básicas e frecuentes para 

PLEB5.8. Memoriza rutinas lingüísticas básicas e 

sinxelas para, por exemplo, desenvolverse nas 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

realizar as funcións comunicativas propias do 

seu nivel.   

 

interaccións máis habituais.  predicibles. 

B5.9. Recoñecer as estruturas sintácticas 

básicas e os seus significados asociados.   

PLEB5.9. Participa activamente en xogos de letras, 

elaboración de glosarios ilustrados e dramatizacións, etc.  

 

CL CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, do ritmo, acentuación 

e entoación da lingua estranxeira en diferentes contextos 

comunicativos. 

B5.10. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. 

e. enlazar palabras ou grupos de palabras con 

conectores básicos como “e, ou”, adecuándoas 

aos propósitos comunicativos. 

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.  

 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en textos orais 

sobre temas familiares e de interese. 

B5.11. Mostrar un control limitado dun conxunto 

de estruturas gramaticais sinxelas e de modelos 

de oracións e frases dentro un repertorio 

memorizado. 

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.  

 

CL 

SC 

CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de comunicación predicibles. 

B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do 

nivel en contextos comunicativos sinxelos. 

PLEB5.12. Valora a realidade plurilingüe da súa propia 

contorna. 

CL 

SC 

CL1.1. Recoñece o léxico e as realizacións lingüísticas, 

identificando palabras e frases esenciais relacionadas co 

seu entorno máis cotián. 

CL3.1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 

predicibles. 

CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas coñecidos 

identificando a información máis importante. 

CL5.1. Escribe frases referidas a situacións cotiás 

próximas á experiencia a partir de modelos. 

SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de comunicación predicibles. 

B5.13. Recoñecer un repertorio limitado de léxico 

oral de alta frecuencia relativo a situacións cotiás 

e temas habituais e concretos relacionados coas 

súas experiencias. 

PLEB5.13. Amosa interese por coñecer persoas que 

falan outras linguas e teñen outras culturas. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B5.14. Distinguir a función ou funcións 

comunicativas do texto e os seus expoñentes 

máis habituais. 

PLEB5.15. Relaciona elementos socioculturais 

estranxeiros cos propios para avanzar no 

desenvolvemento dunha conciencia intercultural. 
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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....) 
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3.6.4. Avaliación da práctica docente 

Os mestres avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de ensino e a súa propia práctica docente, para o que incluímos a 

continuación un modelo cos indicadores de logro e os elementos a avaliar: 

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

 

ELEMENTOS A AVALIAR 
INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

Non conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Programación didáctica. Non se adecúa ó contexto da aula. Adecúase parcialmente ó 
contexto da aula. 

Adecúase completamente ó 
contexto da aula. 

 

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

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

Adoptáronse medidas de mellora 
segundo os resultados 
académicos obtidos. 

 

Medidas de atención á diversidade. Non se adoptaron medidas de 
atención á diversidade adecuadas. 

Identificáronse as medidas de 
atención á diversidade a adoptar. 

Adoptáronse medidas de 
atención á diversidade 
adecuadas. 

 

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

Traballáronse a maioría dos 
temas transversais na materia. 

Traballáronse tódolos temas 
transversais na materia. 

 

Programa de recuperación. Non se estableceu un programa de 
recuperación para os alumnos. 

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

Estableceuse un programa de 
recuperación eficaz para os 
alumnos que o necesiten. 
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ELEMENTOS A AVALIAR 
INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

Non conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

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

Alcanzáronse parte dos 
obxectivos da materia 
establecidos para o curso. 

Alcanzáronse os obxectivos da 
materia establecidos para este 
curso. 

 

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

Desenvolvéronse parte das 
competencias clave relacionadas 
coa materia. 

Logrouse o desenvolvemento 
das Competencias clave 
relacionadas con esta materia. 

 

Práctica docente. A práctica docente non foi 
satisfactoria. 

A práctica docente foi 
parcialmente satisfactoria. 

A práctica docente foi 
satisfactoria. 

 

Programas de mellora para a 
práctica docente. 

Non se deseñaron programas de 
mellora para a práctica docente. 

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

Deseñáronse programas de 
mellora para a práctica docente. 
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4. PROGRAMACIÓN DAS UNIDADES 
 

A presente programación e planificación temporal representan un modelo de 

secuencia temporal de aprendizaxe para o Terceiro Curso de Educación Primaria, a 

razón de 77-93 horas por curso.  

 

Os elementos que incluímos en cada unha das unidades da programación, para 

mostrar como se vai desenvolver o proceso educativo, son os estándares de 

aprendizaxe, os contidos lingüísticos correspondentes a cada unidade, os criterios de 

avaliación, as competencias clave e os indicadores nos que se concreta o 

desenvolvemento de cada competencia básica. 

 

Na planificación temporal incluímos os obxectivos que se traballan en cada lección e 

as actividades, indicando o tipo de actividade de que se trata, ben sexa de inicio de 

lección, de desenvolvemento, de atención á diversidade (reforzo e ampliación), de 

avaliación, de desenvolvemento de competencias, ben para o desenvolvemento de 

temas intercurriculares; as competencias clave e os indicadores nos que se concentra 

o desenvolvemento das mesmas, ademais dos recursos necesarios en cada unha das 

sesións. 

 

É unha programación orientativa e ampliable, con numerosas posibilidades opcionais 

propostas no Teacher's Guide e iPack. O profesor pode introducir as devanditas 

actividades no momento oportuno, segundo as necesidades e a actitude dos 

alumnos/as, tendo en conta os ritmos de aprendizaxe – individuais e colectivos – e as 

horas lectivas das que se dispón. 

 

 



 

 
 

All About Us 3 – Oxford University Press 

 

57 

Unit Starter – All about me 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

presentación do novo vocabulario 

visualmente mediante o iPack ou 

flashcards; exposición da linguaxe 

cun vídeo e unha canción; escoitar 

os textos unha primeira vez para 

captar  a idea xeral e unha 

segunda vez para entender 

información máis específica; seguir 

o texto no libro ao tempo que se 

escoita; uso de flashcards como 

soporte visual para as audicións. 

 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación:  

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 mensaxe e 

conten co apoio visual correspondente.   

PLEB1.1. Comprende o sentido xeral e a 

información máis relevante en interaccións 

verbais, con estruturas simples e léxico de 

uso cotiá.  

CL 

 

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas 

para a comprensión do sentido xeral, e a información máis 

relevante do texto.   

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.  

CL 

 

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)..  

CL 

AA 

 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. 

CL 

   PLEB1.5. Entende o que se lle di en 
transaccións habituais sinxelas (instrucións, 
indicacións, peticións, avisos). 

 

   PLEB1.6. Valora as interaccións orais entre 
iguais como medio de aprendizaxe 
compartido. 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 
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b) 

c) 

i) 

 Estratexias de produción: 

desenvolver a precisión mediante 

actividades orais controladas que 

implican produción libre. 

 
 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación:  

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).   

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.  

CL 

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.  

PLEB2.3. PLEB2.3. Amosa unha actitude 

de escoita atenta  

CL 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente 

textos orais sinxelos e breves (p.e. 

cancións, chants) aprendidos a través de 

xogos.  

CL 

SC 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos e de uso diario. 

PLEB2.5. Amosa interese e respecto polas 

achegas dos seus compañeiros/as. 

CL 

SC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

practicar a linguaxe xunto coa 

clase antes de emprender unha 

lectura máis independente dos 

textos; completar as actividades 

pre-lectura activando os seus 

coñecementos; utilizar o Picture 

Dictionary como ferramenta de 

referencia para o vocabulario 

novo. 

 

 Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da 

unidade. 

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.   

PLEB3.1. Comprende frases simples 

escritas, relacionadas cos temas 

traballados previamente de forma oral.  

 

CL 

B3.2. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas básicas que expresen pausas, 

exclamacións, interrogacións e interrogacións.   

PLEB3.2. Comprende a idea principal 

dunha historia sinxela acompañada de 

apoio visual redundante e identifica os e as 

personaxes principais.  

CL 

B3.3. Coñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e as ideas principais en textos 

escritos sinxelos.   

PLEB3.3. Amosa interese pola lectura 

nunha lingua estranxeira.  

 

CL 

AA 

 PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias 

básicas para a comprensión lectora. 

CL 

AA 

   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. 

 

   PLB3.6. Amosa interese por informase, 

comunicarse e aprender a través dos textos 
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escritos. 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de produción: 

compleción de oracións e textos 

breves coa linguaxe aprendida na 

unidade; dispoñer dun modelo 

sobre o cal basear a súa peza 

personalizada; utilizar o Picture 

Dictionary como ferramenta para 

copiar o vocabulario novo. 

 
  Patróns gráficos e convencións 

ortográficas básicas: o vocabulario 

da unidade. 

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.   

PLEB4.1. Escribe frases sinxelas 

relacionadas con temas da súa vida cotiá 

traballadas previamente de forma oral.  

 

CL 

B4.2. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas 

para escribir con razoable corrección frases curtas que utiliza 

normalmente ao falar, cunha ortografía aceptable.   

PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas 

seguindo un modelo dado e respectando a 

estrutura gramatical coñecida.  

CL 

B4.3. Iniciarse no uso das ferramentas informáticas para 

completar actividades predeseñadas polo persoal docente. 

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, 

organizados con coherencia na súa 

secuencia e con léxico relacionado co tema 

da escritura e cos seus intereses.  

CL 

 

 PLEB4.4. Completa un formulario en liña 

con seus datos e dos e das demais (nome, 

apelido e idade...). 

CL 

AA 

   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. 

 

   PLEB4.6. Escribe en soporte papel ou 

dixital falando de si mesmo/a e da súa 

contorna inmediata de xeito elemental. 

 

   PLEB4.7. Presenta os seus textos de forma 

coidada, ordenada e cunha caligrafía 

axeitada para a súa idade. 

 

   PLEB4.8. Valora a lingua escrita como 

medio de comunicación. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 
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b) 

f) 

 Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: ver un vídeo 

sobre a personalidade dos 

personaxes do curso; escoitar 

unha canción gramatical; 

reproducir un breve diálogo, unha 

canción e preguntas e respostas 

sobre os personaxes do curso; 

describir á súa familia e amigos; 

ler unha canción; a descrición dun 

membro da súa familia. 

 

 Funcións comunicativas: 

presentarse a si mesmos e a 

outras persoas; preguntar e dar 

información persoal; 

 

 Estruturas sintáctico-discursivas: 

Present simple: I’m / He’s / She’s 

(funny). He / She isn’t 

(dangerous). Is he / she (friendly)? 

Yes, he / she is. No, he she isn’t.  

 

 Léxico de alta frecuencia relativo a: 

adxectivos para describir a 

personalidade; obxectos e 

xoguetes; os números do 20 ao 

100. 

 

B5.1. Identificar aspectos socioculturais básicos e significativos e 

aplicar progresivamente os coñecementos adquiridos sobre 

estes a unha comprensión adecuada do texto.   

 

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.  

SC 

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en 

actividades individuais ou colectivas que soliciten o seu uso 

comunicativo. 

PLEB5.2. Utiliza as rutinas de saúdo e 

despedidas e diríxese aos demais 

utilizando as fórmulas de cortesía básicas 

(hello, goodbye, see you...)..  

CL 

SC 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente.   PLEB5.3. Identifica, asocia e menciona 

palabras e frases simples con imaxes 

ilustrativas.  

CL 

SIEE 

 

B5.4. Obter e dar información básica persoal, a súa contorna 

máis inmediata e na situación de comunicación propia da aula.   

PLEB5.4. Expresa e identifica a 

localización básica de obxectos. 

CL 

SC 

B5.5. Expresar nocións básicas e relativas a tamaño, cantidade, 

posesión,número calidades físicas, forma, cor, tempo 

atmosférico. 

PLEB5.5. Expresa e identifica de xeito 

elemental os seus desexos 

CL 

B5.6. Expresar a localización dos obxectos. PLEB5.6. Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa 

correctamente os nexos básicos 

CL 

B5.7. Expresar e identificar os seus desexos. PLEB5.7. Diferencia preguntas e respostas 

simples. 

CL 

B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas máis 

básicas e frecuentes para realizar as funcións comunicativas 

propias do seu nivel.   

 

PLEB5.8. Memoriza rutinas lingüísticas 

básicas e sinxelas para, por exemplo, 

desenvolverse nas interaccións máis 

habituais.  

CL 

B5.9. Recoñecer as estruturas sintácticas básicas e os seus 

significados asociados.  

PLEB5.9. Participa activamente en xogos 

de letras, elaboración de glosarios 

ilustrados e dramatizacións, etc. 

 

CL 

B5.10. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. e. enlazar 

palabras ou grupos de palabras con conectores básicos como “e, 

ou”, adecuándoas aos propósitos comunicativos. 

PLEB5.10. Comprende e usa 

adecuadamente o vocabulario básico 

necesario para participar nas interaccións 

CL 
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de aula, ler textos sinxelos adecuados á 

súa idade e escribir con léxico traballado 

previamente de forma oral.  

B5.11. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas 

gramaticais sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro un 

repertorio memorizado. 

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.  

CL 

SC 

B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en contextos 

comunicativos sinxelos. 

PLEB5.12. Valora a realidade plurilingüe da 

súa propia contorna. 

CL 

SC 

  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. 

PLEB5.13. Amosa interese por coñecer 

persoas que falan outras linguas e teñen 

outras culturas. 

 

  B5.14. Distinguir a función ou funcións comunicativas do texto e 

os seus expoñentes máis habituais. 

PLEB5.15. Relaciona elementos 

socioculturais estranxeiros cos propios para 

avanzar no desenvolvemento dunha 

conciencia intercultural. 
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Unit 1 - I like animals 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

presentación do novo vocabulario 

visualmente mediante o iPack ou 

flashcards; exposición da linguaxe 

con catro vídeos, unha canción, un 

vídeo cultural, un texto 

intercurricular e unha historia 

animada; escoitar os textos unha 

primeira vez para captar a idea 

xeral e unha segunda vez para 

entender información máis 

específica; seguir o texto no libro 

ao tempo que se escoita; uso de 

flashcards como soporte visual 

para as audicións. 

 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: o son /ə/ Alan, 

Bella, Camilla, gorilla, panda, 

Stella, tiger; un trabalinguas 

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 mensaxe e 

conten co apoio visual correspondente.   

PLEB1.1. Comprende o sentido xeral e a 

información máis relevante en interaccións 

verbais, con estruturas simples e léxico de 

uso cotiá.  

CL 

 

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas 

para a comprensión do sentido xeral, e a información máis 

relevante do texto.   

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.  

CL 

 

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)..  

CL 

AA 

 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. 

CL 

   PLEB1.5. Entende o que se lle di en 
transaccións habituais sinxelas (instrucións, 
indicacións, peticións, avisos) 

 

   PLEB1.6. Valora as interaccións orais entre 
iguais como medio de aprendizaxe 
compartido. 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

b)  Estratexias de produción: B2.1. Falar de si mesmo e das persoas da súa contorna PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e CL 
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c) 

i) 

desenvolver a fluidez mediante os 

debates guiados polo profesor, e a 

precisión mediante actividades 

orais controladas que implican 

produción libre. 

 
 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: o son /ə/ Alan, 

Bella, Camilla, gorilla, panda, 

Stella, tiger; un trabalinguas. 

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).   

elementais previamente preparadas e 

ensaiadas sobre temas moi próximos a si 

mesmo/a e aos demais cunha pronuncia e 

entoación comprensibles.  

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.  

PLEB2.3. PLEB2.3. Amosa unha actitude 

de escoita atenta  

CL 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente 

textos orais sinxelos e breves (p.e. 

cancións, chants) aprendidos a través de 

xogos.  

CL 

SC 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos e de uso diario. 

PLEB2.5. Amosa interese e respecto polas 

achegas dos seus compañeiros/as. 

CL 

SC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

practicar a linguaxe xunto coa 

clase antes de emprender unha 

lectura máis independente dos 

textos; completar as actividades de 

prelectura activando os seus 

coñecementos; utilizar o Picture 

Dictionary como ferramenta de 

referencia para o vocabulario 

novo. 

 

 Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da 

unidade. 

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.   

PLEB3.1. Comprende frases simples 

escritas, relacionadas cos temas 

traballados previamente de forma oral.  

 

CL 

B3.2. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas básicas que expresen pausas, 

exclamacións, interrogacións e interrogacións.   

PLEB3.2. Comprende a idea principal 

dunha historia sinxela acompañada de 

apoio visual redundante e identifica os e as 

personaxes principais.  

CL 

B3.3. Coñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e as ideas principais en textos 

escritos sinxelos.   

PLEB3.3. Amosa interese pola lectura 

nunha lingua estranxeira.  

 

CL 

AA 

 PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias 

básicas para a comprensión lectora. 

CL 

AA 

   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. 

 

   PLB3.6. Amosa interese por informase, 

comunicarse e aprender a través dos textos 

escritos. 
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Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de produción: 

compleción de oracións e textos 

breves coa linguaxe aprendida na 

unidade; dis poñer dun modelo no 

que basear a súa peza 

personalizada; utilizar o Picture 

Dictionary como ferramenta de 

referencia para copiar o 

vocabulario novo. 

 
  Patróns gráficos e convencións 

ortográficas básicas:  o 

vocabulario da unidade. 

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.   

PLEB4.1. Escribe frases sinxelas 

relacionadas con temas da súa vida cotiá 

traballadas previamente de forma oral.  

 

CL 

B4.2. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas 

para escribir con razoable corrección frases curtas que utiliza 

normalmente ao falar, cunha ortografía aceptable.   

PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas 

seguindo un modelo dado e respectando a 

estrutura gramatical coñecida.  

CL 

B4.3. Iniciarse no uso das ferramentas informáticas para 

completar actividades predeseñadas polo persoal docente. 

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, 

organizados con coherencia na súa 

secuencia e con léxico relacionado co tema 

da escritura e cos seus intereses.  

CL 

 

 PLEB4.4. Completa un formulario en liña 

con seus datos e dos e das demais (nome, 

apelido e idade...). 

CL 

AA 

   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. 

 

   PLEB4.6. Escribe en soporte papel ou 

dixital falando de si mesmo/a e da súa 

contorna inmediata de xeito elemental. 

 

   PLEB4.7. Presenta os seus textos de forma 

coidada, ordenada e cunha caligrafía 

axeitada para a súa idade. 

 

   PLEB4.8. Valora a lingua escrita como 

medio de comunicación. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

b)  Aspectos socioculturais e B5.1. Identificar aspectos socioculturais básicos e significativos e PLEB5.1. Pregunta e responde para SC 
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f) sociolingüísticos: ver un vídeo e 

escoitar unha canción e unha 

conversa sobre animais en perigo ; 

escoitar breves diálogos e 

oracións coa linguaxe da unidade; 

un vídeo cultural e unha conversa 

sobre animais en perigo no Reino 

Unido e unha conversa de 

exemplo para falar dos animais en 

perigo que máis lles gustan; un 

vídeo intercurricular sobre como 

debuxar animais con formas; unha 

historia con vocabulario sobre 

verbos; oracións, a opinión dos 

personaxes e un breve diálogo 

sobre a historia; escoita dunha 

banda deseñada; escoita da 

presentación do proxecto da 

personaxe e unha breve conversa 

valorando o seu proxecto; escoita 

dos materiais necesarios para o 

seu proxecto; reproducir un breve 

diálogo; comparar aspectos 

culturais en grupo (What animals 

are in danger in your region?); 

debater sobre a importancia de 

aceptar as diferenzas dos demais; 

xogar un xogo coas mini-cards; 

presentar e describir un debuxo 

dun animal en perigo. 

 

 Funcións comunicativas: expresar a 

opinión e preferencias sobre 

animais, describir animais en 

perigo e as súas habilidades, 

expresar instrucións. 

 

aplicar progresivamente os coñecementos adquiridos sobre 

estes a unha comprensión adecuada do texto.   

 

dar/obter información en conversas básicas 

(nome, idade, actividades, favoritas e 

gustos) sobre si mesmo e sobre os demais.  

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en 

actividades individuais ou colectivas que soliciten o seu uso 

comunicativo. 

PLEB5.2. Utiliza as rutinas de saúdo e 

despedidas e diríxese aos demais 

utilizando as fórmulas de cortesía básicas 

(hello, goodbye, see you...)..  

CL 

SC 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente.   PLEB5.3. Identifica, asocia e menciona 

palabras e frases simples con imaxes 

ilustrativas.  

CL 

SIEE 

 

B5.4. Obter e dar información básica persoal, a súa contorna 

máis inmediata e na situación de comunicación propia da aula.   

PLEB5.4. Expresa e identifica a 

localización básica de obxectos. 

CL 

SC 

B5.5. Expresar nocións básicas e relativas a tamaño, cantidade, 

posesión,número calidades físicas, forma, cor, tempo 

atmosférico. 

PLEB5.5. Expresa e identifica de xeito 

elemental os seus desexos 

CL 

B5.6. Expresar a localización dos obxectos. PLEB5.6. Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa 

correctamente os nexos básicos 

CL 

B5.7. Expresar e identificar os seus desexos. PLEB5.7. Diferencia preguntas e respostas 

simples. 

CL 

B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas máis 

básicas e frecuentes para realizar as funcións comunicativas 

propias do seu nivel.   

 

PLEB5.8. Memoriza rutinas lingüísticas 

básicas e sinxelas para, por exemplo, 

desenvolverse nas interaccións máis 

habituais.  

CL 

B5.9. Recoñecer as estruturas sintácticas básicas e os seus 

significados asociados.  

PLEB5.9. Participa activamente en xogos 

de letras, elaboración de glosarios 

ilustrados e dramatizacións, etc. 

 

CL 

B5.10. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. e. enlazar 

palabras ou grupos de palabras con conectores básicos como “e, 

ou”, adecuándoas aos propósitos comunicativos. 

PLEB5.10. Comprende e usa 

adecuadamente o vocabulario básico 

necesario para participar nas interaccións 

de aula, ler textos sinxelos adecuados á 

CL 
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 Estruturas sintáctico-discursivas: 

Present simple: Are they 

(big)? Yes, they are. No, they 

aren’t. They (walk). They don’t 

(fight). All about speaking: Which 

animals do you like best? I like 

(squirrels) best. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo a: 

animais en perigo (dolphin, 

gorilla, hippo, panda, seal, tiger, 

tortoise, whale); verbos (drink, eat, 

fight, play, sleep, walk). 

Educación Plástica: debuxar 

animais con formas xeométricas 

(draw, lines, oval, rub out, shape). 

 

súa idade e escribir con léxico traballado 

previamente de forma oral.  

B5.11. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas 

gramaticais sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro un 

repertorio memorizado. 

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.  

CL 

SC 

B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en contextos 

comunicativos sinxelos. 

PLEB5.12. Valora a realidade plurilingüe da 

súa propia contorna. 

CL 

SC 

  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. 

PLEB5.13. Amosa interese por coñecer 

persoas que falan outras linguas e teñen 

outras culturas. 

 

  B5.14. Distinguir a función ou funcións comunicativas do texto e 

os seus expoñentes máis habituais. 

PLEB5.15. Relaciona elementos 

socioculturais estranxeiros cos propios para 

avanzar no desenvolvemento dunha 

conciencia intercultural. 
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Unit 2 - My school day 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

presentación do novo vocabulario 

visualmente mediante o iPack ou 

flashcards; exposición da linguaxe 

con catro vídeos, unha canción, un 

vídeo cultural, un texto 

intercurricular e unha historia 

animada; escoitar os textos unha 

primeira vez para captar a idea 

xeral e unha segunda vez para 

entender información máis 

específica; seguir o texto no libro 

ao tempo que se escoita; uso de 

flashcards como soporte visual 

para as audicións. 

 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: o son /ɪ/ English, 

History, interesting, is, it; un 

trabalinguas. 

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 mensaxe e 

conten co apoio visual correspondente.   

PLEB1.1. Comprende o sentido xeral e a 

información máis relevante en interaccións 

verbais, con estruturas simples e léxico de 

uso cotiá.  

CL 

 

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas 

para a comprensión do sentido xeral, e a información máis 

relevante do texto.   

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.  

CL 

 

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)..  

CL 

AA 

 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. 

CL 

   PLEB1.5. Entende o que se lle di en 
transaccións habituais sinxelas (instrucións, 
indicacións, peticións, avisos). 

 

   PLEB1.6. Valora as interaccións orais entre 
iguais como medio de aprendizaxe 
compartido. 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

b)  Estratexias de produción: B2.1. Falar de si mesmo e das persoas da súa contorna PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e CL 
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c) 

i) 

desenvolver a fluidez mediante os 

debates guiados polo profesor, e a 

precisión mediante actividades 

orais controladas que implican 

produción libre. 

 
 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: o son /ɪ/ English, 

History, interesting, is, it; un 

trabalinguas. 

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).   

elementais previamente preparadas e 

ensaiadas sobre temas moi próximos a si 

mesmo/a e aos demais cunha pronuncia e 

entoación comprensibles.  

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.  

PLEB2.3. PLEB2.3. Amosa unha actitude 

de escoita atenta  

CL 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente 

textos orais sinxelos e breves (p.e. 

cancións, chants) aprendidos a través de 

xogos.  

CL 

SC 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos e de uso diario. 

PLEB2.5. Amosa interese e respecto polas 

achegas dos seus compañeiros/as. 

CL 

SC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

practicar a linguaxe xunto coa 

clase antes de emprender unha 

lectura máis independente dos 

textos; completar as actividades de 

prelectura activando os seus 

coñecementos; utilizar o Picture 

Dictionary como ferramenta de 

referencia para o vocabulario 

novo. 

 

 Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da 

unidade 

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.   

PLEB3.1. Comprende frases simples 

escritas, relacionadas cos temas 

traballados previamente de forma oral.  

 

CL 

B3.2. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas básicas que expresen pausas, 

exclamacións, interrogacións e interrogacións.   

PLEB3.2. Comprende a idea principal 

dunha historia sinxela acompañada de 

apoio visual redundante e identifica os e as 

personaxes principais.  

CL 

B3.3. Coñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e as ideas principais en textos 

escritos sinxelos.   

PLEB3.3. Amosa interese pola lectura 

nunha lingua estranxeira.  

 

CL 

AA 

 PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias 

básicas para a comprensión lectora. 

CL 

AA 

   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. 

 

   PLB3.6. Amosa interese por informase, 

comunicarse e aprender a través dos textos 

escritos. 
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Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de produción: 

compleción de oracións e textos 

breves coa linguaxe aprendida na 

unidade; dis poñer dun modelo no 

que basear a súa peza 

personalizada; utilizar o Picture 

Dictionary como ferramenta de 

referencia para copiar o 

vocabulario novo. 

 
  Patróns gráficos e convencións 

ortográficas básicas: o vocabulario 

da unidade 

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.   

PLEB4.1. Escribe frases sinxelas 

relacionadas con temas da súa vida cotiá 

traballadas previamente de forma oral.  

 

CL 

B4.2. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas 

para escribir con razoable corrección frases curtas que utiliza 

normalmente ao falar, cunha ortografía aceptable.   

PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas 

seguindo un modelo dado e respectando a 

estrutura gramatical coñecida.  

CL 

B4.3. Iniciarse no uso das ferramentas informáticas para 

completar actividades predeseñadas polo persoal docente. 

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, 

organizados con coherencia na súa 

secuencia e con léxico relacionado co tema 

da escritura e cos seus intereses.  

CL 

 

 PLEB4.4. Completa un formulario en liña 

con seus datos e dos e das demais (nome, 

apelido e idade...). 

CL 

AA 

   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. 

 

   PLEB4.6. Escribe en soporte papel ou 

dixital falando de si mesmo/a e da súa 

contorna inmediata de xeito elemental. 

 

   PLEB4.7. Presenta os seus textos de forma 

coidada, ordenada e cunha caligrafía 

axeitada para a súa idade. 

 

   PLEB4.8. Valora a lingua escrita como 

medio de comunicación. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

b)  Aspectos socioculturais e B5.1. Identificar aspectos socioculturais básicos e significativos e PLEB5.1. Pregunta e responde para SC 
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f) sociolingüísticos: ver un vídeo e 

escoitar unha canción e unha 

conversa sobre materias 

escolares; escoitar e reproducir 

breves diálogos e oracións coa 

linguaxe da unidade; un vídeo 

cultural e unha conversa sobre 

formas de ir á escola no Reino 

Unido e unha conversa de 

exemplo para falar de como van á 

escola; un vídeo intercurricular 

sobre seguridade viaria; unha 

historia con vocabulario sobre 

xeografía; oracións, a opinión dos 

personaxes e un breve diálogo 

sobre a historia; escoita dunha 

banda deseñada; audición da 

presentación do proxecto do 

personaxe e unha breve conversa 

valorando o seu proxecto; os 

materiais necesarios para o seu 

proxecto; xogar ao xogo das mini-

cards. 

 

 Funcións comunicativas: expresar a 

opinión e preferencias, describir un 

horario escolar, expresar como se 

vai á escola, expresar onde se 

vive, expresar normas de 

seguridade viaria; narrar unha 

historia; expoñer información. 

 

 Estruturas sintáctico-discursivas: 

Present simple: What time is 

(Maths)? (Maths) is at (nine) 

o’clock / half past (ten). She lives / 

doesn’t live (in a village). He likes / 

aplicar progresivamente os coñecementos adquiridos sobre 

estes a unha comprensión adecuada do texto.   

 

dar/obter información en conversas básicas 

(nome, idade, actividades, favoritas e 

gustos) sobre si mesmo e sobre os demais.  

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en 

actividades individuais ou colectivas que soliciten o seu uso 

comunicativo. 

PLEB5.2. Utiliza as rutinas de saúdo e 

despedidas e diríxese aos demais 

utilizando as fórmulas de cortesía básicas 

(hello, goodbye, see you...)..  

CL 

SC 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente.   PLEB5.3. Identifica, asocia e menciona 

palabras e frases simples con imaxes 

ilustrativas.  

CL 

SIEE 

 

B5.4. Obter e dar información básica persoal, a súa contorna 

máis inmediata e na situación de comunicación propia da aula.   

PLEB5.4. Expresa e identifica a 

localización básica de obxectos. 

CL 

SC 

B5.5. Expresar nocións básicas e relativas a tamaño, cantidade, 

posesión,número calidades físicas, forma, cor, tempo 

atmosférico. 

PLEB5.5. Expresa e identifica de xeito 

elemental os seus desexos 

CL 

B5.6. Expresar a localización dos obxectos. PLEB5.6. Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa 

correctamente os nexos básicos 

CL 

B5.7. Expresar e identificar os seus desexos. PLEB5.7. Diferencia preguntas e respostas 

simples. 

CL 

B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas máis 

básicas e frecuentes para realizar as funcións comunicativas 

propias do seu nivel.   

 

PLEB5.8. Memoriza rutinas lingüísticas 

básicas e sinxelas para, por exemplo, 

desenvolverse nas interaccións máis 

habituais.  

CL 

B5.9. Recoñecer as estruturas sintácticas básicas e os seus 

significados asociados.  

PLEB5.9. Participa activamente en xogos 

de letras, elaboración de glosarios 

ilustrados e dramatizacións, etc. 

 

CL 

B5.10. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. e. enlazar 

palabras ou grupos de palabras con conectores básicos como “e, 

ou”, adecuándoas aos propósitos comunicativos. 

PLEB5.10. Comprende e usa 

adecuadamente o vocabulario básico 

necesario para participar nas interaccións 

de aula, ler textos sinxelos adecuados á 

CL 
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doesn’t like (school). All about 

speaking: How do you get to 

school? I go by scooter / bus / 

bike. I walk. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo a: 

materias escolares (Art, English, 

History, lunch, Maths, Music, PE, 

Science); xeografía (bell, bridge, 

mountains, river, rope, village). 

Ciencias Sociais: seguridade 

viaria (helmet, left, reflective vest, 

right, traffic, zebra crossing). 

 

súa idade e escribir con léxico traballado 

previamente de forma oral.  

B5.11. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas 

gramaticais sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro un 

repertorio memorizado. 

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.  

CL 

SC 

B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en contextos 

comunicativos sinxelos. 

PLEB5.12. Valora a realidade plurilingüe da 

súa propia contorna. 

CL 

SC 

  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. 

PLEB5.13. Amosa interese por coñecer 

persoas que falan outras linguas e teñen 

outras culturas. 

 

  B5.14. Distinguir a función ou funcións comunicativas do texto e 

os seus expoñentes máis habituais. 

PLEB5.15. Relaciona elementos 

socioculturais estranxeiros cos propios para 

avanzar no desenvolvemento dunha 

conciencia intercultural. 
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Unit 3 - I like cooking 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

presentación do novo vocabulario 

visualmente mediante o iPack ou 

flashcards; exposición da linguaxe 

con catro vídeos, unha canción, un 

vídeo cultural, un texto 

intercurricular e unha historia 

animada; escoitar os textos unha 

primeira vez para captar a idea 

xeral e unha segunda vez para 

entender información máis 

específica; seguir o texto no libro 

ao tempo que se escoita; uso de 

flashcards como soporte visual 

para as audicións. 

 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: o son /iː/ cheese, 

eats, Lisa, Peter, pizza, please, 

sweetcorn; un trabalinguas. 

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 mensaxe e 

conten co apoio visual correspondente.   

PLEB1.1. Comprende o sentido xeral e a 

información máis relevante en interaccións 

verbais, con estruturas simples e léxico de 

uso cotiá.  

CL 

 

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas 

para a comprensión do sentido xeral, e a información máis 

relevante do texto.   

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.  

CL 

 

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)..  

CL 

AA 

 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. 

CL 

   PLEB1.5. Entende o que se lle di en 
transaccións habituais sinxelas (instrucións, 
indicacións, peticións, avisos). 

 

   PLEB1.6. Valora as interaccións orais entre 
iguais como medio de aprendizaxe 
compartido. 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

b)  Estratexias de produción: B2.1. Falar de si mesmo e das persoas da súa contorna PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e CL 
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c) 

i) 

desenvolver a fluidez mediante os 

debates guiados polo profesor, e a 

precisión mediante actividades 

orais controladas que implican 

produción libre. 

 
 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: o son /iː/ cheese, 

eats, Lisa, Peter, pizza, please, 

sweetcorn; un trabalinguas. 

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).   

elementais previamente preparadas e 

ensaiadas sobre temas moi próximos a si 

mesmo/a e aos demais cunha pronuncia e 

entoación comprensibles.  

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.  

PLEB2.3. PLEB2.3. Amosa unha actitude 

de escoita atenta  

CL 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente 

textos orais sinxelos e breves (p.e. 

cancións, chants) aprendidos a través de 

xogos.  

CL 

SC 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos e de uso diario. 

PLEB2.5. Amosa interese e respecto polas 

achegas dos seus compañeiros/as. 

CL 

SC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

practicar a linguaxe xunto coa 

clase antes de emprender unha 

lectura máis independente dos 

textos; completar as actividades de 

prelectura activando os seus 

coñecementos; utilizar o Picture 

Dictionary como ferramenta de 

referencia para o vocabulario 

novo. 

 

 Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da 

unidade. 

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.   

PLEB3.1. Comprende frases simples 

escritas, relacionadas cos temas 

traballados previamente de forma oral.  

 

CL 

B3.2. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas básicas que expresen pausas, 

exclamacións, interrogacións e interrogacións.   

PLEB3.2. Comprende a idea principal 

dunha historia sinxela acompañada de 

apoio visual redundante e identifica os e as 

personaxes principais.  

CL 

B3.3. Coñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e as ideas principais en textos 

escritos sinxelos.   

PLEB3.3. Amosa interese pola lectura 

nunha lingua estranxeira.  

 

CL 

AA 

 PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias 

básicas para a comprensión lectora. 

CL 

AA 

   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. 

 

   PLB3.6. Amosa interese por informase, 

comunicarse e aprender a través dos textos 

escritos. 
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Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de produción: 

compleción de oracións e textos 

breves coa linguaxe aprendida na 

unidade; dis poñer dun modelo no 

que basear a súa peza 

personalizada; utilizar o Picture 

Dictionary como ferramenta de 

referencia para copiar o 

vocabulario novo. 

 
  Patróns gráficos e convencións 

ortográficas básicas: o vocabulario 

da unidade. 

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.   

PLEB4.1. Escribe frases sinxelas 

relacionadas con temas da súa vida cotiá 

traballadas previamente de forma oral.  

 

CL 

B4.2. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas 

para escribir con razoable corrección frases curtas que utiliza 

normalmente ao falar, cunha ortografía aceptable.   

PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas 

seguindo un modelo dado e respectando a 

estrutura gramatical coñecida.  

CL 

B4.3. Iniciarse no uso das ferramentas informáticas para 

completar actividades predeseñadas polo persoal docente. 

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, 

organizados con coherencia na súa 

secuencia e con léxico relacionado co tema 

da escritura e cos seus intereses.  

CL 

 

 PLEB4.4. Completa un formulario en liña 

con seus datos e dos e das demais (nome, 

apelido e idade...). 

CL 

AA 

   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. 

 

   PLEB4.6. Escribe en soporte papel ou 

dixital falando de si mesmo/a e da súa 

contorna inmediata de xeito elemental. 

 

   PLEB4.7. Presenta os seus textos de forma 

coidada, ordenada e cunha caligrafía 

axeitada para a súa idade. 

 

   PLEB4.8. Valora a lingua escrita como 

medio de comunicación. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

b)  Aspectos socioculturais e B5.1. Identificar aspectos socioculturais básicos e significativos e PLEB5.1. Pregunta e responde para SC 
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f) sociolingüísticos: un vídeo, unha 

canción e unha conversa sobre 

alimentos; breves diálogos e 

oracións coa linguaxe da unidade; 

un vídeo cultural e unha conversa 

sobre unha comida de domingo no 

Reino Unido e unha conversa 

exemplo sobre quen quere unha 

sobremesa; un vídeo 

intercurricular sobre como elaborar 

unha sobremesa; unha historia con 

vocabulario sobre alimentos; 

oracións, a opinión dos 

personaxes e un breve diálogo 

sobre a historia; escoita dunha 

banda deseñada; a presentación 

do proxecto do personaxe e unha 

breve conversa valorando o seu 

proxecto; os materiais necesarios 

para o seu proxecto. 

 

 Funcións comunicativas: expresar a 

opinión e preferencias sobre a 

comida, describir e preguntar por 

unha comida, dar unha receita, 

ofrecer e aceptar comida, narrar 

unha historia. 

 

 Estruturas sintáctico-discursivas: 

any / some: What have you got on 

your pizza? Have you got any 

(pineapple)? I’ve got some 

(pineapple). I haven’t got any 

(peppers). All about speaking: 

Would you like some trifle? Yes, 

please! No, thanks! Present 

simple: Does he / she like 

aplicar progresivamente os coñecementos adquiridos sobre 

estes a unha comprensión adecuada do texto.   

 

dar/obter información en conversas básicas 

(nome, idade, actividades, favoritas e 

gustos) sobre si mesmo e sobre os demais.  

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en 

actividades individuais ou colectivas que soliciten o seu uso 

comunicativo. 

PLEB5.2. Utiliza as rutinas de saúdo e 

despedidas e diríxese aos demais 

utilizando as fórmulas de cortesía básicas 

(hello, goodbye, see you...)..  

CL 

SC 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente.   PLEB5.3. Identifica, asocia e menciona 

palabras e frases simples con imaxes 

ilustrativas.  

CL 

SIEE 

 

B5.4. Obter e dar información básica persoal, a súa contorna 

máis inmediata e na situación de comunicación propia da aula.   

PLEB5.4. Expresa e identifica a 

localización básica de obxectos. 

CL 

SC 

B5.5. Expresar nocións básicas e relativas a tamaño, cantidade, 

posesión,número calidades físicas, forma, cor, tempo 

atmosférico. 

PLEB5.5. Expresa e identifica de xeito 

elemental os seus desexos 

CL 

B5.6. Expresar a localización dos obxectos. PLEB5.6. Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa 

correctamente os nexos básicos 

CL 

B5.7. Expresar e identificar os seus desexos. PLEB5.7. Diferencia preguntas e respostas 

simples. 

CL 

B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas máis 

básicas e frecuentes para realizar as funcións comunicativas 

propias do seu nivel.   

 

PLEB5.8. Memoriza rutinas lingüísticas 

básicas e sinxelas para, por exemplo, 

desenvolverse nas interaccións máis 

habituais.  

CL 

B5.9. Recoñecer as estruturas sintácticas básicas e os seus 

significados asociados.  

PLEB5.9. Participa activamente en xogos 

de letras, elaboración de glosarios 

ilustrados e dramatizacións, etc. 

 

CL 

B5.10. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. e. enlazar 

palabras ou grupos de palabras con conectores básicos como “e, 

ou”, adecuándoas aos propósitos comunicativos. 

PLEB5.10. Comprende e usa 

adecuadamente o vocabulario básico 

necesario para participar nas interaccións 

de aula, ler textos sinxelos adecuados á 

CL 
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(spinach)? Yes, he / she 

does. No, he / she doesn’t. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo a: 

alimentos (cheese, olives, onions, 

peppers, pineapple, sweetcorn, 

tomatoes, tuna); (chicken, ketchup, 

lettuce, mayonnaise, sandwiches, 

spinach). Ciencias Sociais: 

receita dunha sobremesa (add, 

cut, grams, half, ingredients, put, 

tablespoon, teaspoon). 

 

súa idade e escribir con léxico traballado 

previamente de forma oral.  

B5.11. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas 

gramaticais sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro un 

repertorio memorizado. 

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.  

CL 

SC 

B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en contextos 

comunicativos sinxelos. 

PLEB5.12. Valora a realidade plurilingüe da 

súa propia contorna. 

CL 

SC 

  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. 

PLEB5.13. Amosa interese por coñecer 

persoas que falan outras linguas e teñen 

outras culturas. 

 

  B5.14. Distinguir a función ou funcións comunicativas do texto e 

os seus expoñentes máis habituais. 

PLEB5.15. Relaciona elementos 

socioculturais estranxeiros cos propios para 

avanzar no desenvolvemento dunha 

conciencia intercultural. 
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Unit 4 - I love the weekend 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

presentación do novo vocabulario 

visualmente mediante o iPack ou 

flashcards; exposición da linguaxe 

con catro vídeos, unha canción, un 

vídeo cultural, un texto 

intercurricular e unha historia 

animada; escoitar os textos unha 

primeira vez para captar a idea 

xeral e unha segunda vez para 

entender información máis 

específica; seguir o texto no libro 

ao tempo que se escoita; uso de 

flashcards como soporte visual 

para as audicións. 

 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: o son /i/ na grafía -

y Betty, funny, Gary, lively; un 

trabalinguas. 

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 mensaxe e 

conten co apoio visual correspondente.   

PLEB1.1. Comprende o sentido xeral e a 

información máis relevante en interaccións 

verbais, con estruturas simples e léxico de 

uso cotiá.  

CL 

 

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas 

para a comprensión do sentido xeral, e a información máis 

relevante do texto.   

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.  

CL 

 

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)..  

CL 

AA 

 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. 

CL 

   PLEB1.5. Entende o que se lle di en 
transaccións habituais sinxelas (instrucións, 
indicacións, peticións, avisos). 

 

   PLEB1.6. Valora as interaccións orais entre 
iguais como medio de aprendizaxe 
compartido. 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

b)  Estratexias de produción: B2.1. Falar de si mesmo e das persoas da súa contorna PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e CL 
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c) 

i) 

desenvolver a fluidez mediante os 

debates guiados polo profesor, e a 

precisión mediante actividades 

orais controladas que implican 

produción libre. 

 
 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: o son /i/ na grafía -

y Betty, funny, Gary, lively; un 

trabalinguas. 

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).   

elementais previamente preparadas e 

ensaiadas sobre temas moi próximos a si 

mesmo/a e aos demais cunha pronuncia e 

entoación comprensibles.  

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.  

PLEB2.3. PLEB2.3. Amosa unha actitude 

de escoita atenta  

CL 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente 

textos orais sinxelos e breves (p.e. 

cancións, chants) aprendidos a través de 

xogos.  

CL 

SC 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos e de uso diario. 

PLEB2.5. Amosa interese e respecto polas 

achegas dos seus compañeiros/as. 

CL 

SC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

practicar a linguaxe xunto coa 

clase antes de emprender unha 

lectura máis independente dos 

textos; completar as actividades de 

prelectura activando os seus 

coñecementos; utilizar o Picture 

Dictionary como ferramenta de 

referencia para o vocabulario 

novo. 

 

 Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da 

unidade. 

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.   

PLEB3.1. Comprende frases simples 

escritas, relacionadas cos temas 

traballados previamente de forma oral.  

 

CL 

B3.2. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas básicas que expresen pausas, 

exclamacións, interrogacións e interrogacións.   

PLEB3.2. Comprende a idea principal 

dunha historia sinxela acompañada de 

apoio visual redundante e identifica os e as 

personaxes principais.  

CL 

B3.3. Coñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e as ideas principais en textos 

escritos sinxelos.   

PLEB3.3. Amosa interese pola lectura 

nunha lingua estranxeira.  

 

CL 

AA 

 PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias 

básicas para a comprensión lectora. 

CL 

AA 

   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. 

 

   PLB3.6. Amosa interese por informase, 

comunicarse e aprender a través dos textos 

escritos. 
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Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de produción: 

compleción de oracións e textos 

breves coa linguaxe aprendida na 

unidade; dis poñer dun modelo no 

que basear a súa peza 

personalizada; utilizar o Picture 

Dictionary como ferramenta de 

referencia para copiar o 

vocabulario novo. 

 
  Patróns gráficos e convencións 

ortográficas básicas: o vocabulario 

da unidade. 

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.   

PLEB4.1. Escribe frases sinxelas 

relacionadas con temas da súa vida cotiá 

traballadas previamente de forma oral.  

 

CL 

B4.2. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas 

para escribir con razoable corrección frases curtas que utiliza 

normalmente ao falar, cunha ortografía aceptable.   

PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas 

seguindo un modelo dado e respectando a 

estrutura gramatical coñecida.  

CL 

B4.3. Iniciarse no uso das ferramentas informáticas para 

completar actividades predeseñadas polo persoal docente. 

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, 

organizados con coherencia na súa 

secuencia e con léxico relacionado co tema 

da escritura e cos seus intereses.  

CL 

 

 PLEB4.4. Completa un formulario en liña 

con seus datos e dos e das demais (nome, 

apelido e idade...). 

CL 

AA 

   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. 

 

   PLEB4.6. Escribe en soporte papel ou 

dixital falando de si mesmo/a e da súa 

contorna inmediata de xeito elemental. 

 

   PLEB4.7. Presenta os seus textos de forma 

coidada, ordenada e cunha caligrafía 

axeitada para a súa idade. 

 

   PLEB4.8. Valora a lingua escrita como 

medio de comunicación. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

b)  Aspectos socioculturais e B5.1. Identificar aspectos socioculturais básicos e significativos e PLEB5.1. Pregunta e responde para SC 
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f) sociolingüísticos: un vídeo, unha 

canción e unha conversa sobre 

actividades do tempo de lecer; 

breves diálogos e oracións coa 

linguaxe da unidade; un vídeo 

cultural e unha conversa sobre as 

fins de semana no Reino Unido e 

unha conversa exemplo sobre o 

que fan nas fins de semana; un 

vídeo intercurricular sobre como 

utilizar unha tableta; unha historia 

con verbos relacionados con 

actividades do tempo de lecer; 

oracións, a opinión dos 

personaxes e un breve diálogo 

sobre a historia; escoita dunha 

banda deseñada; a presentación 

do personaxe do seu proxecto e 

unha breve conversa valorando o 

seu proxecto; os materiais 

necesarios para o seu proxecto. 

 

 Funcións comunicativas: expresar a 

opinión e preferencias, expresar o 

que fan no seu tempo de lecer, 

expresar habilidades, falar sobre 

tecnoloxía. 

 

 Estruturas sintáctico-discursivas: 

Present simple: Do you (read 

comics) at the weekend? Yes, I 

do. No, I don’t. Can he / she (play 

the guitar)? Yes, he / she can. No, 

he / she can’t. All about 

speaking: What do you do at the 

weekend? I (play football). 

 

aplicar progresivamente os coñecementos adquiridos sobre 

estes a unha comprensión adecuada do texto.   

 

dar/obter información en conversas básicas 

(nome, idade, actividades, favoritas e 

gustos) sobre si mesmo e sobre os demais.  

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en 

actividades individuais ou colectivas que soliciten o seu uso 

comunicativo. 

PLEB5.2. Utiliza as rutinas de saúdo e 

despedidas e diríxese aos demais 

utilizando as fórmulas de cortesía básicas 

(hello, goodbye, see you...)..  

CL 

SC 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente.   PLEB5.3. Identifica, asocia e menciona 

palabras e frases simples con imaxes 

ilustrativas.  

CL 

SIEE 

 

B5.4. Obter e dar información básica persoal, a súa contorna 

máis inmediata e na situación de comunicación propia da aula.   

PLEB5.4. Expresa e identifica a 

localización básica de obxectos. 

CL 

SC 

B5.5. Expresar nocións básicas e relativas a tamaño, cantidade, 

posesión,número calidades físicas, forma, cor, tempo 

atmosférico. 

PLEB5.5. Expresa e identifica de xeito 

elemental os seus desexos 

CL 

B5.6. Expresar a localización dos obxectos. PLEB5.6. Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa 

correctamente os nexos básicos 

CL 

B5.7. Expresar e identificar os seus desexos. PLEB5.7. Diferencia preguntas e respostas 

simples. 

CL 

B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas máis 

básicas e frecuentes para realizar as funcións comunicativas 

propias do seu nivel.   

 

PLEB5.8. Memoriza rutinas lingüísticas 

básicas e sinxelas para, por exemplo, 

desenvolverse nas interaccións máis 

habituais.  

CL 

B5.9. Recoñecer as estruturas sintácticas básicas e os seus 

significados asociados.  

PLEB5.9. Participa activamente en xogos 

de letras, elaboración de glosarios 

ilustrados e dramatizacións, etc. 

 

CL 

B5.10. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. e. enlazar 

palabras ou grupos de palabras con conectores básicos como “e, 

ou”, adecuándoas aos propósitos comunicativos. 

PLEB5.10. Comprende e usa 

adecuadamente o vocabulario básico 

necesario para participar nas interaccións 

de aula, ler textos sinxelos adecuados á 

CL 
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 Léxico de alta frecuencia relativo a: 

actividades do tempo de lecer 

(fly a kite, have a picnic, listen to 

music, play computer games, read 

comics, ride a bike, swap cards, 

talk to friends); verbos 

relacionados con actividades do 

tempo de lecer (jump high, play 

catch, play the drums, play the 

guitar, play the piano, skateboard). 

Informática: utilizar unha tableta 

(download, headphones, 

information, search the internet, 

swipe, (touch)screen. 

 

súa idade e escribir con léxico traballado 

previamente de forma oral.  

B5.11. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas 

gramaticais sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro un 

repertorio memorizado. 

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.  

CL 

SC 

B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en contextos 

comunicativos sinxelos. 

PLEB5.12. Valora a realidade plurilingüe da 

súa propia contorna. 

CL 

SC 

  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. 

PLEB5.13. Amosa interese por coñecer 

persoas que falan outras linguas e teñen 

outras culturas. 

 

  B5.14. Distinguir a función ou funcións comunicativas do texto e 

os seus expoñentes máis habituais. 

PLEB5.15. Relaciona elementos 

socioculturais estranxeiros cos propios para 

avanzar no desenvolvemento dunha 

conciencia intercultural. 
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Unit 5 - My school play 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

presentación do novo vocabulario 

visualmente mediante o iPack ou 

flashcards; exposición da linguaxe 

con catro vídeos, unha canción, un 

vídeo cultural, un texto 

intercurricular e unha historia 

animada; escoitar os textos unha 

primeira vez para captar a idea 

xeral e unha segunda vez para 

entender información máis 

específica; seguir o texto no libro 

ao tempo que se escoita; uso de 

flashcards como soporte visual 

para as audicións. 

 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: o son /w/ wand, 

wig, William, window, wizard, 

wow; un trabalinguas. 

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 mensaxe e 

conten co apoio visual correspondente.   

PLEB1.1. Comprende o sentido xeral e a 

información máis relevante en interaccións 

verbais, con estruturas simples e léxico de 

uso cotiá.  

CL 

 

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas 

para a comprensión do sentido xeral, e a información máis 

relevante do texto.   

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.  

CL 

 

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)..  

CL 

AA 

 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. 

CL 

   PLEB1.5. Entende o que se lle di en 
transaccións habituais sinxelas (instrucións, 
indicacións, peticións, avisos). 

 

   PLEB1.6. Valora as interaccións orais entre 
iguais como medio de aprendizaxe 
compartido. 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

b)  Estratexias de produción: B2.1. Falar de si mesmo e das persoas da súa contorna PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e CL 
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c) 

i) 

desenvolver a fluidez mediante os 

debates guiados polo profesor, e a 

precisión mediante actividades 

orais controladas que implican 

produción libre. 

 
 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: o son /w/ wand, 

wig, William, window, wizard, 

wow; un trabalinguas. 

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).   

elementais previamente preparadas e 

ensaiadas sobre temas moi próximos a si 

mesmo/a e aos demais cunha pronuncia e 

entoación comprensibles.  

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.  

PLEB2.3. PLEB2.3. Amosa unha actitude 

de escoita atenta  

CL 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente 

textos orais sinxelos e breves (p.e. 

cancións, chants) aprendidos a través de 

xogos.  

CL 

SC 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos e de uso diario. 

PLEB2.5. Amosa interese e respecto polas 

achegas dos seus compañeiros/as. 

CL 

SC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

practicar a linguaxe xunto coa 

clase antes de emprender unha 

lectura máis independente dos 

textos; completar as actividades de 

prelectura activando os seus 

coñecementos; utilizar o Picture 

Dictionary como ferramenta de 

referencia para o vocabulario 

novo. 

 

 Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da 

unidade. 

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.   

PLEB3.1. Comprende frases simples 

escritas, relacionadas cos temas 

traballados previamente de forma oral.  

 

CL 

B3.2. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas básicas que expresen pausas, 

exclamacións, interrogacións e interrogacións.   

PLEB3.2. Comprende a idea principal 

dunha historia sinxela acompañada de 

apoio visual redundante e identifica os e as 

personaxes principais.  

CL 

B3.3. Coñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e as ideas principais en textos 

escritos sinxelos.   

PLEB3.3. Amosa interese pola lectura 

nunha lingua estranxeira.  

 

CL 

AA 

 PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias 

básicas para a comprensión lectora. 

CL 

AA 

   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. 

 

   PLB3.6. Amosa interese por informase, 

comunicarse e aprender a través dos textos 

escritos. 
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Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de produción: 

compleción de oracións e textos 

breves coa linguaxe aprendida na 

unidade; dis poñer dun modelo no 

que basear a súa peza 

personalizada; utilizar o Picture 

Dictionary como ferramenta de 

referencia para copiar o 

vocabulario novo. 

 
  Patróns gráficos e convencións 

ortográficas básicas: o vocabulario 

da unidade. 

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.   

PLEB4.1. Escribe frases sinxelas 

relacionadas con temas da súa vida cotiá 

traballadas previamente de forma oral.  

 

CL 

B4.2. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas 

para escribir con razoable corrección frases curtas que utiliza 

normalmente ao falar, cunha ortografía aceptable.   

PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas 

seguindo un modelo dado e respectando a 

estrutura gramatical coñecida.  

CL 

B4.3. Iniciarse no uso das ferramentas informáticas para 

completar actividades predeseñadas polo persoal docente. 

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, 

organizados con coherencia na súa 

secuencia e con léxico relacionado co tema 

da escritura e cos seus intereses.  

CL 

 

 PLEB4.4. Completa un formulario en liña 

con seus datos e dos e das demais (nome, 

apelido e idade...). 

CL 

AA 

   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. 

 

   PLEB4.6. Escribe en soporte papel ou 

dixital falando de si mesmo/a e da súa 

contorna inmediata de xeito elemental. 

 

   PLEB4.7. Presenta os seus textos de forma 

coidada, ordenada e cunha caligrafía 

axeitada para a súa idade. 

 

   PLEB4.8. Valora a lingua escrita como 

medio de comunicación. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

b)  Aspectos socioculturais e B5.1. Identificar aspectos socioculturais básicos e significativos e PLEB5.1. Pregunta e responde para SC 
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f) sociolingüísticos: un vídeo, unha 

canción e unha conversa sobre a 

aparencia física; breves diálogos e 

oracións coa linguaxe da unidade; 

un vídeo cultural e unha conversa 

sobre as formas de vestir no Reino 

Unido, unha conversa exemplo 

sobre as roupas que lles gusta 

poñerse; un vídeo intercurricular 

sobre reciclase; unha historia con 

vocabulario sobre accións; 

oracións, a opinión dos 

personaxes e un breve diálogo 

sobre a historia; unha banda 

deseñada; presentación do 

proxecto do personaxe e unha 

breve conversa valorando o 

proxecto; presentar e describir un 

debuxo dun xigante. 

 

 Funcións comunicativas: expresar a 

opinión e preferencias, describir a 

aparencia física dunha persoa, 

falar do coidado do medio natural 

e da reciclaxe. 

 

 Estruturas sintáctico-discursivas: 

Present simple: Has he / she got 

(glasses)? Yes, he / she has. No, 

he / she hasn’t. All about 

speaking: Who’s your favourite 

character? My favourite character 

is ... Present simple (singular / 

plural): It’s made of (paper). 

They’re made of (plastic). Present 

continuous: What’s he / she 

doing? He / She’s (wasting 

aplicar progresivamente os coñecementos adquiridos sobre 

estes a unha comprensión adecuada do texto.   

 

dar/obter información en conversas básicas 

(nome, idade, actividades, favoritas e 

gustos) sobre si mesmo e sobre os demais.  

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en 

actividades individuais ou colectivas que soliciten o seu uso 

comunicativo. 

PLEB5.2. Utiliza as rutinas de saúdo e 

despedidas e diríxese aos demais 

utilizando as fórmulas de cortesía básicas 

(hello, goodbye, see you...)..  

CL 

SC 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente.   PLEB5.3. Identifica, asocia e menciona 

palabras e frases simples con imaxes 

ilustrativas.  

CL 

SIEE 

 

B5.4. Obter e dar información básica persoal, a súa contorna 

máis inmediata e na situación de comunicación propia da aula.   

PLEB5.4. Expresa e identifica a 

localización básica de obxectos. 

CL 

SC 

B5.5. Expresar nocións básicas e relativas a tamaño, cantidade, 

posesión,número calidades físicas, forma, cor, tempo 

atmosférico. 

PLEB5.5. Expresa e identifica de xeito 

elemental os seus desexos 

CL 

B5.6. Expresar a localización dos obxectos. PLEB5.6. Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa 

correctamente os nexos básicos 

CL 

B5.7. Expresar e identificar os seus desexos. PLEB5.7. Diferencia preguntas e respostas 

simples. 

CL 

B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas máis 

básicas e frecuentes para realizar as funcións comunicativas 

propias do seu nivel.   

 

PLEB5.8. Memoriza rutinas lingüísticas 

básicas e sinxelas para, por exemplo, 

desenvolverse nas interaccións máis 

habituais.  

CL 

B5.9. Recoñecer as estruturas sintácticas básicas e os seus 

significados asociados.  

PLEB5.9. Participa activamente en xogos 

de letras, elaboración de glosarios 

ilustrados e dramatizacións, etc. 

 

CL 

B5.10. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. e. enlazar 

palabras ou grupos de palabras con conectores básicos como “e, 

ou”, adecuándoas aos propósitos comunicativos. 

PLEB5.10. Comprende e usa 

adecuadamente o vocabulario básico 

necesario para participar nas interaccións 

de aula, ler textos sinxelos adecuados á 

CL 
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water). He / She isn’t (saving 

water). 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo a: 

aparencia física (a beard, a curly 

(wig), (big) ears, (blue) eyes, 

glasses, long (hair), short (hair), a 

wig); accións (drop litter, pick up 

litter, plant trees, save water, step 

on trees, waste water). Science: 

reciclaxe (cardboard, glass, paper, 

plastic, recycle, rubbish, tin cans). 

 

súa idade e escribir con léxico traballado 

previamente de forma oral.  

B5.11. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas 

gramaticais sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro un 

repertorio memorizado. 

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.  

CL 

SC 

B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en contextos 

comunicativos sinxelos. 

PLEB5.12. Valora a realidade plurilingüe da 

súa propia contorna. 

CL 

SC 

  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. 

PLEB5.13. Amosa interese por coñecer 

persoas que falan outras linguas e teñen 

outras culturas. 

 

  B5.14. Distinguir a función ou funcións comunicativas do texto e 

os seus expoñentes máis habituais. 

PLEB5.15. Relaciona elementos 

socioculturais estranxeiros cos propios para 

avanzar no desenvolvemento dunha 

conciencia intercultural. 
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Unit 6 - I’m on a bike ride 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

presentación do novo vocabulario 

visualmente mediante o iPack ou 

flashcards; exposición da linguaxe 

con catro vídeos, unha canción, un 

vídeo cultural, un texto 

intercurricular e unha historia 

animada; escoitar os textos unha 

primeira vez para captar a idea 

xeral e unha segunda vez para 

entender información máis 

específica; seguir o texto no libro 

ao tempo que se escoita; uso de 

flashcards como soporte visual 

para as audicións. 

 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: o son /s/ na grafía 

c Celia, centre, cinema, city, 

cycling; un trabalinguas. 

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 mensaxe e 

conten co apoio visual correspondente.   

PLEB1.1. Comprende o sentido xeral e a 

información máis relevante en interaccións 

verbais, con estruturas simples e léxico de 

uso cotiá.  

CL 

 

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas 

para a comprensión do sentido xeral, e a información máis 

relevante do texto.   

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.  

CL 

 

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)..  

CL 

AA 

 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. 

CL 

   PLEB1.5. Entende o que se lle di en 
transaccións habituais sinxelas (instrucións, 
indicacións, peticións, avisos). 

 

   PLEB1.6. Valora as interaccións orais entre 
iguais como medio de aprendizaxe 
compartido. 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

b)  Estratexias de produción: B2.1. Falar de si mesmo e das persoas da súa contorna PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e CL 
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c) 

i) 

desenvolver a fluidez mediante os 

debates guiados polo profesor, e a 

precisión mediante actividades 

orais controladas que implican 

produción libre. 

 
 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: o son /s/ na grafía 

c Celia, centre, cinema, city, 

cycling; un trabalinguas. 

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).   

elementais previamente preparadas e 

ensaiadas sobre temas moi próximos a si 

mesmo/a e aos demais cunha pronuncia e 

entoación comprensibles.  

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.  

PLEB2.3. PLEB2.3. Amosa unha actitude 

de escoita atenta  

CL 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente 

textos orais sinxelos e breves (p.e. 

cancións, chants) aprendidos a través de 

xogos.  

CL 

SC 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos e de uso diario. 

PLEB2.5. Amosa interese e respecto polas 

achegas dos seus compañeiros/as. 

CL 

SC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

practicar a linguaxe xunto coa 

clase antes de emprender unha 

lectura máis independente dos 

textos; completar as actividades de 

prelectura activando os seus 

coñecementos; utilizar o Picture 

Dictionary como ferramenta de 

referencia para o vocabulario 

novo. 

 

 Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da 

unidade. 

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.   

PLEB3.1. Comprende frases simples 

escritas, relacionadas cos temas 

traballados previamente de forma oral.  

 

CL 

B3.2. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas básicas que expresen pausas, 

exclamacións, interrogacións e interrogacións.   

PLEB3.2. Comprende a idea principal 

dunha historia sinxela acompañada de 

apoio visual redundante e identifica os e as 

personaxes principais.  

CL 

B3.3. Coñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e as ideas principais en textos 

escritos sinxelos.   

PLEB3.3. Amosa interese pola lectura 

nunha lingua estranxeira.  

 

CL 

AA 

 PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias 

básicas para a comprensión lectora. 

CL 

AA 

   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. 

 

   PLB3.6. Amosa interese por informase, 

comunicarse e aprender a través dos textos 

escritos. 
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Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de produción: 

compleción de oracións e textos 

breves coa linguaxe aprendida na 

unidade; dis poñer dun modelo no 

que basear a súa peza 

personalizada; utilizar o Picture 

Dictionary como ferramenta de 

referencia para copiar o 

vocabulario novo. 

 
  Patróns gráficos e convencións 

ortográficas básicas: o vocabulario 

da unidade. 

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.   

PLEB4.1. Escribe frases sinxelas 

relacionadas con temas da súa vida cotiá 

traballadas previamente de forma oral.  

 

CL 

B4.2. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas 

para escribir con razoable corrección frases curtas que utiliza 

normalmente ao falar, cunha ortografía aceptable.   

PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas 

seguindo un modelo dado e respectando a 

estrutura gramatical coñecida.  

CL 

B4.3. Iniciarse no uso das ferramentas informáticas para 

completar actividades predeseñadas polo persoal docente. 

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, 

organizados con coherencia na súa 

secuencia e con léxico relacionado co tema 

da escritura e cos seus intereses.  

CL 

 

 PLEB4.4. Completa un formulario en liña 

con seus datos e dos e das demais (nome, 

apelido e idade...). 

CL 

AA 

   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. 

 

   PLEB4.6. Escribe en soporte papel ou 

dixital falando de si mesmo/a e da súa 

contorna inmediata de xeito elemental. 

 

   PLEB4.7. Presenta os seus textos de forma 

coidada, ordenada e cunha caligrafía 

axeitada para a súa idade. 

 

   PLEB4.8. Valora a lingua escrita como 

medio de comunicación. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

b)  Aspectos socioculturais e B5.1. Identificar aspectos socioculturais básicos e significativos e PLEB5.1. Pregunta e responde para SC 
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f) sociolingüísticos: un vídeo, unha 

canción e unha conversa sobre 

near, next to, opposite; breves 

diálogos e oracións coa linguaxe 

da unidade; un vídeo cultural e 

unha conversa sobre unha visita a 

Oxford e unha conversa exemplo 

sobre a cor dos autobuses e taxis 

onde viven; un vídeo intercurricular 

sobre os mapas, comparar 

aspectos culturais en grupo (What 

is your town like?), xogar un xogo 

coas mini-cards;  presentar e 

describir un debuxo da súa cidade 

ou aldea. 

 

 Funcións comunicativas: expresar a 

opinión e preferencias, describir e 

preguntar por lugares da cidade, 

preguntar e indicar como chegar a 

un lugar da cidade, falar de 

orientación nun mapa, expresar 

posesión. 

 

 Estruturas sintáctico-discursivas: 

Present simple (singular / 

plural): Is there (a cinema) near 

here? Yes, there is. No, there 

isn’t. Are there any (shops) near 

here? Yes, there are. No, there 

aren’t. Prepositions: near / next to 

/ opposite All about speaking: 

What colour is the (taxi)? What 

colour are the (buses)? 

Directions: Where’s the (cinema)? 

It’s in (B2). Is the (café) north of 

the (cinema)? Are the (shops) west 

aplicar progresivamente os coñecementos adquiridos sobre 

estes a unha comprensión adecuada do texto.   

 

dar/obter información en conversas básicas 

(nome, idade, actividades, favoritas e 

gustos) sobre si mesmo e sobre os demais.  

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en 

actividades individuais ou colectivas que soliciten o seu uso 

comunicativo. 

PLEB5.2. Utiliza as rutinas de saúdo e 

despedidas e diríxese aos demais 

utilizando as fórmulas de cortesía básicas 

(hello, goodbye, see you...)..  

CL 

SC 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente.   PLEB5.3. Identifica, asocia e menciona 

palabras e frases simples con imaxes 

ilustrativas.  

CL 

SIEE 

 

B5.4. Obter e dar información básica persoal, a súa contorna 

máis inmediata e na situación de comunicación propia da aula.   

PLEB5.4. Expresa e identifica a 

localización básica de obxectos. 

CL 

SC 

B5.5. Expresar nocións básicas e relativas a tamaño, cantidade, 

posesión,número calidades físicas, forma, cor, tempo 

atmosférico. 

PLEB5.5. Expresa e identifica de xeito 

elemental os seus desexos 

CL 

B5.6. Expresar a localización dos obxectos. PLEB5.6. Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa 

correctamente os nexos básicos 

CL 

B5.7. Expresar e identificar os seus desexos. PLEB5.7. Diferencia preguntas e respostas 

simples. 

CL 

B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas máis 

básicas e frecuentes para realizar as funcións comunicativas 

propias do seu nivel.   

 

PLEB5.8. Memoriza rutinas lingüísticas 

básicas e sinxelas para, por exemplo, 

desenvolverse nas interaccións máis 

habituais.  

CL 

B5.9. Recoñecer as estruturas sintácticas básicas e os seus 

significados asociados.  

PLEB5.9. Participa activamente en xogos 

de letras, elaboración de glosarios 

ilustrados e dramatizacións, etc. 

 

CL 

B5.10. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. e. enlazar 

palabras ou grupos de palabras con conectores básicos como “e, 

ou”, adecuándoas aos propósitos comunicativos. 

PLEB5.10. Comprende e usa 

adecuadamente o vocabulario básico 

necesario para participar nas interaccións 

de aula, ler textos sinxelos adecuados á 

CL 
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of the (police station)? Present 

simple possessive: Where’s my / 

your / his / her (scarf )? Here’s my / 

your / his / her / Jack’s (bone). 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo a: 

lugares da cidade (bus stop, café, 

cinema, library, park, police 

station, shops, sports centre); 

obxectos (baseball cap, bone, 

footprints, magnifying glass, 

phone, scarf). Ciencias Sociais: 

os mapas (compass (north, south, 

west, east), grid reference, key, 

map, symbol). 

 

súa idade e escribir con léxico traballado 

previamente de forma oral.  

B5.11. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas 

gramaticais sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro un 

repertorio memorizado. 

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.  

CL 

SC 

B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en contextos 

comunicativos sinxelos. 

PLEB5.12. Valora a realidade plurilingüe da 

súa propia contorna. 

CL 

SC 

  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. 

PLEB5.13. Amosa interese por coñecer 

persoas que falan outras linguas e teñen 

outras culturas. 

 

  B5.14. Distinguir a función ou funcións comunicativas do texto e 

os seus expoñentes máis habituais. 

PLEB5.15. Relaciona elementos 

socioculturais estranxeiros cos propios para 

avanzar no desenvolvemento dunha 

conciencia intercultural. 
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5. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES 
 

UNIDADE Aprox. Nº Sesións 
Aprox. Planificación do 

tempo 
(45 mins por sesión)* 

Notas e observacións 

Starter – All about me 3 3-4 horas*  

1 I like animals 10 10-12 horas*  

2 My school day 10 10-12 horas*  

Review 1 3 2-3 horas*  

3 I like cooking 10 10-12 horas*  

4 I love the weekend 10 10-12 horas*  

Review 2 3 2-3 horas*  

5 My school play 10 10-12 horas*  

6 I’m on a bike ride 10 10-12 horas*  

Review 3 3 2-3 horas*  

Festivals 6 6-7 horas* Peace Day, Christmas & St Patrick’s Day 

TOTAL e.g  aprox 77 77-93 horas*  

 

Actividades extra programadas polo centro 

 
 

 

*Cada centro terá que adaptar esta programación á situación e o horario propios. 
AS SESIÓNS SON DE 45' CADA UNHA DE MANEIRA ORIENTATIVA. CADA PROFESOR ADAPTARÁ ESTE ASPECTO Ó SEU HORARIO E Ó NIVEL DA SÚA CLASE. 

Trátase dunha planificación temporal adaptable ó perfil do grupo-clase pois pode ser empregada de maneira simultánea con 

alumnos/as que presenten dificultades na aprendizaxe de idiomas, así coma con aqueles que posúan coñecementos un pouco máis 

avanzados. Así mesmo, é adaptable ós propios gustos e iniciativas do profesor/a e os alumnos/as, e a propia evolución do curso. 
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A seguinte táboa mostra a nomenclatura dos diferentes elementos que interveñen na planificación temporal das unidades.  

 

 
  

HABILIDADES CCBB INTERACCIÓN RECURSOS 
PROCESOS 

COGNITIVOS 
ESCENARIOS 

CE 
Comprensión 
escrita 

CL 
Comunicación 
lingüística 

PA Profesor – alumno AB Activity Book ACC Acceso Laboratorio de idiomas 

CO 
Comprensión 
oral 

CMCT 
Matemática, científica e 
tecnolóxica 

TI Traballo individual CB Class Book IDE Identificación Sala de informática 

EE 
Expresión 
escrita 

CD Competencia dixital TG Traballo en grupo TG Teacher’s Guide COMP Entendemento Aula taller 

EO Expresión oral AA Aprender a aprender TP 
Traballo en 
parellas 

TR CD-

ROM 
Teacher’s Resource 
CD-ROM 

REP Reprodución Aula virtual 

IO Interacción oral SC Sociais e cívicas   TRP 
Teacher’s Resource 
Pack 

REF Reflexión Biblioteca 

TD 
Todas 
destrezas 

SIEE 
Sentido da iniciativa e 
espírito emprendedor 

  iPack Interactive materials CONX Conexión Salón de actos 

  CEC 
Conciencia e 
expresións culturais 

    SINT Síntese Ximnasio 

        CREA Creación Patio 

        MEM Memorización  
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Unit Starter - All about me 

 

Unidade Starter - Sesión 1 (45') - Lección 1 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Presentar o tema da unidade e 
os seus obxectivos. 

 Rutinas para comezar a lección (Hello song, 
Weather song...) 

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

TG p.51 
Flashcards 

iPack 
CB p.2 

CD1 (1-2-3-4)  Presentar aos personaxes do 
curso e adxectivos para 
describir a personalidade: 
dangerous, friendly, funny, 

furry, intelligent, lively, quiet, 

sporty. 

 Visualización dun vídeo no que se presenta ao 
personaxe principal do curso, a súa familia e 
amigos. 

  (Opcional) Presentación do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita e repetición do vocabulario. 
 Escoita e identificación do personaxe. 

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

 Practicar o vocabulario novo 
de forma oral utilizando unha 
estrutura coñecida.  

 Realización dun xogo comunicativo utilizando a 
estrutura Is he / she (funny)? Yes, he / she is. 
No, he / she isn’t. 

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

 Desenvolver a comunicación e 
a expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta formulada 
en Star learner: Can you describe your family 
and friends? 

SC SC2. Respecta as normas básicas de intercambio 
como escoitar e mirar a quen fala, respectando a 
quenda de palabra. 

 

 Afianzar o vocabulario 
aprendido. 

 Práctica do xogo de vocabulario e gramática no 
iPack. 

CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira.  

 

 Consolidar o vocabulario  Activity Book: 
 Lectura e elección do personaxe correspondente 

a cada imaxe. 
 Compleción da descrición dunha mascota e 

redacción da descrición dun membro da súa 
familia. 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 2 
 

Teacher's 
Resource 
Material 
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Unidade Starter - Sesión 2 (45') - Lección 2 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles.  

TG p.53 
Flashcards 

iPack 
CB p.3 

CD1 (5-6-7) 
Numbers poster 

 Recordar a lección anterior.  Visualización de novo do vídeo da lección 1. 
 (Opcional) Presentación do vocabulario coas 

flashcards ou iPack. 

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

 Presentar algúns dos obxectos 
favoritos do personaxe: badges, 
a football kit, a guinea pig, a 
sketch book  

 Escoita e identificación do vocabulario. 
 Escoita e repetición do vocabulario. 

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

 Practicar o vocabulario 
mediante unha canción.  

 Escoita e aprendizaxe dunha canción co 
vocabulario aprendido. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en textos 
orais sobre temas familiares e de interese. 

 Practicar o vocabulario novo de 
forma oral utilizando estruturas 
coñecidas para preguntar e dar 
información persoal.  

 Realización dun xogo comunicativo utilizando as 
estruturas What’s your name? My name’s ... ; 
How old are you? I’m (nine). Have you got any 
brothers or sisters? I’ve got (two brothers). Have 
you got a pet? I’ve got a (guinea pig). / I haven’t 
got a pet. Where do you live? I live in ... ; How 
tall are you? I’m ... centimetres tall. What are 
your favourite things? How do you spell ... ?  

 

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

 Presentar os números do 20 ao 
100. 

 Práctica dos números do 20 ao 100 co Numbers 
poster. 

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

 Afianzar o vocabulario.  Práctica do xogo de vocabulario no iPack. CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira.  

 Consolidar o vocabulario  Activity Book: 
 Lectura e elección do personaxe 

correspondente a cada imaxe. 
 Compleción dunha sopa de letras cos obxectos 

e xoguetes das imaxes. 
 Compleción do Picture Dictionary da unidade. 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 3 
CD1 (8) 

 
Teacher's 
Resource 
Material 
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 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de reforzo:  
Compleción da páxina All About Grammar da 
unidade. 
 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

 Avaliar o seu progreso na 
unidade. 

 Aprender a aprender. 

 Avaliar o seu progreso e o seu proxecto. SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

All About Me 
Booklet, pp. 1-3 
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Unit 1 - I like animals 

 

Unidade 1 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Presentar o tema da unidade e 
os seus obxectivos. 

 Presentación dos obxectivos da unidade. 
 Rutinas para comezar a lección (Hello song, 

Weather song...) 

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

TG p.56 
Flashcards 

iPack 
CB p.4 

CD1 (9-10-11)  Presentar e practicar o primeiro 
: animais en perigo (dolphin, 
gorilla, hippo, panda, seal, tiger, 
tortoise, whale).  

 Visualización dun vídeo no que se presenta o 
vocabulario contextualizado no mundo real do 
personaxe principal do curso. 

 (Opcional) Presentación do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita, identificación na imaxe e repetición do 
vocabulario. 

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

 Practicar o vocabulario 
mediante un chant.  

 Escoita e repetición dun chant co vocabulario 
aprendido. 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos 
poemas, etc. coa entoación e pronuncia axeitadas.  

 Presentar o vocabulario nun 
contexto comunicativo. 

 Escoita e repetición dun diálogo utilizando o 
vocabulario da lección.  

CL CL4.1. Le textos sinxelos sobre temas coñecidos 
captando o sentido global dos mesmos. 

 Practicar o vocabulario novo de 
forma oral utilizando unha 
estrutura coñecida.  

 Realización dun xogo comunicativo utilizando a 
estrutura Is it a...? 

 

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

 Interactuar persoalmente co 
tema da unidade, utilizando a 
linguaxe da lección. 

 Resposta individual á pregunta formulada sobre 
o tema da unidade (What's your favourite animal 
in danger?). 

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

 Desenvolver a comunicación e 
a expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta formulada 
en Star learner: Can you see any other animals? 

SC SC2. Respecta as normas básicas de intercambio 
como escoitar e mirar a quen fala, respectando a 
quenda de palabra. 

 Afianzar o vocabulario.  Práctica do xogo de vocabulario no iPack. CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira.  

 Consolidar o vocabulario  Activity Book: 
 Lectura e identificación da palabra 

correspondente a cada imaxe. 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 4  
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 Escrita do vocabulario aprendido na lección 
para completar a actividade.  

 Compleción do Picture Dictionary da unidade. 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Lesson 1 Extra vocabulary worksheet da 
unidade 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

Teacher's 
Resource 
Material  
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Unidade 1 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Song, Grammar & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.57 
CB p.5 

CD1 (12-13) 
iPack 

 Repasar o vocabulario da 
lección anterior e presentar 
unha estrutura gramatical nova 
mediante unha canción.  

 Visualización dun vídeo coa canción da 
unidade. 

 Escoita e localización das palabras e 
aprendizaxe da canción. 

 Relación das palabras destacadas na letra 
da canción coas imaxes. 

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

 Proporcionar un modelo de 
comunicación. 

 Introducir a estrutura gramatical 
mediante un texto 
comunicativo. 

 Audición e repetición dun diálogo entre os 
personaxes. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en textos 
orais sobre temas familiares e de interese. 

 Presentar e practicar unha 
estrutura gramatical nova: Are 
they (big)? Yes, they are. No, 
they aren’t. 

 Revisión de usos e exemplos sobre a 
nova estrutura gramatical.  

 Look!: Lectura dun consello sobre o uso 
da contracción They're. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

 Practicar a comunicación coa 
axuda do modelo anterior. 

 Participación nun xogo de comunicación 
por parellas (Guess). 

AA AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación.  

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de gramática no iPack. CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira.  

 Consolidar o uso da estrutura 
gramatical. 

Activity Book: 
 Audición e relación coa imaxe correcta. 
 Compleción de oracións coa estrutura 

aprendida. 
 Compleción dun debuxo e redacción de 

preguntas sobre o debuxo. Interacción 
oral en parellas preguntando e 
respondendo sobre os seus debuxos. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en 
textos orais sobre temas familiares e de interese. 

 
CL5.1. Escribe frases referidas a situacións cotiás 

próximas á experiencia a partir de modelos. 
 
CL3.1. Participa en interaccións orais dirixidas 

sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 

AB p. 5  
CD1 (14) 

 

 Repasar e ampliar o contido da  Actividades de reforzo:  SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de AB p. 69 
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unidade. Compleción da páxina All About Grammar 
da unidade. 
Lesson 2 Reinforcement worksheet  
Song worksheet  

 Actividades de ampliación:  
Lesson 2 Extension worksheet 

planificación e comprobación do traballo realizado.  
 

Teacher's 
Resource 
Material 
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Unidade 1 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.59 
CB p.6 

CD1 (15) 
iPack 

 Visionar un vídeo cultural para 
obter a información xeral. 

 Prestar atención ao contido 
cultural. 

 Visionado dun vídeo sobre animais en 
perigo no Reino Unido e resposta ás 
preguntas de comprensión. 

 Observación e descrición de palabras 
relacionadas coas imaxes.  

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

 Identificar información detallada 
en textos breves. 

 Lectura de varios textos breves e relación 
coas imaxes. 

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

 Escoitar unha situación 
comunicativa sobre o tema 
cultural da unidade. 

 Visionado dunha conversa entre os 
personaxes do curso sobre animais en 
perigo que máis lles gustan. 
Representación en parellas do diálogo 

CL CL2.3. Participa en representacións sinxelas.  

 Comparar aspectos doutras 
culturas coa súa propia. 

 Intercambio oral en grupo comparando as 
súas respostas á pregunta: What animals 
are in danger in your region?  

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

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Escoita e relación coas imaxes. 
 Lectura de dous textos breves e 

compleción coas palabras da lista. 
 Resposta escrita coa información persoal 

á pregunta do personaxe. 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 6 
CD1 (16) 

  
 

Teacher's 
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Culture worksheet. 

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra . 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Unidade 1 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Cross-curricular 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.60 
CB p.7 

CD1 (17) 
iPack 

 Presentar un novo lote de 
vocabulario relacionado co 
contido intercurricular: draw, 
lines, oval, rub out, shape. 

 Establecer relacións con outras 
áreas do currículo (Educación 
Plástica: debuxar animais con 
formas xeométricas). 

 Visionado dunha presentación interactiva 
de imaxes. 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

 Desenvolver destrezas de 
comprensión escrita. 

 Lectura e escoita dun texto sobre como 
debuxar un oso panda con formas básicas 
e resposta á pregunta de comprensión. 

 Lectura e VF . 
 Debuxo do seu propio oso panda 

seguindo as instrucións do texto anterior. 

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

 Desenvolver a comunicación e 
a expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta 
formulada en Star learner: Can you use 
the instructions to draw other animals? 

SC SC2. Respecta as normas básicas de intercambio 
como escoitar e mirar a quen fala, respectando a 
quenda de palabra. 

 Consolidar e aplicar o 
aprendido na lección. 

Activity Book: 
 Lectura de instrucións para debuxar un 

golfiño e resposta á pregunta 
 Debuxo dun póster sobre o seu animal 

mariño favorito.  

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

AB p. 7  
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Unidade 1 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Story & Vocabulary  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 
 Rutinas para iniciar a lección. 
 Identificación do tema da historia: Owen 

and Mzee. 

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

TG p.61 
iPack 

Flashcards 
CB p.8-9 

CD1 (18-19-20) 
  Presentar e practicar o segundo 

: verbos (drink, eat, fight, play, 
sleep, walk).  

 Visualización do vídeo coa historia 
animada. 

 (Opcional) Presentación do vocabulario 
coas flashcards ou iPack. 

 Escoita e identificación do vocabulario da 
lista. 

 Escoita e lectura da historia.  

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

 Fomentar o desenvolvemento 
de valores sociais e cívicos. 

 Reflexión e debate sobre a importancia de 
aceptar as diferenzas dos demais (All 
about values). 

SC SC2. Respecta as normas básicas de intercambio 
como escoitar e mirar a quen fala, respectando a 
quenda de palabra. 

 Comprobar a comprensión da 
historia. 

 Identificación dos personaxes da historia 
descritos nas preguntas da lista.  

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

 Desenvolver unha 
subhabilidade do pensamento 
crítico: analizar e argumentar. 

 Escoita e repetición da opinión dos 
personaxes do curso sobre a historia. 
Expresión da súa opinión sobre a historia 
utilizando algunha das expresións 
propostas. 

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

 Afianzar o vocabulario.  Práctica do xogo de vocabulario no iPack. CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira.  

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Compleción dun resumo da historia coas 

palabras da lista. 
 Avaliación e compleción da súa opinión 

sobre a historia. 
 Compleción dunha tarefa sobre os valores 

da historia (All about values). 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 8  
 

Teacher's 
Resource 
Material 

 

 Repasar o contido da unidade.  Actividades de reforzo: 
Compleción do Picture Dictionary da unidade. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Unidade 1 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Story, Grammar & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.62 
iPack 

Flashcards 
CB p.10 

CD1 (21-22-23) 
 

 Identificación da nova estrutura 
gramatical introducida en 
contexto na historia da lección 
anterior. 

 Visualización / lectura da historia da 
lección anterior como recordatorio. 

 (Opcional) Repaso do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita de frases extraídas da historia e 
relación coas imaxes. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en textos 
orais sobre temas familiares e de interese. 

 Presentar e practicar unha 
estrutura gramatical nova: They 
(eat) together. They don’t (eat) 
together. 

 Lectura da táboa sobre a nova estrutura 
gramatical, e dun consello sobre o uso de 
don't. (Look!) 

 Práctica controlada de expresión oral 
sobre a historia utilizando as estruturas da 
táboa. Escoita, comprobación e repetición 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira.  

 Desenvolver a expresión oral.  Preparación das mini-cards da unidade. 
 Escoita dun modelo de conversa 

utilizando as mini-cards. 
 Práctica do diálogo en parellas. 

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

 Consolidar o uso da estrutura 
gramatical. 

Activity Book: 
 Audición e numeración das imaxes. 
 Compleción de oracións sobre a historia. 
 Lectura dun consello sobre o uso de we e 

they. (Look!) 
 Realización dunha tarefa escrita utilizando 

a estrutura gramatical aprendida. 

CL CL1.5. Comprende globalmente e extrae información 
específica de situacións curtas e sinxelas coa 
visualización repetida do documento audiovisual. 
 
CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas coñecidos 
identificando a información máis importante. 
 
CL5.1. Escribe frases referidas a situacións cotiás 
próximas á experiencia a partir de modelos. 

AB p. 9  
CD1 (24) 

 
 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Compleción da páxina All About Grammar 
da unidade. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

AB p. 69 
 

Teacher's 
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Lesson 6 Reinforcement worksheet. 
 Actividades de ampliación:  

Lesson 6 Extension worksheet 

Resource 
Material 
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Unidade 1 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Integrated skills & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.64 
iPack 

Flashcards 
CB p.11 

CD1 (25-26) 
 

 Repasar a linguaxe da unidade 
mediante unha banda 
deseñada.  

 Escoita e lectura dunha banda deseñada 
(Ruby, Nick and Me!) e resposta a dúas 
preguntas de comprensión. 

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

 Desenvolver o pensamento 
crítico. 

 Expresión da súa opinión sobre a banda 
deseñada utilizando o modelo proposto. 

 

AA AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación.  

 Desenvolver a expresión oral.  Representación da banda deseñada. CL CL2.3. Participa en representacións sinxelas.  

 Presentar e practicar a 
pronuncia do son /ə/ Alan, 
Bella, Camilla, gorilla, panda, 
Stella, tiger. 

 Audición de palabras aprendidas na 
lección e identificación do son.  

 Audición e lectura dunha rima practicando 
a pronuncia do son presentado. 

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

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

 Desenvolver a creatividade. 
 Aprender unha estratexia da 

expresión escrita: o uso de but 
para conectar oracións. 

Activity Book: 
 Compleción de extractos da banda 

deseñada coas palabras aprendidas. 
 Lectura dun consello do personaxe sobre 

ortografía e escrita. 
 Lectura dun texto modelo e resposta á 

pregunta de comprensión. 
 Debuxo e escrita dun texto seguindo o 

modelo anterior. 
 Escoita de palabras e identificación das 

que conteñen o son aprendido. 

CL 
 

CEC 

CL5.1. Escribe frases referidas a situacións cotiás 
próximas á experiencia a partir de modelos.  
 
CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, do ritmo, 
acentuación e entoación da lingua estranxeira en 
diferentes contextos comunicativos. 
 
CEC2. Emprega técnicas artísticas para a 
presentación de proxectos ou documentos escritos. 

AB p. 10  
CD1 (27) 

 
 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra : 
identificación de máis palabras co son 
aprendido.  

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  
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Unidade 1 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Language review & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.65 
iPack 

CB p.12 
CD1 (28-29) 

  Repasar a linguaxe da unidade.  Visionado dun vídeo coa presentación do 
personaxe do seu proxecto.  

 Descrición do proxecto do personaxe, 
utilizando as palabras da lista. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en textos 
orais sobre temas familiares e de interese. 

 Practicar a comprensión oral.  Escoita dun diálogo opinando sobre o 
proxecto anterior e relación de cada 
personaxe coa súa opinión. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en textos 
orais sobre temas familiares e de interese. 

 Practicar a comunicación.  Intercambio de opinións persoais sobre o 
proxecto, seguindo o modelo anterior. 

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

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira.  

 Realizar un proxecto persoal. Activity Book: 
 Compleción dunha lista de vocabulario e 

descricións sobre animais en perigo coas 
palabras da lista. 

 Redacción do seu propio plan seguindo o 
modelo anterior. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

AB p. 11  
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Unidade 1 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Think, do & review 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 
 Visionado ou escoita do proxecto do 

personaxe da lección anterior. 

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

TG p.66 
iPack 

CB p.13 
CD1 (30) 

 
 Desenvolver a autonomía da 

aprendizaxe. 
 Escoita dos materiais necesarios para a 

realización do seu proxecto. Interacción 
en parellas preguntando polos materiais. 

AA AA1. Emprega algunhas estratexias para aprender a 
aprender, como empregar dicionarios bilingües e 
monolingües.   

 Realizar un proxecto persoal. 
 Desenvolver a creatividade e a 

expresión oral. 

 Elaboración dun debuxo e unha descrición 
dun animal en perigo seguindo os pasos 
indicados. 

 Práctica para a presentación do proxecto.  
 Presentación oral do seu proxecto 

seguindo o exemplo. 

CEC 
 
 

SIEE 
 

 
CL 

CEC2. Emprega técnicas artísticas para a 
presentación de proxectos ou documentos escritos. 
 
SIEE2. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
 
CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

 Avaliar o seu progreso na 
unidade. 

 Aprender a aprender. 

 Avaliar o seu progreso e o seu proxecto. SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

All About Me 
Booklet, pp. 4-5-

16 
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Unidade 1 - Sesión 10 (45') - Evaluation 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Avaliación sumativa.  Realización do test da unidade 1. SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

Teacher's 
Resource 
Material 
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Unit 2 - My school day 

 

Unidade 2 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Presentar o tema da unidade e 
os seus obxectivos. 

 Presentación dos obxectivos da unidade. 
 Rutinas para comezar a lección (Hello song, 

Weather song...) 

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

TG p.69 
Flashcards 

iPack 
CB p.14 

CD1 (31-32-33)  Presentar e practicar o primeiro 
: materias escolares (Art, 
English, History, lunch, Maths, 
Music, PE, Science).  

 Visualización dun vídeo no que se presenta o 
vocabulario contextualizado no mundo real do 
personaxe principal do curso. 

 (Opcional) Presentación do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita, identificación na imaxe e repetición do 
vocabulario. 

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

 Practicar o vocabulario 
mediante un chant.  

 Escoita e repetición dun chant co vocabulario 
aprendido. 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos 
poemas, etc. coa entoación e pronuncia axeitadas.  

 Presentar o vocabulario nun 
contexto comunicativo. 

 Escoita e repetición dun diálogo utilizando o 
vocabulario da lección.  

CL CL4.1. Le textos sinxelos sobre temas coñecidos 
captando o sentido global dos mesmos. 

 Practicar o vocabulario novo de 
forma oral utilizando unha 
estrutura coñecida.  

 Realización dun xogo comunicativo utilizando a 
estrutura We've got... e os días da semana. 

 

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

 Interactuar persoalmente co 
tema da unidade, utilizando a 
linguaxe da lección. 

 Resposta individual á pregunta formulada sobre 
o tema da unidade (What's your favourite 
subject? ). 

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

 Desenvolver a comunicación e 
a expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta formulada 
en Star learner: Can you find any school items? 

SC SC2. Respecta as normas básicas de intercambio 
como escoitar e mirar a quen fala, respectando a 
quenda de palabra. 

 Afianzar o vocabulario.  Práctica do xogo de vocabulario no iPack. CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira.  

 Consolidar o vocabulario  Activity Book: 
 Lectura e identificación da palabra 

correspondente a cada imaxe. 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 12  
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 Escrita do vocabulario aprendido na lección 
para completar a actividade.  

 Compleción do Picture Dictionary da unidade. 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Lesson 1 Extra vocabulary worksheet da 
unidade 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

Teacher's 
Resource 
Material 
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Unidade 2 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Song, Grammar & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.70 
CB p.15 

CD1 (34-35) 
iPack 

 Repasar o vocabulario da 
lección anterior e presentar 
unha estrutura gramatical nova 
mediante unha canción.  

 Visualización dun vídeo coa canción da 
unidade. 

 Escoita e localización das palabras e 
aprendizaxe da canción. 

 Relación das palabras destacadas na letra 
da canción coas imaxes. 

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

 Proporcionar un modelo de 
comunicación. 

 Introducir a estrutura gramatical 
mediante un texto 
comunicativo. 

 Audición e repetición dun diálogo entre os 
personaxes. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en textos 
orais sobre temas familiares e de interese. 

 Presentar e practicar unha 
estrutura gramatical nova: What 
time is (Maths)? (Maths) is at 
(two) o’clock, (Maths) is at half 
past (ten). 

 Revisión de usos e exemplos sobre a 
nova estrutura gramatical.  

 Look!: Lectura dun consello sobre half 
past. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

 Practicar a comunicación coa 
axuda do modelo anterior. 

 Interacción oral por parellas preguntando 
e respondendo sobre o horario escolar do 
personaxe. 

AA AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación.  

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de gramática no iPack. CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira.  

 Consolidar o uso da estrutura 
gramatical. 

Activity Book: 
 Audición e escrita das horas en cada 

materia. 
 Compleción de oracións coa estrutura 

aprendida. 
 Escrita de tres preguntas sobre o seu 

horario escolar. Interacción oral en 
parellas preguntando e respondendo 
sobre os seus debuxos. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en 
textos orais sobre temas familiares e de interese. 

 
CL5.1. Escribe frases referidas a situacións cotiás 

próximas á experiencia a partir de modelos. 
 
CL3.1. Participa en interaccións orais dirixidas 

sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 

AB p. 13  
CD1 (36) 
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 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Compleción da páxina All About Grammar 
da unidade. 
Lesson 2 Reinforcement worksheet  
Song worksheet  

 Actividades de ampliación:  
Lesson 2 Extension worksheet 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

AB p. 70 
 
 

Teacher's 
Resource 
Material 
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Unidade 2 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.71 
CB p.16 
CD1 (37) 

iPack 
 Visionar un vídeo cultural para 

obter a información xeral. 
 Prestar atención ao contido 

cultural. 

 Visionado dun vídeo sobre formas de ir á 
escola no Reino Unido e resposta ás 
preguntas de comprensión. 

 Observación e descrición de palabras 
relacionadas coas imaxes.  

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

 Identificar información detallada 
en textos breves. 

 Lectura de varios textos breves e relación 
coas imaxes. 

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

 Escoitar unha situación 
comunicativa sobre o tema 
cultural da unidade. 

 Visionado dunha conversa entre os 
personaxes do curso sobre como van á 
escola. Representación en parellas do 
diálogo 

CL CL2.3. Participa en representacións sinxelas.  

 Comparar aspectos doutras 
culturas coa súa propia. 

 Intercambio oral en grupo comparando as 
súas respostas á pregunta: What time do 
you start / finish school?  

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

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Escoita e relación coas imaxes. 
 Lectura de dous textos breves e 

compleción coas palabras da lista. 
 Resposta escrita coa información persoal 

á pregunta do personaxe. 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 14  
CD1 (38) 

 
 

Teacher's 
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Culture worksheet. 

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra . 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Unidade 2 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Cross-curricular 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.73 
CB p.17 
CD1 (39) 

iPack 
 Presentar un novo lote de 

vocabulario relacionado co 
contido intercurricular: helmet, 
left, reflective vest, right, traffic, 
zebra crossing. 

 Establecer relacións con outras 
áreas do currículo (Ciencias 
Sociais: seguridade vial). 

 Visionado dunha presentación interactiva 
de imaxes. 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

 Desenvolver destrezas de 
comprensión escrita. 

 Lectura e escoita dun texto sobre normas 
na estrada e resposta á pregunta de 
comprensión. 

 Lectura dun cuestionario e os seus 
pictogramas. 

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

 Desenvolver a comunicación e 
a expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta 
formulada en Star learner: What do you do 
to be safe on the roads? 

SC SC2. Respecta as normas básicas de intercambio 
como escoitar e mirar a quen fala, respectando a 
quenda de palabra. 

 Consolidar e aplicar o 
aprendido na lección. 

Activity Book: 
 Compleción de oracións e textos coas 

palabras da lista. 
 Elección da resposta correcta en varias 

situacións propostas. 
 Escoita e práctica dun rap sobre o tema 

intercurricular. Debuxo para decorar o rap. 

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

AB p. 15  
CD1 (40) 

 
 
 

 
  



 

 
 

All About Us 3 – Oxford University Press 

 

116 

Unidade 2 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Story & Vocabulary  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 
 Rutinas para iniciar a lección. 
 Identificación do tema da historia: Lin's 

dangerous crossing. 

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

TG p.74 
iPack 

Flashcards 
CB p.18-19 

CD1 (41-42-43) 
  Presentar e practicar o segundo 

: xeografía (bell, bridge, 
mountains, river, rope, village ).  

 Visualización do vídeo coa historia 
animada. 

 (Opcional) Presentación do vocabulario 
coas flashcards ou iPack. 

 Escoita e identificación do vocabulario da 
lista. 

 Escoita e lectura da historia.  

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

 Fomentar o desenvolvemento 
de valores sociais e cívicos. 

 Reflexión e debate sobre a importancia de 
dar as grazas (All about values). 

SC SC2. Respecta as normas básicas de intercambio 
como escoitar e mirar a quen fala, respectando a 
quenda de palabra. 

 Comprobar a comprensión da 
historia. 

 Lectura e elección da palabra correcta en 
cada oración.  

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

 Desenvolver unha 
subhabilidade do pensamento 
crítico: analizar e argumentar. 

 Escoita e repetición da opinión dos 
personaxes do curso sobre a historia. 
Expresión da súa opinión sobre a historia 
utilizando algunha das expresións 
propostas. 

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

 Afianzar o vocabulario.  Práctica do xogo de vocabulario no iPack. CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira.  

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Compleción dun resumo da historia coas 

palabras da lista. 
 Avaliación e compleción da súa opinión 

sobre a historia. 
 Compleción dunha tarefa sobre os valores 

da historia (All about values). 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 16  
 

Teacher's 
Resource 
Material 

 

 Repasar o contido da unidade.  Actividades de reforzo: 
Compleción do Picture Dictionary da unidade. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Unidade 2 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Story, Grammar & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.75 
iPack 

Flashcards 
CB p.20 

CD1 (44-45-46) 
 

 Identificación da nova estrutura 
gramatical introducida en 
contexto na historia da lección 
anterior. 

 Visualización / lectura da historia da 
lección anterior como recordatorio. 

 (Opcional) Repaso do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita de frases extraídas da historia e 
relación coas imaxes. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en textos 
orais sobre temas familiares e de interese. 

 Presentar e practicar unha 
estrutura gramatical nova: He / 
She lives in a village. He / She 
doesn’t live in a village. 

 Lectura da táboa sobre a nova estrutura 
gramatical, e dun consello sobre o uso de 
does. (Look!) 

 Práctica controlada de expresión oral 
sobre a historia utilizando as estruturas da 
táboa. Escoita, comprobación e repetición 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira.  

 Desenvolver a expresión oral.  Preparación das mini-cards da unidade. 
 Escoita dun modelo de conversa 

utilizando as mini-cards. 
 Práctica do diálogo en parellas. 

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

 Consolidar o uso da estrutura 
gramatical. 

Activity Book: 
 Audición e numeración das imaxes. 
 Compleción de oracións sobre a historia. 
 Lectura dun consello sobre o uso de he e 

she. (Look!) 
 Realización dunha tarefa escrita utilizando 

a estrutura gramatical aprendida. 

CL CL1.5. Comprende globalmente e extrae información 
específica de situacións curtas e sinxelas coa 
visualización repetida do documento audiovisual. 
 
CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas coñecidos 
identificando a información máis importante. 
 
CL5.1. Escribe frases referidas a situacións cotiás 
próximas á experiencia a partir de modelos. 

AB p. 17  
CD1 (47) 

 
 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Compleción da páxina All About Grammar 
da unidade. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

AB p. 70  
 

Teacher's 
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Lesson 6 Reinforcement worksheet. 
 Actividades de ampliación:  

Lesson 6 Extension worksheet. 

Resource 
Material 
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Unidade 2 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Integrated skills & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.76 
iPack 

Flashcards 
CB p.21 

CD1 (48-49) 
 

 Repasar a linguaxe da unidade 
mediante unha banda 
deseñada.  

 Escoita e lectura dunha banda deseñada 
(Ruby, Nick and Me!) e resposta a dúas 
preguntas de comprensión. 

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

 Desenvolver o pensamento 
crítico. 

 Expresión da súa opinión sobre a banda 
deseñada utilizando o modelo proposto. 

 

AA AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación.  

 Desenvolver a expresión oral.  Representación da banda deseñada. CL CL2.3. Participa en representacións sinxelas.  

 Presentar e practicar a 
pronuncia do son /ɪ/ English, 
History, interesting, is, it. 

 Audición de palabras aprendidas na 
lección e identificación do son.  

 Audición e lectura dunha rima practicando 
a pronuncia do son presentado. 

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

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

 Desenvolver a creatividade. 
 Aprender unha estratexia da 

expresión escrita: o uso de 
secuenciadores (First...Then...). 

Activity Book: 
 Compleción de extractos da banda 

deseñada coas palabras aprendidas. 
 Lectura dun consello do personaxe sobre 

ortografía e escrita. 
 Lectura dun texto modelo e resposta á 

pregunta de comprensión. 
 Debuxo e escrita dun texto seguindo o 

modelo anterior. 
 Escoita de palabras e identificación das 

que conteñen o son aprendido. 

CL 
 

CEC 

CL5.1. Escribe frases referidas a situacións cotiás 
próximas á experiencia a partir de modelos.  
 
CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, do ritmo, 
acentuación e entoación da lingua estranxeira en 
diferentes contextos comunicativos. 
 
CEC2. Emprega técnicas artísticas para a 
presentación de proxectos ou documentos escritos. 

AB p. 18  
CD1 (50) 

 
 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: 
identificación de máis palabras co son 
aprendido.  

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  
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Unidade 2 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Language review & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.77 
iPack 

CB p.22 
CD1 (51-52) 

  Repasar a linguaxe da unidade.  Visionado dun vídeo coa presentación do 
personaxe do seu proxecto.  

 Descrición do proxecto do personaxe, 
utilizando as palabras da lista. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en textos 
orais sobre temas familiares e de interese. 

 Practicar a comprensión oral.  Escoita dun diálogo opinando sobre o 
proxecto anterior e relación de cada 
personaxe coa súa opinión. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en textos 
orais sobre temas familiares e de interese. 

 Practicar a comunicación.  Intercambio de opinións persoais sobre o 
proxecto, seguindo o modelo anterior. 

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

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira.  

 Realizar un proxecto persoal. Activity Book: 
 Compleción dun horario escolar coas 

palabras da lista. 
 Redacción do seu propio plan seguindo o 

modelo anterior. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

AB p. 19  
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Unidade 2 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Think, do & review 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 
 Visionado ou escoita do proxecto do 

personaxe da lección anterior. 

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

TG p.78 
iPack 

CB p.23 
CD1 (53) 

 
 Desenvolver a autonomía da 

aprendizaxe. 
 Escoita dos materiais necesarios para a 

realización do seu proxecto. Interacción 
en parellas preguntando polos materiais. 

AA AA1. Emprega algunhas estratexias para aprender a 
aprender, como empregar dicionarios bilingües e 
monolingües.   

 Realizar un proxecto persoal. 
 Desenvolver a creatividade e a 

expresión oral. 

 Elaboración dun horario escolar seguindo 
os pasos indicados. 

 Práctica para a presentación do proxecto.  
 Presentación oral do seu proxecto 

seguindo o exemplo. 

CEC 
 
 

SIEE 
 

 
CL 

CEC2. Emprega técnicas artísticas para a 
presentación de proxectos ou documentos escritos. 
 
SIEE2. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
 
CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

 Avaliar o seu progreso na 
unidade. 

 Aprender a aprender. 

 Avaliar o seu progreso e o seu proxecto. SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

All About Me 
Booklet, pp. 6-7-

17 

 

Unidade 2 - Sesión 10 (45') - Evaluation 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Avaliación sumativa.  Realización do test da unidade 2. 
 Realización do test trimestral. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

Teacher's 
Resource 
Material 
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Review 1 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Animaltrons...at school! 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.80 
iPack 

CB p.24 
CD1 (54) 

  Repasar a linguaxe das 
unidades anteriores mediante 
unha historia. 

 Desenvolver a expresión oral. 

 Lectura e audición dunha historia. 
 Representación da historia.  

CL CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas coñecidos 
identificando a información máis importante. 
 
CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

 Afianzar a linguaxe aprendida 
nas dúas últimas unidades. 

 Práctica do xogo de repaso no iPack. CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira.  

iPack 
 

 Consolidar o aprendido nas 
dúas últimas unidades. 

Activity Book: 
 Realización das actividades de repaso da 

linguaxe das dúas últimas unidades. 

SIEE SIEE2. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

AB p. 20 
 

 

Review 1 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Project (Make a revision game) 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.81 
iPack 

CB p.25 
 

 Afianzar a linguaxe aprendida 
nas dúas últimas unidades. 

 Práctica do xogo de repaso no iPack. CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira.  

 Repasar a linguaxe das 
unidades anteriores mediante 
unha historia.  

 Lectura ou audición de novo da historia de 
repaso da lección anterior. 

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

 Desenvolver a creatividade. 
 Planificar e elaborar un 

proxecto colaborativo: un xogo 
de repaso. 

 Planificación e reparto de tarefas  
 Elaboración en grupos do seu proxecto. 
 Presentación oral do seu proxecto ao 

resto da clase. 

SC 
 
 

AA 
 
 
 

SC2. Respecta as normas básicas de intercambio 
como escoitar e mirar a quen fala, respectando a 
quenda de palabra. 
  
AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación.  
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CEC 

 
 
 

CL 
 
 

 
CEC2. Emprega técnicas artísticas para a 
presentación de proxectos ou documentos escritos.. 
 
 
CL2.3. Participa en representacións sinxelas.  

 Consolidar o aprendido nas 
dúas últimas unidades. 

Activity Book: 
 Realización das actividades de repaso da 

linguaxe das dúas últimas unidades. 

SIEE SIEE2. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

AB p. 21 
CD1 (55) 
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Unit 3 - I like cooking 

 

Unidade 3 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Presentar o tema da unidade e 
os seus obxectivos. 

 Presentación dos obxectivos da unidade. 
 Rutinas para comezar a lección (Hello song, 

Weather song...) 

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

TG p.82 
Flashcards 

iPack 
CB p.26 

CD2 (1-2-3)  Presentar e practicar o primeiro 
: alimentos (cheese, olives, 
onions, peppers, pineapple, 
sweetcorn, tomatoes, tuna).  

 Visualización dun vídeo no que se presenta o 
vocabulario contextualizado no mundo real do 
personaxe principal do curso. 

 (Opcional) Presentación do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita, identificación na imaxe e repetición do 
vocabulario. 

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

 Practicar o vocabulario 
mediante un chant.  

 Escoita e repetición dun chant co vocabulario 
aprendido. 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos 
poemas, etc. coa entoación e pronuncia axeitadas.  

 Presentar o vocabulario nun 
contexto comunicativo. 

 Escoita e repetición dun diálogo utilizando o 
vocabulario da lección.  

CL CL4.1. Le textos sinxelos sobre temas coñecidos 
captando o sentido global dos mesmos. 

 Practicar o vocabulario novo de 
forma oral utilizando unha 
estrutura coñecida.  

 Realización dun xogo comunicativo utilizando a 
estrutura Do you like...? 

 

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

 Interactuar persoalmente co 
tema da unidade, utilizando a 
linguaxe da lección. 

 Resposta individual á pregunta formulada sobre 
o tema da unidade (What's your favourite 
food?). 

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

 Desenvolver a comunicación e 
a expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta formulada 
en Star learner: Can you see any other food 
items? 

SC SC2. Respecta as normas básicas de intercambio 
como escoitar e mirar a quen fala, respectando a 
quenda de palabra. 

 Afianzar o vocabulario.  Práctica do xogo de vocabulario no iPack. CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira.  

 Consolidar o vocabulario  Activity Book: 
 Lectura e identificación da palabra 

correspondente a cada imaxe. 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 22  
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 Escrita do vocabulario aprendido na lección 
para completar a actividade.  

 Compleción do Picture Dictionary da unidade. 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Lesson 1 Extra vocabulary worksheet da 
unidade 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

Teacher's 
Resource 
Material  
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Unidade 3 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Song, Grammar & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.83 
CB p.27 

CD2 (4-5) 
iPack 

 Repasar o vocabulario da 
lección anterior e presentar 
unha estrutura gramatical nova 
mediante unha canción.  

 Visualización dun vídeo coa canción da 
unidade. 

 Escoita e localización das palabras e 
aprendizaxe da canción. 

 Relación das palabras destacadas na letra 
da canción coas imaxes. 

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

 Proporcionar un modelo de 
comunicación. 

 Introducir a estrutura gramatical 
mediante un texto 
comunicativo. 

 Audición e repetición dun diálogo entre os 
personaxes. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en textos 
orais sobre temas familiares e de interese. 

 Presentar e practicar unha 
estrutura gramatical nova: What 
have you got (on your pizza)? 
Have you got any (pineapple)? 
I’ve got some (pineapple), I 
haven’t got any (peppers. 

 Revisión de usos e exemplos sobre a 
nova estrutura gramatical.  

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

 Practicar a comunicación coa 
axuda do modelo anterior. 

 Participación nun xogo de comunicación 
por parellas preguntando e respondendo 
sobre da súa invención. 

AA AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación.  

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de gramática no iPack. CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira.  

 Consolidar o uso da estrutura 
gramatical. 

Activity Book: 
 Audición e ordenación das imaxes. 
 Compleción de oracións coa estrutura 

aprendida. 
 Debuxo dunha pizza. Interacción oral en 

parellas preguntando e respondendo 
sobre os seus debuxos. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en 
textos orais sobre temas familiares e de interese. 

 
CL5.1. Escribe frases referidas a situacións cotiás 

próximas á experiencia a partir de modelos. 
 
CL3.1. Participa en interaccións orais dirixidas 

sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 

AB p. 23  
CD2 (6) 
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 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Compleción da páxina All About Grammar 
da unidade. 
Lesson 2 Reinforcement worksheet  
Song worksheet  

 Actividades de ampliación:  
Lesson 2 Extension worksheet 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

AB p. 71 
 
 

Teacher's 
Resource 
Material 
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Unidade 3 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.84 
CB p.28 
CD2 (7) 
iPack 

 Visionar un vídeo cultural para 
obter a información xeral. 

 Prestar atención ao contido 
cultural. 

 Visionado dun vídeo sobre unha comida 
de domingo no Reino Unido e resposta ás 
preguntas de comprensión. 

 Observación e descrición de palabras 
relacionadas coas imaxes.  

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

 Identificar información detallada 
en textos breves. 

 Lectura de varios textos breves e relación 
coas imaxes. 

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

 Escoitar unha situación 
comunicativa sobre o tema 
cultural da unidade. 

 Visionado dunha conversa entre os 
personaxes do curso sobre quen quere 
unha sobremesa. Representación en 
parellas do diálogo 

CL CL2.3. Participa en representacións sinxelas.  

 Comparar aspectos doutras 
culturas coa súa propia. 

 Intercambio oral en grupo comparando as 
súas respostas á pregunta: What is a 
traditional meal in your country?  

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

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Escoita e relación coas imaxes. 
 Lectura de dous textos breves e 

compleción coas palabras da lista. 
 Resposta escrita coa información persoal 

á pregunta do personaxe. 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 24  
CD2 (8) 

 
 

Teacher's 
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Culture worksheet. 

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra . 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Unidade 3 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Cross-curricular 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.86 
CB p.29 
CD2 (9) 
iPack 

 Presentar un novo lote de 
vocabulario relacionado co 
contido intercurricular: add, cut, 
grams, half, ingredients, put, 
tablespoon, teaspoon. 

 Establecer relacións con outras 
áreas do currículo (Ciencias 
Sociais: elaboración dunha 
sobremesa). 

 Visionado dunha presentación interactiva 
de imaxes. 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

 Desenvolver destrezas de 
comprensión escrita. 

 Lectura e escoita dunha receita para facer 
un prostre nun vaso e resposta á pregunta 
de comprensión. 

 Lectura de novo e resposta ás preguntas 
de comprensión. 

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

 Desenvolver a comunicación e 
a expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta 
formulada en Star learner: Can you make 
a trifle in a glass? 

SC SC2. Respecta as normas básicas de intercambio 
como escoitar e mirar a quen fala, respectando a 
quenda de palabra. 

 Consolidar e aplicar o 
aprendido na lección. 

Activity Book: 
 Relación das cantidades cos ingredientes. 
 Compleción e ordenación dos pasos 

dunha receita. 
 Escoita e práctica dun rap sobre o tema 

intercurricular. Debuxo para decorar o rap. 

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

AB p. 25 
CD2 (10) 
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Unidade 3 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Story & Vocabulary  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 
 Rutinas para iniciar a lección. 
 Identificación do tema da historia: Fussy 

Finn. 

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

TG p.87 
iPack 

Flashcards 
CB p.30-31 

CD2 (11-12-13) 
  Presentar e practicar o segundo 

: alimentos (chicken, ketchup, 
lettuce, mayonnaise, 
sandwiches, spinach).  

 Visualización do vídeo coa historia 
animada. 

 (Opcional) Presentación do vocabulario 
coas flashcards ou iPack. 

 Escoita e identificación do vocabulario da 
lista. 

 Escoita e lectura da historia.  

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

 Fomentar o desenvolvemento 
de valores sociais e cívicos. 

 Reflexión e debate sobre a importancia de 
probar diferentes tipos de comida (All 
about values). 

SC SC2. Respecta as normas básicas de intercambio 
como escoitar e mirar a quen fala, respectando a 
quenda de palabra. 

 Comprobar a comprensión da 
historia. 

 Ordenación dos alimentos segundo 
aparecen na historia.  

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

 Desenvolver unha 
subhabilidade do pensamento 
crítico: analizar e argumentar. 

 Escoita e repetición da opinión dos 
personaxes do curso sobre a historia. 
Expresión da súa opinión sobre a historia 
utilizando algunha das expresións 
propostas. 

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

 Afianzar o vocabulario.  Práctica do xogo de vocabulario no iPack. CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira.  

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Compleción dun resumo da historia coas 

palabras da lista. 
 Avaliación e compleción da súa opinión 

sobre a historia. 
 Compleción dunha tarefa sobre os valores 

da historia (All about values). 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 26  
 

Teacher's 
Resource 
Material 

 

 Repasar o contido da unidade.  Actividades de reforzo: 
Compleción do Picture Dictionary da unidade. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Unidade 3 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Story, Grammar & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.88 
iPack 

Flashcards 
CB p.32 

CD2 (14-15-16) 
 

 Identificación da nova estrutura 
gramatical introducida en 
contexto na historia da lección 
anterior. 

 Visualización / lectura da historia da 
lección anterior como recordatorio. 

 (Opcional) Repaso do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita de frases extraídas da historia e 
relación coas imaxes. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en textos 
orais sobre temas familiares e de interese. 

 Presentar e practicar unha 
estrutura gramatical nova: Does 
he / she like (spinach)? Yes he / 
she does. No, he / she doesn’t. 

 Lectura da táboa sobre a nova estrutura 
gramatical, e dun consello sobre o xénero 
dos nomes propios. (Look!) 

 Práctica controlada de expresión oral 
sobre a historia utilizando as estruturas da 
táboa. Escoita, comprobación e repetición 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira.  

 Desenvolver a expresión oral.  Preparación das mini-cards da unidade. 
 Escoita dun modelo de conversa 

utilizando as mini-cards. 
 Práctica do diálogo en parellas. 

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

 Consolidar o uso da estrutura 
gramatical. 

Activity Book: 
 Audición e valoración das imaxes. 
 Compleción de preguntas e respostas. 

sobre a historia 
 Lectura dun consello sobre o uso da 

contracción doesn't. (Look!) 
 Realización dunha tarefa escrita utilizando 

a estrutura gramatical aprendida. 

CL CL1.5. Comprende globalmente e extrae información 
específica de situacións curtas e sinxelas coa 
visualización repetida do documento audiovisual. 
 
CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas coñecidos 
identificando a información máis importante. 
 
CL5.1. Escribe frases referidas a situacións cotiás 
próximas á experiencia a partir de modelos. 

AB p. 27  
CD2 (17) 

 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Compleción da páxina All About Grammar 
da unidade. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

AB p. 71 
 

Teacher's 
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Lesson 6 Reinforcement worksheet. 
 Actividades de ampliación:  

Lesson 6 Extension worksheet 
 
 
 

Resource 
Material 
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Unidade 3 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Integrated skills & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.89 
iPack 

Flashcards 
CB p.33 

CD2 (18-19) 
 

 Repasar a linguaxe da unidade 
mediante unha banda 
deseñada.  

 Escoita e lectura dunha banda deseñada 
(Ruby, Nick and Me!) e resposta a dúas 
preguntas de comprensión. 

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

 Desenvolver o pensamento 
crítico. 

 Expresión da súa opinión sobre a banda 
deseñada utilizando o modelo proposto. 

 

AA AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación.  

 Desenvolver a expresión oral.  Representación da banda deseñada. CL CL2.3. Participa en representacións sinxelas.  

 Presentar e practicar a 
pronuncia do son /iː/ cheese, 
eats, Lisa, Peter, pizza, please, 
sweetcorn. 

 Audición de palabras aprendidas na 
lección e identificación do son.  

 Audición e lectura dunha rima practicando 
a pronuncia do son presentado. 

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

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

 Desenvolver a creatividade. 
 Aprender unha estratexia da 

expresión escrita: o uso de and 
e or para conectar oracións. 

Activity Book: 
 Compleción de extractos da banda 

deseñada coas palabras aprendidas. 
 Lectura dun consello do personaxe sobre 

ortografía e escrita. 
 Lectura dun texto modelo e resposta á 

pregunta de comprensión. 
 Debuxo e escrita dun texto seguindo o 

modelo anterior. 
 Escoita de palabras e identificación das 

que conteñen o son aprendido. 

CL 
 

CEC 

CL5.1. Escribe frases referidas a situacións cotiás 
próximas á experiencia a partir de modelos.  
 
CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, do ritmo, 
acentuación e entoación da lingua estranxeira en 
diferentes contextos comunicativos. 
 
CEC2. Emprega técnicas artísticas para a 
presentación de proxectos ou documentos escritos. 

AB p. 28  
CD2 (20) 

 
 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: 
identificación de máis palabras co son 
aprendido.  

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  
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Unidade 3 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Language review & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.91 
iPack 

CB p.34 
CD2 (21-22) 

  Repasar a linguaxe da unidade.  Visionado dun vídeo coa presentación do 
personaxe do seu proxecto.  

 Descrición do proxecto do personaxe, 
utilizando as palabras da lista. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en textos 
orais sobre temas familiares e de interese. 

 Practicar a comprensión oral.  Escoita dun diálogo opinando sobre o 
proxecto anterior e relación de cada 
personaxe coa súa opinión. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en textos 
orais sobre temas familiares e de interese. 

 Practicar a comunicación.  Intercambio de opinións persoais sobre o 
proxecto, seguindo o modelo anterior. 

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

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira.  

 Realizar un proxecto persoal. Activity Book: 
 Compleción dunha descrición dun 

sándwich saudable coas palabras da lista. 
 Redacción do seu propio plan seguindo o 

modelo anterior. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

AB p. 29  
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Unidade 3 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Think, do & review 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 
 Visionado ou escoita do proxecto do 

personaxe da lección anterior. 

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

TG p.91 
iPack 

CB p.35 
CD2 (23) 

 
 Desenvolver a autonomía da 

aprendizaxe. 
 Escoita dos materiais necesarios para a 

realización do seu proxecto. Interacción 
en parellas preguntando polos materiais. 

AA AA1. Emprega algunhas estratexias para aprender a 
aprender, como empregar dicionarios bilingües e 
monolingües.   

 Realizar un proxecto persoal. 
 Desenvolver a creatividade e a 

expresión oral. 

 Elaboración dun debuxo e unha descrición 
dun sándwich inventado seguindo os 
pasos indicados. 

 Práctica para a presentación do proxecto.  
 Presentación oral do seu proxecto 

seguindo o exemplo. 

CEC 
 
 

SIEE 
 
 
 

CL 
 
 

CEC2. Emprega técnicas artísticas para a 
presentación de proxectos ou documentos escritos. 
 
SIEE2. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
 
CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

 Avaliar o seu progreso na 
unidade. 

 Aprender a aprender. 

 Avaliar o seu progreso e o seu proxecto. SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

All About Me 
Booklet, pp. 8-9-

18 
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Unidade 3 - Sesión 10 (45') - Evaluation 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Avaliación sumativa.  Realización do test da unidade 3. SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

Teacher's 
Resource 
Material 
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Unit 4 - I love the weekend 

 

Unidade 4 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Presentar o tema da unidade e 
os seus obxectivos. 

 Presentación dos obxectivos da unidade. 
 Rutinas para comezar a lección (Hello song, 

Weather song...) 

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

TG p.93 
Flashcards 

iPack 
CB p.36 

CD2 (24-25-26)  Presentar e practicar o primeiro 
: actividades do tempo de 

lecer (fly a kite, have a picnic, 

listen to music, play computer 
games, read comics, ride a 
bike, swap cards, talk to 
friends).  

 Visualización dun vídeo no que se presenta o 
vocabulario contextualizado no mundo real do 
personaxe principal do curso. 

 (Opcional) Presentación do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita, identificación na imaxe e repetición do 
vocabulario. 

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

 Practicar o vocabulario 
mediante un chant.  

 Escoita e repetición dun chant co vocabulario 
aprendido. 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos 
poemas, etc. coa entoación e pronuncia axeitadas.  

 Presentar o vocabulario nun 
contexto comunicativo. 

 Escoita e repetición dun diálogo utilizando o 
vocabulario da lección.  

CL CL4.1. Le textos sinxelos sobre temas coñecidos 
captando o sentido global dos mesmos. 

 Practicar o vocabulario novo de 
forma oral utilizando unha 
estrutura coñecida.  

 Realización dun xogo comunicativo utilizando a 
estrutura Let's... 

 

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

 Interactuar persoalmente co 
tema da unidade, utilizando a 
linguaxe da lección. 

 Resposta individual á pregunta formulada sobre 
o tema da unidade (What's your favourite 
weekend activity?). 

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

 Desenvolver a comunicación e 
a expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta formulada 
en Star learner: Can you see any other free time 
activities? 

SC SC2. Respecta as normas básicas de intercambio 
como escoitar e mirar a quen fala, respectando a 
quenda de palabra. 

 Afianzar o vocabulario.  Práctica do xogo de vocabulario no iPack. CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira.  

 Consolidar o vocabulario  Activity Book: 
 Lectura e identificación da palabra 

correspondente a cada imaxe. 
 Escrita do vocabulario aprendido na lección 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 30  
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para completar a actividade.  
 Compleción do Picture Dictionary da unidade. 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Lesson 1 Extra vocabulary worksheet da 
unidade 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

Teacher's 
Resource 
Material  
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Unidade 4 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Song, Grammar & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.94 
CB p.37 

CD2 (27-28) 
iPack 

 Repasar o vocabulario da 
lección anterior e presentar 
unha estrutura gramatical nova 
mediante unha canción.  

 Visualización dun vídeo coa canción da 
unidade. 

 Escoita e localización das palabras e 
aprendizaxe da canción. 

 Relación das palabras destacadas na letra 
da canción coas imaxes. 

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

 Proporcionar un modelo de 
comunicación. 

 Introducir a estrutura gramatical 
mediante un texto 
comunicativo. 

 Audición e repetición dun diálogo entre os 
personaxes. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en textos 
orais sobre temas familiares e de interese. 

 Presentar e practicar unha 
estrutura gramatical nova: Do 
you (read comics) at the 
weekend? Yes, I do. No, I don’t. 

 Revisión de usos e exemplos sobre a 
nova estrutura gramatical. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

 Practicar a comunicación coa 
axuda do modelo anterior. 

 Interacción oral por parellas 
preguntándose e respondendo sobre o 
que fan a fin de semana. 

AA AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación.  

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de gramática no iPack. CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira.  

 Consolidar o uso da estrutura 
gramatical. 

Activity Book: 
 Audición e relación coa imaxe correcta. 
 Compleción de oracións coa estrutura 

aprendida. 
 Escritura de tres preguntas sobre o que 

fan as fins de semana. Interacción oral en 
parellas preguntando e respondendo. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en 
textos orais sobre temas familiares e de interese. 

 
CL5.1. Escribe frases referidas a situacións cotiás 

próximas á experiencia a partir de modelos. 
 
CL3.1. Participa en interaccións orais dirixidas 

sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 

AB p. 31 
 CD2 (29) 

 

 Repasar e ampliar o contido da  Actividades de reforzo:  SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de AB p. 72 
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unidade. Compleción da páxina All About Grammar 
da unidade. 
Lesson 2 Reinforcement worksheet  
Song worksheet  

 Actividades de ampliación:  
Lesson 2 Extension worksheet 

planificación e comprobación do traballo realizado.  
 

Teacher's 
Resource 
Material 
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Unidade 4 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.95 
CB p.38 
CD2 (30) 

iPack 
 Visionar un vídeo cultural para 

obter a información xeral. 
 Prestar atención ao contido 

cultural. 

 Visionado dun vídeo sobre as fins de 
semana no Reino Unido e resposta ás 
preguntas de comprensión. 

 Observación e descrición de palabras 
relacionadas coas imaxes.  

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

 Identificar información detallada 
en textos breves. 

 Lectura de varios textos breves e relación 
coas imaxes. 

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

 Escoitar unha situación 
comunicativa sobre o tema 
cultural da unidade. 

 Visionado dunha conversa entre os 
personaxes do curso sobre o que fan nas 
fins de semana. Representación en 
parellas do diálogo 

CL CL2.3. Participa en representacións sinxelas.  

 Comparar aspectos doutras 
culturas coa súa propia. 

 Intercambio oral en grupo comparando as 
súas respostas á pregunta: What is a 
popular weekend activity in your country?  

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

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Escoita e relación coas imaxes. 
 Lectura de dous textos breves e 

compleción coas palabras da lista. 
 Resposta escrita coa información persoal 

á pregunta do personaxe. 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 32  
CD2 (31) 

 
 

Teacher's 
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Culture worksheet. 

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra . 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

  



 

 
 

All About Us 3 – Oxford University Press 

 

142 

Unidade 4 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Cross-curricular 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.97 
CB p.39 
CD2 (32) 

iPack 
 Presentar un novo lote de 

vocabulario relacionado co 
contido intercurricular: 
download, headphones, 
information, search the internet, 
swipe, (touch)screen. 

 Establecer relacións con outras 
áreas do currículo (Informática: 
utilizar unha tableta). 

 Visionado dunha presentación interactiva 
de imaxes. 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

 Desenvolver destrezas de 
comprensión escrita. 

 Lectura e escoita de varios comentarios 
persoais sobre o uso das tabletas dixitais 
e resposta á pregunta de comprensión. 

 Lectura de tres consellos sobre o uso das 
tabletas e elección da palabra máis 
axeitada en cada caso. 

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

 Desenvolver a comunicación e 
a expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta 
formulada en Star learner: Can you think 
of other ways to be safe on your tablet? 

SC SC2. Respecta as normas básicas de intercambio 
como escoitar e mirar a quen fala, respectando a 
quenda de palabra. 

 Consolidar e aplicar o 
aprendido na lección. 

Activity Book: 
 Escritura das palabras correspondentes 

ás imaxes. 
 Compleción de oracións e identificación 

das situacións seguras. 
 Escoita e práctica dun rap sobre o tema 

intercurricular. Debuxo para decorar. 

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

AB p. 33  
CD2 (33) 
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Unidade 4 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Story & Vocabulary  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 
 Rutinas para iniciar a lección. 
 Identificación do tema da historia: 

Amazing Max. 

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

TG p.98 
iPack 

Flashcards 
CB p.40-41 

CD2 (34-35-36) 
  Presentar e practicar o segundo 

bloque de vocabulario: verbos 
relacionados con actividades 
do tempo de lecer (jump high, 
play catch, play the drums, play 
the guitar, play the piano, 
skateboard).  

 Visualización do vídeo coa historia 
animada. 

 (Opcional) Presentación do vocabulario 
coas flashcards ou iPack. 

 Escoita e identificación do vocabulario da 
lista. 

 Escoita e lectura da historia.  

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

 Fomentar o desenvolvemento 
de valores sociais e cívicos. 

 Reflexión e debate sobre a importancia de 
pedir axuda (All about values). 

SC SC2. Respecta as normas básicas de intercambio 
como escoitar e mirar a quen fala, respectando a 
quenda de palabra. 

 Comprobar a comprensión da 
historia. 

 Identificación dos personaxes da historia 
descritos nas preguntas da lista.  

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

 Desenvolver unha 
subhabilidade do pensamento 
crítico: analizar e argumentar. 

 Escoita e repetición da opinión dos 
personaxes do curso sobre a historia. 
Expresión da súa opinión sobre a historia 
utilizando algunha das expresións 
propostas. 

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

 Afianzar o vocabulario.  Práctica do xogo de vocabulario no iPack. CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira.  

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Compleción dun resumo da historia coas 

palabras da lista. 
 Avaliación e compleción da súa opinión 

sobre a historia. 
 Compleción dunha tarefa sobre os valores 

da historia (All about values). 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 34  
 

Teacher's 
Resource 
Material 

 

 Repasar o contido da unidade.  Actividades de reforzo: SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de  
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Compleción do Picture Dictionary da unidade. planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Unidade 4 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Story, Grammar & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.99 
iPack 

Flashcards 
CB p.42 

CD2 (37-38-39) 
 

 Identificación da nova estrutura 
gramatical introducida en 
contexto na historia da lección 
anterior. 

 Visualización / lectura da historia da 
lección anterior como recordatorio. 

 (Opcional) Repaso do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita de frases extraídas da historia e 
relación coas imaxes. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en textos 
orais sobre temas familiares e de interese. 

 Presentar e practicar unha 
estrutura gramatical nova: Can 
he / she (skateboard)? Yes, he / 
she can. No, he / she can’t. 

 Lectura da táboa sobre a nova estrutura 
gramatical 

 Práctica controlada de expresión oral 
sobre a historia utilizando as estruturas da 
táboa. Escoita, comprobación e repetición 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira.  

 Desenvolver a expresión oral.  Preparación das mini-cards da unidade. 
 Escoita dun modelo de conversa 

utilizando as mini-cards. 
 Práctica do diálogo en parellas. 

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

 Consolidar o uso da estrutura 
gramatical. 

Activity Book: 
 Audición e escrita dos nomes caso. 
 Compleción e resposta ás preguntas 

sobre a historia. 
 Lectura dun consello sobre o uso da 

contracción can't. (Look!) 
 Realización dunha tarefa escrita utilizando 

a estrutura gramatical aprendida. 

CL CL1.5. Comprende globalmente e extrae información 
específica de situacións curtas e sinxelas coa 
visualización repetida do documento audiovisual. 
 
CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas coñecidos 
identificando a información máis importante. 
 
CL5.1. Escribe frases referidas a situacións cotiás 
próximas á experiencia a partir de modelos. 

AB p. 35  
CD2 (40) 

 
 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Compleción da páxina All About Grammar 
da unidade. 
Lesson 6 Reinforcement worksheet. 

 Actividades de ampliación:  

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

AB p. 72  
 

Teacher's 
Resource 
Material 
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Lesson 6 Extension worksheet 
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Unidade 4 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Integrated skills & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.100 
iPack 

Flashcards 
CB p.43 

CD2 (41-42) 
 

 Repasar a linguaxe da unidade 
mediante unha banda 
deseñada.  

 Escoita e lectura dunha banda deseñada 
(Ruby, Nick and Me!) e resposta a dúas 
preguntas de comprensión. 

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

 Desenvolver o pensamento 
crítico. 

 Expresión da súa opinión sobre a banda 
deseñada utilizando o modelo proposto. 

 

AA AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación.  

 Desenvolver a expresión oral.  Representación da banda deseñada. CL CL2.3. Participa en representacións sinxelas.  

 Presentar e practicar a 
pronuncia do son /i/ na grafía -y 
Betty, funny, Gary, lively. 

 Audición de palabras aprendidas na 
lección e identificación do son.  

 Audición e lectura dunha rima practicando 
a pronuncia do son presentado. 

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

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

 Desenvolver a creatividade. 
 Aprender unha estratexia da 

expresión escrita: o uso de 
adverbios para facer o escrito 
máis interesante. 

Activity Book: 
 Compleción de extractos da banda 

deseñada coas palabras aprendidas. 
 Lectura dun consello do personaxe sobre 

ortografía e escrita. 
 Lectura dun texto modelo e resposta á 

pregunta de comprensión. 
 Debuxo e escrita dun texto seguindo o 

modelo anterior. 
 Escoita de palabras e identificación das 

que conteñen o son aprendido. 

CL 
 

CEC 

CL5.1. Escribe frases referidas a situacións cotiás 
próximas á experiencia a partir de modelos.  
 
CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, do ritmo, 
acentuación e entoación da lingua estranxeira en 
diferentes contextos comunicativos. 
 
CEC2. Emprega técnicas artísticas para a 
presentación de proxectos ou documentos escritos. 

AB p. 36  
CD2 (43) 

 
 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: 
identificación de máis palabras co son 
aprendido.  

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  
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Unidade 4 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Language review & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.101 
iPack 

CB p.44 
CD2 (44-45) 

  Repasar a linguaxe da unidade.  Visionado dun vídeo coa presentación do 
personaxe do seu proxecto.  

 Descrición do proxecto do personaxe, 
utilizando as palabras da lista. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en textos 
orais sobre temas familiares e de interese. 

 Practicar a comprensión oral.  Escoita dun diálogo opinando sobre o 
proxecto anterior e relación de cada 
personaxe coa súa opinión. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en textos 
orais sobre temas familiares e de interese. 

 Practicar a comunicación.  Intercambio de opinións persoais sobre o 
proxecto, seguindo o modelo anterior. 

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

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira.  

 Realizar un proxecto persoal. Activity Book: 
 Compleción dun poema sobre a fin de 

semana coas palabras da lista. 
 Redacción do seu propio poema seguindo 

o modelo anterior. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

AB p. 37  
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Unidade 4 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Think, do & review 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 
 Visionado ou escoita do proxecto do 

personaxe da lección anterior. 

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

TG p.102 
iPack 

CB p.45 
CD2 (46) 

 
 Desenvolver a autonomía da 

aprendizaxe. 
 Escoita dos materiais necesarios para a 

realización do seu proxecto. Interacción 
en parellas preguntando polos materiais. 

AA AA1. Emprega algunhas estratexias para aprender a 
aprender, como empregar dicionarios bilingües e 
monolingües.   

 Realizar un proxecto persoal. 
 Desenvolver a creatividade e a 

expresión oral. 

 Elaboración dun poema sobre a fin de 
semana seguindo os pasos indicados. 

 Práctica para a presentación do proxecto.  
 Presentación oral do seu proxecto 

seguindo o exemplo. 

CEC 
 
 

SIEE 
 
 
 

CL 
 
 

CEC2. Emprega técnicas artísticas para a 
presentación de proxectos ou documentos escritos. 
 
SIEE2. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
 
CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

 Avaliar o seu progreso na 
unidade. 

 Aprender a aprender. 

 Avaliar o seu progreso e o seu proxecto. SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

All About Me 
Booklet, pp. 10-

11-19 
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Unidade 4 - Sesión 10 (45') - Evaluation 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Avaliación sumativa.  Realización do test da unidade 4. 
 Realización do test trimestral. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

Teacher's 
Resource 
Material 
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Review 2 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Animaltrons...at the weekend! 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.104 
iPack 

CB p.46 
CD2 (47) 

 
 

 Repasar a linguaxe das 
unidades anteriores mediante 
unha historia. 

 Desenvolver a expresión oral. 

 Lectura e audición dunha historia. 
 Representación da historia.  

CL CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas coñecidos 
identificando a información máis importante. 
 
CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

 Afianzar a linguaxe aprendida 
nas dúas últimas unidades. 

 Práctica do xogo de repaso no iPack. CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira.  

iPack 
 

 Consolidar o aprendido nas 
dúas últimas unidades. 

Activity Book: 
 Realización das actividades de repaso da 

linguaxe das dúas últimas unidades. 

SIEE SIEE2. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

AB p. 38 
CD2 (48) 
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Review 2 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Project (Invent an animaltron) 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.105 
iPack 

CB p.47 
 

 Afianzar a linguaxe aprendida 
nas dúas últimas unidades. 

 Práctica do xogo de repaso no iPack. CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira.  

 Repasar a linguaxe das 
unidades anteriores mediante 
unha historia.  

 Lectura ou audición de novo da historia de 
repaso da lección anterior. 

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

 Desenvolver a creatividade. 
 Planificar e elaborar un 

proxecto colaborativo: inventar 
un animaltron. 

 Planificación e reparto de tarefas  
 Elaboración en grupos do seu proxecto. 
 Presentación oral do seu proxecto ao 

resto da clase. 

SC 
 
 

AA 
 
 
 
 

CEC 
 
 
 

CL 

SC2. Respecta as normas básicas de intercambio 
como escoitar e mirar a quen fala, respectando a 
quenda de palabra. 
  
AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación.  
 
CEC2. Emprega técnicas artísticas para a 
presentación de proxectos ou documentos escritos.. 
 
 
CL2.3. Participa en representacións sinxelas.  

 Consolidar o aprendido nas 
dúas últimas unidades. 

Activity Book: 
 Realización das actividades de repaso da 

linguaxe das dúas últimas unidades. 

SIEE SIEE2. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

AB p. 39 
CD2 (49) 
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Unit 5 - My school play 

 

Unidade 5 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Presentar o tema da unidade e 
os seus obxectivos. 

 Presentación dos obxectivos da unidade. 
 Rutinas para comezar a lección (Hello song, 

Weather song...) 

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

TG p.106 
Flashcards 

iPack 
CB p.48 

CD3 (1-2-3)  Presentar e practicar o primeiro 
bloque de vocabulario: 
aparencia física (a beard, a 
curly (wig), (big) ears, (blue) 
eyes, glasses, long (hair), short 
(hair), a wig).  

 Visualización dun vídeo no que se presenta o 
vocabulario contextualizado no mundo real do 
personaxe principal do curso. 

 (Opcional) Presentación do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita, identificación na imaxe e repetición do 
vocabulario. 

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

 Practicar o vocabulario 
mediante un chant.  

 Escoita e repetición dun chant co vocabulario 
aprendido. 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos 
poemas, etc. coa entoación e pronuncia axeitadas.  

 Presentar o vocabulario nun 
contexto comunicativo. 

 Escoita e repetición dun diálogo utilizando o 
vocabulario da lección.  

CL CL4.1. Le textos sinxelos sobre temas coñecidos 
captando o sentido global dos mesmos. 

 Practicar o vocabulario novo de 
forma oral utilizando unha 
estrutura coñecida.  

 Realización dun xogo comunicativo utilizando as 
estruturas I’m wearing... I've got... I haven't got... 

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

 Interactuar persoalmente co 
tema da unidade, utilizando a 
linguaxe da lección. 

 Resposta individual á pregunta formulada sobre 
o tema da unidade (What do you look like?). 

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

 Desenvolver a comunicación e 
a expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta formulada 
en Star learner: Can you see any other 
appearance words? 

SC SC2. Respecta as normas básicas de intercambio 
como escoitar e mirar a quen fala, respectando a 
quenda de palabra. 

 Afianzar o vocabulario.  Práctica do xogo de vocabulario no iPack. CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira.  

 Consolidar o vocabulario  Activity Book: 
 Lectura e identificación da palabra 

correspondente a cada imaxe. 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 40  
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 Escrita do vocabulario aprendido na lección 
para completar a actividade.  

 Compleción do Picture Dictionary da unidade. 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Lesson 1 Extra vocabulary worksheet da 
unidade 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

Teacher's 
Resource 
Material  
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Unidade 5 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Song, Grammar & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.107 
CB p.49 

CD3 (4-5) 
iPack 

 Repasar o vocabulario da 
lección anterior e presentar 
unha estrutura gramatical nova 
mediante unha canción.  

 Visualización dun vídeo coa canción da 
unidade. 

 Escoita e localización das palabras e 
aprendizaxe da canción. 

 Relación das palabras destacadas na letra 
da canción coas imaxes. 

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

 Proporcionar un modelo de 
comunicación. 

 Introducir a estrutura gramatical 
mediante un texto 
comunicativo. 

 Audición e repetición dun diálogo entre os 
personaxes. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en textos 
orais sobre temas familiares e de interese. 

 Presentar e practicar unha 
estrutura gramatical nova: Has 
he / she got (glasses)? Yes, he 
/ she has. No, he / she hasn’t. 

 Revisión de usos e exemplos sobre a 
nova estrutura gramatical.  

 Look!: de adxectivos para describir a 
aparencia física. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

 Practicar a comunicación coa 
axuda do modelo anterior. 

 Participación nun xogo de comunicación 
por parellas preguntándose e 
respondendo sobre a aparencia física dos 
nenos da imaxe. 

AA AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación.  

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de gramática no iPack. CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira.  

 Consolidar o uso da estrutura 
gramatical. 

Activity Book: 
 Audición e escritura dos nomes 

correspondentes a cada imaxe. 
 Compleción de oracións coa estrutura 

aprendida. 
 Debuxo dun disfrace e escrita de tres 

preguntas. Interacción oral en parellas 
preguntando e respondendo sobre os 
seus debuxos. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en 
textos orais sobre temas familiares e de interese. 

 
CL5.1. Escribe frases referidas a situacións cotiás 

próximas á experiencia a partir de modelos. 
 
CL3.1. Participa en interaccións orais dirixidas 

sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 

AB p. 41  
CD3 (6) 
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 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Compleción da páxina All About Grammar 
da unidade. 
Lesson 2 Reinforcement worksheet  
Song worksheet  

 Actividades de ampliación:  
Lesson 2 Extension worksheet 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

AB p. 73 
 

Teacher's 
Resource 
Material 
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Unidade 5 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.108 
CB p.50 
CD3 (7) 
iPack 

 Visionar un vídeo cultural para 
obter a información xeral. 

 Prestar atención ao contido 
cultural. 

 Visionado dun vídeo sobre formas de 
vestir no Reino Unido e resposta ás 
preguntas de comprensión. 

 Observación e descrición de palabras 
relacionadas coas imaxes.  

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

 Identificar información detallada 
en textos breves. 

 Lectura de varios textos breves e relación 
coas imaxes. 

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

 Escoitar unha situación 
comunicativa sobre o tema 
cultural da unidade. 

 Visionado dunha conversa entre os 
personaxes do curso sobre a roupa que 
lles gusta poñerse. Representación en 
parellas do diálogo 

CL CL2.3. Participa en representacións sinxelas.  

 Comparar aspectos doutras 
culturas coa súa propia. 

 Intercambio oral en grupo comparando as 
súas respostas á pregunta: When do you 
wear fancy dress in your country?  

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

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Escoita e relación coas imaxes. 
 Lectura de dous textos breves e 

compleción coas palabras da lista. 
 Resposta escrita coa información persoal 

á pregunta do personaxe. 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 42  
CD3 (8) 

 
 

Teacher's 
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Culture worksheet. 

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra . 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Unidade 5 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Cross-curricular 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.110 
CB p.51 
CD3 (9) 
iPack 

 Presentar un novo lote de 
vocabulario relacionado co 
contido intercurricular: 
cardboard, glass, paper, plastic, 
recycle, rubbish, tin cans. 

 Establecer relacións con outras 
áreas do currículo (Science: 
reciclaxe). 

 Visionado dunha presentación interactiva 
de imaxes. 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

 Desenvolver destrezas de 
comprensión escrita. 

 Lectura e escoita dun texto sobre a 
reciclaxe e resposta á pregunta de 
comprensión. 

 Observación das imaxes e identificación 
dos obxectos reciclados en cada unha 
delas. 

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

 Desenvolver a comunicación e 
a expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta 
formulada en Star learner: How do you 
reuse and recycle rubbish? 

SC SC2. Respecta as normas básicas de intercambio 
como escoitar e mirar a quen fala, respectando a 
quenda de palabra. 

 Consolidar e aplicar o 
aprendido na lección. 

Activity Book: 
 Relación das palabras coas imaxes. 
 Compleción de oracións coas palabras da 

lista. 
 Escoita e práctica dun rap sobre o tema 

intercurricular. Debuxo para decorar. 

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

AB p. 43  
CD3 (10) 
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Unidade 5 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Story & Vocabulary  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 
 Rutinas para iniciar a lección. 
 Identificación do tema da historia: The 

careless giant. 

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

TG p.111 
iPack 

Flashcards 
CB p.52-53 

CD3 (11-12-13) 
  Presentar e practicar o segundo 

bloque de vocabulario: accións 
(drop litter, pick up litter, plant 
trees, save water, step on trees, 
waste water).  

 Visualización do vídeo coa historia 
animada. 

 (Opcional) Presentación do vocabulario 
coas flashcards ou iPack. 

 Escoita e identificación do vocabulario da 
lista. 

 Escoita e lectura da historia.  

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

 Fomentar o desenvolvemento 
de valores sociais e cívicos. 

 Reflexión e debate sobre a importancia de 
coidar da nosa contorna (All about 
values). 

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

 Comprobar a comprensión da 
historia. 

 Identificación das accións realizadas polo 
protagonista da historia. Clasificación 
segundo foran realizadas con ou sen 
coidado.  

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

 Desenvolver unha 
subhabilidade do pensamento 
crítico: analizar e argumentar. 

 Escoita e repetición da opinión dos 
personaxes do curso sobre a historia. 
Expresión da súa opinión sobre a historia 
utilizando algunha das expresións 
propostas. 

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

 Afianzar o vocabulario.  Práctica do xogo de vocabulario no iPack. CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira.  

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Compleción dun resumo da historia coas 

palabras da lista. 
 Avaliación e compleción da súa opinión 

sobre a historia. 
 Compleción dunha tarefa sobre os valores 

da historia (All about values). 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 44  
 

Teacher's 
Resource 
Material 
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 Repasar o contido da unidade.  Actividades de reforzo: 
Compleción do Picture Dictionary da unidade. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Unidade 5 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Story, Grammar & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.112 
iPack 

Flashcards 
CB p.54 

CD3 (14-15-16) 
 

 Identificación da nova estrutura 
gramatical introducida en 
contexto na historia da lección 
anterior. 

 Visualización / lectura da historia da 
lección anterior como recordatorio. 

 (Opcional) Repaso do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita de frases extraídas da historia e 
relación coas imaxes. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en textos 
orais sobre temas familiares e de interese. 

 Presentar e practicar unha 
estrutura gramatical nova: 
What’s he / she doing? He’s / 
She’s (saving water). He / She 
isn’t (wasting water). 

 Lectura da táboa sobre a nova estrutura 
gramatical, e dun consello sobre o uso da 
contracción 's. (Look!) 

 Práctica controlada de expresión oral 
sobre a historia utilizando as estruturas da 
táboa. Escoita, comprobación e repetición 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira.  

 Desenvolver a expresión oral.  Preparación das mini-cards da unidade. 
 Escoita dun modelo de conversa 

utilizando as mini-cards. 
 Práctica do diálogo en parellas. 

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

 Consolidar o uso da estrutura 
gramatical. 

Activity Book: 
 Audición e numeración das imaxes. 
 Compleción de oracións e resposta ás 

preguntas sobre a historia. 
 Lectura dun consello sobre o uso da 

contracción 's. (Look!) 
 Realización dunha tarefa escrita utilizando 

a estrutura gramatical aprendida. 

CL CL1.5. Comprende globalmente e extrae información 
específica de situacións curtas e sinxelas coa 
visualización repetida do documento audiovisual. 
 
CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas coñecidos 
identificando a información máis importante. 
 
CL5.1. Escribe frases referidas a situacións cotiás 
próximas á experiencia a partir de modelos. 

AB p. 45  
CD3 (17) 

 
 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Compleción da páxina All About Grammar 
da unidade. 
Lesson 6 Reinforcement worksheet. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

AB p. 73  
 

Teacher's 
Resource 
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 Actividades de ampliación:  
Lesson 6 Extension worksheet 

Material 
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Unidade 5 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Integrated skills & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.114 
iPack 

Flashcards 
CB p.55 

CD3 (18-19) 
 

 Repasar a linguaxe da unidade 
mediante unha banda 
deseñada.  

 Escoita e lectura dunha banda deseñada 
(Ruby, Nick and Me!) e resposta a dúas 
preguntas de comprensión. 

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

 Desenvolver o pensamento 
crítico. 

 Expresión da súa opinión sobre a banda 
deseñada utilizando o modelo proposto. 

 

AA AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación.  

 Desenvolver a expresión oral.  Representación da banda deseñada. CL CL2.3. Participa en representacións sinxelas.  

 Presentar e practicar a 
pronuncia do son /w/ wand, 
wig, William, window, wizard, 
wow. 

 Audición de palabras aprendidas na 
lección e identificación do son.  

 Audición e lectura dunha rima practicando 
a pronuncia do son presentado. 

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

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

 Desenvolver a creatividade. 
 Aprender unha estratexia da 

expresión escrita: o uso de dos 
adxectivos para facer 
descricións máis interesantes. 

Activity Book: 
 Compleción de extractos da banda 

deseñada coas palabras aprendidas. 
 Lectura dun consello do personaxe sobre 

ortografía e escrita. 
 Lectura dun texto modelo e resposta á 

pregunta de comprensión. 
 Debuxo e escrita dun texto seguindo o 

modelo anterior. 
 Escoita de palabras e identificación das 

que conteñen o son aprendido. 

CL 
 

CEC 

CL5.1. Escribe frases referidas a situacións cotiás 
próximas á experiencia a partir de modelos.  
 
CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, do ritmo, 
acentuación e entoación da lingua estranxeira en 
diferentes contextos comunicativos. 
 
CEC2. Emprega técnicas artísticas para a 
presentación de proxectos ou documentos escritos. 

AB p. 46  
CD3 (20) 

 
 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: 
identificación de máis palabras co son 
aprendido.  

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  
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Unidade 5 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Language review & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.115 
iPack 

CB p.56 
CD3 (22-22) 

  Repasar a linguaxe da unidade.  Visionado dun vídeo coa presentación do 
personaxe do seu proxecto.  

 Descrición do proxecto do personaxe, 
utilizando as palabras da lista. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en textos 
orais sobre temas familiares e de interese. 

 Practicar a comprensión oral.  Escoita dun diálogo opinando sobre o 
proxecto anterior e relación de cada 
personaxe coa súa opinión. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en textos 
orais sobre temas familiares e de interese. 

 Practicar a comunicación.  Intercambio de opinións persoais sobre o 
proxecto, seguindo o modelo anterior. 

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

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira.  

 Realizar un proxecto persoal. Activity Book: 
 Compleción das descricións dos xigantes 

coas palabras da lista. 
 Redacción do seu propio texto seguindo o 

modelo anterior. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

AB p. 47  
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Unidade 5 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Think, do & review 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 
 Visionado ou escoita do proxecto do 

personaxe da lección anterior. 

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

TG p.115 
iPack 

CB p.57 
CD3 (23) 

 
 Desenvolver a autonomía da 

aprendizaxe. 
 Escoita dos materiais necesarios para a 

realización do seu proxecto. Interacción 
en parellas preguntando polos materiais. 

AA AA1. Emprega algunhas estratexias para aprender a 
aprender, como empregar dicionarios bilingües e 
monolingües.   

 Realizar un proxecto persoal. 
 Desenvolver a creatividade e a 

expresión oral. 

 Elaboración dun debuxo e unha descrición 
dun xigante seguindo os pasos indicados. 

 Práctica para a presentación do proxecto.  
 Presentación oral do seu proxecto 

seguindo o exemplo. 

CEC 
 
 

SIEE 
 
 
 

CL 
 
 

CEC2. Emprega técnicas artísticas para a 
presentación de proxectos ou documentos escritos. 
 
SIEE2. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
 
CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

 Avaliar o seu progreso na 
unidade. 

 Aprender a aprender. 

 Avaliar o seu progreso e o seu proxecto. SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

All About Me 
Booklet, pp. 12-

13-20 

 

Unidade 5 - Sesión 10 (45') - Evaluation 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Avaliación sumativa.  Realización do test da unidade 5. SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

Teacher's 
Resource 
Material 
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Unit 6 - I'm on a bike ride 

 

Unidade 6 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Presentar o tema da unidade e 
os seus obxectivos. 

 Presentación dos obxectivos da unidade. 
 Rutinas para comezar a lección (Hello song, 

Weather song...) 

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

TG p. TG p.117 
Flashcards 

iPack 
CB p.58 

CD3 (24-25-26)  Presentar e practicar o primeiro 
bloque de vocabulario: lugares 
da cidade (bus stop, café, 
cinema, library, park, police 
station, shops, sports centre).  

 Visualización dun vídeo no que se presenta o 
vocabulario contextualizado no mundo real do 
personaxe principal do curso. 

 (Opcional) Presentación do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita, identificación na imaxe e repetición do 
vocabulario. 

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

 Practicar o vocabulario 
mediante un chant.  

 Escoita e repetición dun chant co vocabulario 
aprendido. 

CL CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos 
poemas, etc. coa entoación e pronuncia axeitadas.  

 Presentar o vocabulario nun 
contexto comunicativo. 

 Escoita e repetición dun diálogo utilizando o 
vocabulario da lección.  

CL CL4.1. Le textos sinxelos sobre temas coñecidos 
captando o sentido global dos mesmos. 

 Practicar o vocabulario novo de 
forma oral utilizando unha 
estrutura coñecida.  

 Realización dun xogo comunicativo utilizando a 
estrutura Can you see...? 

 

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

 Interactuar persoalmente co 
tema da unidade, utilizando a 
linguaxe da lección. 

 Resposta individual á pregunta formulada sobre 
o tema da unidade (What's your favourite place 
in town?). 

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

 Desenvolver a comunicación e 
a expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta formulada 
en Star learner: Can you see any other places in 
the town? 

SC SC2. Respecta as normas básicas de intercambio 
como escoitar e mirar a quen fala, respectando a 
quenda de palabra. 

 Afianzar o vocabulario.  Práctica do xogo de vocabulario no iPack. CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira.  

 Consolidar o vocabulario  Activity Book: 
 Lectura e identificación da palabra 

correspondente a cada imaxe. 
 Escrita do vocabulario aprendido na lección 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 48  
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para completar a actividade.  
 Compleción do Picture Dictionary da unidade. 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Lesson 1 Extra vocabulary worksheet da 
unidade 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

Teacher's 
Resource 
Material  
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Unidade 6 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Song, Grammar & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.118 
CB p.59 

CD3 (27-28) 
iPack 

 Repasar o vocabulario da 
lección anterior e presentar 
unha estrutura gramatical nova 
mediante unha canción.  

 Visualización dun vídeo coa canción da 
unidade. 

 Escoita e localización das palabras e 
aprendizaxe da canción. 

 Relación das palabras destacadas na letra 
da canción coas imaxes. 

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

 Proporcionar un modelo de 
comunicación. 

 Introducir a estrutura gramatical 
mediante un texto 
comunicativo. 

 Audición e repetición dun diálogo entre os 
personaxes. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en textos 
orais sobre temas familiares e de interese. 

 Presentar e practicar unha 
estrutura gramatical nova: near, 
next to, opposite; Is there a 
(cinema) near here? Yes, there 
is. No, there isn’t. Are there any 
(shops) near here? Yes, there 
are. No, there aren’t. 

 Revisión de usos e exemplos sobre a 
nova estrutura gramatical.  

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

 Practicar a comunicación coa 
axuda do modelo anterior. 

 Participación nun xogo de comunicación 
por parellas preguntándose e 
respondendo sobre a cidade da imaxe. 

AA AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación.  

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de gramática no iPack. CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira.  

 Consolidar o uso da estrutura 
gramatical. 

Activity Book: 
 Audición e escritura dos lugares no mapa 

da cidade. 
 Compleción de oracións coa estrutura 

aprendida. 
 Debuxo dunha calle dunha cidade e 

escrita de catro preguntas. Interacción 
oral en parellas preguntando e 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en 
textos orais sobre temas familiares e de interese. 

 
CL5.1. Escribe frases referidas a situacións cotiás 

próximas á experiencia a partir de modelos. 
 
CL3.1. Participa en interaccións orais dirixidas 

sobre temas coñecidos en situacións de 

AB p. 49  
CD3 (29) 
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respondendo sobre os seus debuxos. comunicación predicibles. 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Compleción da páxina All About Grammar 
da unidade. 
Lesson 2 Reinforcement worksheet  
Song worksheet  

 Actividades de ampliación:  
Lesson 2 Extension worksheet 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

AB p. 74 
 
 

Teacher's 
Resource 
Material 
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Unidade 6 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.119 
CB p.60 
CD3 (30) 

iPack 
 Visionar un vídeo cultural para 

obter a información xeral. 
 Prestar atención ao contido 

cultural. 

 Visionado dun vídeo sobre unha visita a 
Oxford e resposta ás preguntas de 
comprensión. 

 Observación e descrición de palabras 
relacionadas coas imaxes.  

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

 Identificar información detallada 
en textos breves. 

 Lectura de varios textos breves e relación 
coas imaxes. 

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

 Escoitar unha situación 
comunicativa sobre o tema 
cultural da unidade. 

 Visionado dunha conversa entre os 
personaxes do curso sobre a cor dos 
autobuses e taxis onde viven. 
Representación en parellas do diálogo 

CL CL2.3. Participa en representacións sinxelas.  

 Comparar aspectos doutras 
culturas coa súa propia. 

 Intercambio oral en grupo comparando as 
súas respostas á pregunta: What is your 
town like? 

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

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Escoita e relación coas imaxes. 
 Lectura de dous textos breves e 

compleción coas palabras da lista. 
 Resposta escrita coa información persoal 

á pregunta do personaxe. 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 50  
CD3 (31) 

 
 

Teacher's 
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Culture worksheet. 

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra . 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Unidade 6 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Cross-curricular 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.121 
CB p.61 
CD3 (32) 

iPack 
 Presentar un novo lote de 

vocabulario relacionado co 
contido intercurricular: compass 
(north, south, west, east), grid 
reference, key, map, symbol. 

 Establecer relacións con outras 
áreas do currículo (Ciencias 
Sociais: os mapas). 

 Visionado dunha presentación interactiva 
de imaxes. 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

 Desenvolver destrezas de 
comprensión escrita. 

 Lectura e escoita dun texto sobre o uso de 
mapas e resposta á pregunta de 
comprensión. 

 Observación do mapa e resposta ás 
preguntas de comprensión. 

 Interacción oral en parellas preguntando 
polos lugares indicados no mapa. 

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

 Desenvolver a comunicación e 
a expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta 
formulada en Star learner: Can you read a 
map of your area? 

SC SC2. Respecta as normas básicas de intercambio 
como escoitar e mirar a quen fala, respectando a 
quenda de palabra. 

 Consolidar e aplicar o 
aprendido na lección. 

Activity Book: 
 Observación do mapa e compleción de 

coas palabras da lista. 
 Identificación do cuadrante do mapa para 

os lugares da lista. 
 Escoita e práctica dun rap sobre o tema 

intercurricular. Debuxo para decorar. 

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

AB p. 51  
CD3 (33) 
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Unidade 6 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Story & Vocabulary  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 
 Rutinas para iniciar a lección. 
 Identificación do tema da historia: Super 

detectives. 

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

TG p.122 
iPack 

Flashcards 
CB p.62-63 

CD3 (34-35-36) 
  Presentar e practicar o segundo 

bloque de vocabulario: 
obxectos (baseball cap, bone, 
footprints, magnifying glass, 
phone, scarf).  

 Visualización do vídeo coa historia 
animada. 

 (Opcional) Presentación do vocabulario 
coas flashcards ou iPack. 

 Escoita e identificación do vocabulario da 
lista. 

 Escoita e lectura da historia.  

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

 Fomentar o desenvolvemento 
de valores sociais e cívicos. 

 Reflexión e debate sobre a importancia de 
coidar das nosas cousas (All about 
values). 

SC SC2. Respecta as normas básicas de intercambio 
como escoitar e mirar a quen fala, respectando a 
quenda de palabra. 

 Comprobar a comprensión da 
historia. 

 Identificación dos personaxes da historia 
correspondentes cos obxectos da lista.  

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

 Desenvolver unha 
subhabilidade do pensamento 
crítico: analizar e argumentar. 

 Escoita e repetición da opinión dos 
personaxes do curso sobre a historia. 
Expresión da súa opinión sobre a historia 
utilizando algunha das expresións 
propostas. 

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

 Afianzar o vocabulario.  Práctica do xogo de vocabulario no iPack. CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira.  

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Compleción dun resumo da historia coas 

palabras da lista. 
 Avaliación e compleción da súa opinión 

sobre a historia. 
 Compleción dunha tarefa sobre os valores 

da historia (All about values). 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 52  
 

Teacher's 
Resource 
Material 

 

 Repasar o contido da unidade.  Actividades de reforzo: 
Compleción do Picture Dictionary da unidade. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Unidade 6 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Story, Grammar & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.123 
iPack 

Flashcards 
CB p.64 

CD3 (37-38-39) 
 

 Identificación da nova estrutura 
gramatical introducida en 
contexto na historia da lección 
anterior. 

 Visualización / lectura da historia da 
lección anterior como recordatorio. 

 (Opcional) Repaso do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita de frases extraídas da historia e 
relación coas imaxes. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en textos 
orais sobre temas familiares e de interese. 

 Presentar e practicar unha 
estrutura gramatical nova: 
Where’s my (scarf )? Where’s 
his (bone)? Here’s your / my / 
his / her / Sandy’s (phone). 

 Lectura da táboa sobre a nova estrutura 
gramatical 

 Práctica controlada de expresión oral 
sobre a historia utilizando as estruturas da 
táboa. Escoita, comprobación e repetición 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira.  

 Desenvolver a expresión oral.  Preparación das mini-cards da unidade. 
 Escoita dun modelo de conversa 

utilizando as mini-cards. 
 Práctica do diálogo en parellas. 

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

 Consolidar o uso da estrutura 
gramatical. 

Activity Book: 
 Audición e identificación do posesivo 

masculino o feminino en cada caso. 
 Compleción de oracións sobre a historia. 
 Lectura dun consello sobre o uso dos 

posesivos her e his. (Look!) 
 Realización dunha tarefa escrita utilizando 

a estrutura gramatical aprendida. 

CL CL1.5. Comprende globalmente e extrae información 
específica de situacións curtas e sinxelas coa 
visualización repetida do documento audiovisual. 
 
CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas coñecidos 
identificando a información máis importante. 
 
CL5.1. Escribe frases referidas a situacións cotiás 
próximas á experiencia a partir de modelos. 

AB p. 53  
CD3 (40) 

 
 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Compleción da páxina All About Grammar 
da unidade. 
Lesson 6 Reinforcement worksheet. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

AB p. 74  
 

Teacher's 
Resource 
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 Actividades de ampliación:  
Lesson 6 Extension worksheet 

Material 
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Unidade 6 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Integrated skills & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.125 
iPack 

Flashcards 
CB p.65 

CD3 (41-42) 
 

 Repasar a linguaxe da unidade 
mediante unha banda 
deseñada.  

 Escoita e lectura dunha banda deseñada 
(Ruby, Nick and Me!) e resposta a dúas 
preguntas de comprensión. 

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

 Desenvolver o pensamento 
crítico. 

 Expresión da súa opinión sobre a banda 
deseñada utilizando o modelo proposto. 

 

AA AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación.  

 Desenvolver a expresión oral.  Representación da banda deseñada. CL CL2.3. Participa en representacións sinxelas.  

 Presentar e practicar a 
pronuncia do son /s/ na grafía c 
Celia, centre, cinema, city, 
cycling. 

 Audición de palabras aprendidas na 
lección e identificación do son.  

 Audición e lectura dunha rima practicando 
a pronuncia do son presentado. 

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

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

 Desenvolver a creatividade. 
 Aprender unha estratexia da 

expresión escrita: o uso de 
very. 

Activity Book: 
 Compleción de extractos da banda 

deseñada coas palabras aprendidas. 
 Lectura dun consello do personaxe sobre 

ortografía e escrita. 
 Lectura dun texto modelo e resposta á 

pregunta de comprensión. 
 Debuxo e escrita dun texto seguindo o 

modelo anterior. 
 Escoita de palabras e identificación das 

que conteñen o son aprendido. 

CL 
 

CEC 

CL5.1. Escribe frases referidas a situacións cotiás 
próximas á experiencia a partir de modelos.  
 
CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, do ritmo, 
acentuación e entoación da lingua estranxeira en 
diferentes contextos comunicativos. 
 
CEC2. Emprega técnicas artísticas para a 
presentación de proxectos ou documentos escritos. 

AB p. 54 
CD3 (43) 

  
 

 Ampliar o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: 
identificación de máis palabras co son 
aprendido.  

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  
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Unidade 6 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Language review & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.126 
iPack 

CB p.66 
CD3 (44-45) 

  Repasar a linguaxe da unidade.  Visionado dun vídeo coa presentación do 
personaxe do seu proxecto.  

 Descrición do proxecto do personaxe, 
utilizando as palabras da lista. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en textos 
orais sobre temas familiares e de interese. 

 Practicar a comprensión oral.  Escoita dun diálogo opinando sobre o 
proxecto anterior e relación de cada 
personaxe coa súa opinión. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en textos 
orais sobre temas familiares e de interese. 

 Practicar a comunicación.  Intercambio de opinións persoais sobre o 
proxecto, seguindo o modelo anterior. 

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

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de vocabulario e 
gramática no iPack. 

CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira.  

 Realizar un proxecto persoal. Activity Book: 
 Compleción dunha descrición dunha 

cidade coas palabras da lista. 
 Redacción do seu propio texto seguindo o 

modelo anterior. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

AB p. 55  
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Unidade 6 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Think, do & review 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 
 Visionado ou escoita do proxecto do 

personaxe da lección anterior. 

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

TG p.126 
iPack 

CB p.67 
CD3 (46) 

 
 Desenvolver a autonomía da 

aprendizaxe. 
 Escoita dos materiais necesarios para a 

realización do seu proxecto. Interacción 
en parellas preguntando polos materiais. 

AA AA1. Emprega algunhas estratexias para aprender a 
aprender, como empregar dicionarios bilingües e 
monolingües.   

 Realizar un proxecto persoal. 
 Desenvolver a creatividade e a 

expresión oral. 

 Elaboración dun debuxo e unha descrición 
da súa cidade ou aldea seguindo os 
pasos indicados. 

 Práctica para a presentación do proxecto.  
 Presentación oral do seu proxecto 

seguindo o exemplo. 

CEC 
 
 

SIEE 
 
 
 

CL 
 
 

CEC2. Emprega técnicas artísticas para a 
presentación de proxectos ou documentos escritos. 
 
SIEE2. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
 
CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

 Avaliar o seu progreso na 
unidade. 

 Aprender a aprender. 

 Avaliar o seu progreso e o seu proxecto. SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

All About Me 
Booklet, pp. 14-

15-21 

 

Unidade 6 - Sesión 10 (45') - Evaluation 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Avaliación sumativa.  Realización do test da unidade 6. 
 Realización do test trimestral. 
 Realización do test anual. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

Teacher's 
Resource 
Material 
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Review 3 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Animaltrons...and the show! 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.128 
iPack 

CB p.68 
CD3 (47) 

  Repasar a linguaxe das 
unidades anteriores mediante 
unha historia. 

 Desenvolver a expresión oral. 

 Lectura e audición dunha historia. 
 Representación da historia.  

CL CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas coñecidos 
identificando a información máis importante. 
 
CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

 Afianzar a linguaxe aprendida 
nas dúas últimas unidades. 

 Práctica do xogo de repaso no iPack. CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira.  

iPack 
 

 Consolidar o aprendido nas 
dúas últimas unidades. 

Activity Book: 
 Realización das actividades de repaso da 

linguaxe das dúas últimas unidades. 

SIEE SIEE2. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

AB p. 56 
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Review 3 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Project (Perform a show) 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Rutinas para iniciar a lección. 
 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

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

TG p.129 
iPack 

CB p.69 
 
  Afianzar a linguaxe aprendida 

nas dúas últimas unidades. 
 Práctica do xogo de repaso no iPack. CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 

da lingua estranxeira.  

 Repasar a linguaxe das 
unidades anteriores mediante 
unha historia.  

 Lectura ou audición de novo da historia de 
repaso da lección anterior. 

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

 Desenvolver a creatividade. 
 Planificar e elaborar un 

proxecto colaborativo: 
representar unha obra de 
teatro. 

 Planificación e reparto de tarefas  
 Elaboración en grupos do seu proxecto. 
 Presentación oral do seu proxecto ao 

resto da clase. 

SC 
 
 

AA 
 
 
 
 

CEC 
 
 
 

CL 
 
 

SC2. Respecta as normas básicas de intercambio 
como escoitar e mirar a quen fala, respectando a 
quenda de palabra. 
  
AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación.  
 
CEC2. Emprega técnicas artísticas para a 
presentación de proxectos ou documentos escritos.. 
 
 
CL2.3. Participa en representacións sinxelas.  

 Consolidar o aprendido nas 
dúas últimas unidades. 

Activity Book: 
 Realización das actividades de repaso da 

linguaxe das dúas últimas unidades. 

SIEE SIEE2. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

AB p. 57 
CD3 (48) 
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Festivals 

 

PEACE DAY - Sesión 1 (45')  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Presentar a festividade.  (Opcional) Reflexión sobre a nota cultural sobre 
a festividade no Teacher’s Guide. 

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

TG p.130 
Flashcards 

iPack 
CB p.70 

CD4 (1-2-3)  Presentar e practicar o 
vocabulario relacionado coa 
festividade: a friendship 
bracelet, hug, an olive branch, a 
peace ribbon, a peace rock, a 
white dove; Imperatives: Be 
(kind)! Don’t be (mean)! 

 Presentación do vocabulario coas flashcards ou 
iPack. 

 Escoita e repetición do vocabulario. 
 Identificación na imaxe e repetición do 

vocabulario. 

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

 Repasar o vocabulario 
mediante unha canción.  

 Escoita e aprendizaxe dunha canción sobre o 
Día da Paz. 

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

 Practicar o vocabulario novo de 
forma oral. 

 Intercambio oral en parellas sobre as frases 
favoritas da canción. 

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

 Consolidar o vocabulario 
aprendido 

Activity Book: 
 Escritura de vocabulario sobre o Día da Paz. 
 Compleción de oracións sobre o Día da Paz. 

Escoita e comprobación de respostas. 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 58 
CD4 (4) 
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PEACE DAY - Sesión 2 (45')  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Recordar o aprendido na 
lección anterior. 

 (Opcional) Escoita da canción da lección 
anterior. 

 (Opcional) Repaso do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

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

TG p.131 
Flashcards 

iPack 
AB p.75 

 Afianzar o vocabulario 
aprendido. 

 Práctica do xogo de vocabulario no iPack. CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira.  

 Realizar unha manualidade 
relacionada coa festividade: 
unha pomba da paz. 

 Corte, pregado e pegado do material para 
realizar a manualidade. 

 Presentación da súa manualidade. 

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

 Estender o contido da unidade.  Actividades de reforzo:  
Peace Day Song worksheet. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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IT’S CHRISTMAS - Sesión 1 (45')  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Presentar a festividade.  (Opcional) Reflexión sobre a nota cultural sobre 
a festividade no Teacher’s Guide. 

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

TG p.132 
Flashcards 

iPack 
CB p.71 

CD4 (5-6-7-8)  Presentar e practicar o 
vocabulario relacionado coa 
festividade: broccoli, Christmas 
pudding, gravy, mince pies, 
peas, roast potatoes, roast 
turkey, sprouts  

 Presentación do vocabulario coas flashcards ou 
iPack. 

 Escoita e repetición do vocabulario. 
 Identificación na imaxe e repetición do 

vocabulario. 

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

 Repasar o vocabulario 
mediante unha canción.  

 Escoita e aprendizaxe dunha canción sobre o 
Nadal. 

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

 Practicar o vocabulario novo de 
forma oral. 

 Intercambio oral en parellas sobre o que comen 
na cena de Nadal. 

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

 Consolidar o vocabulario 
aprendido 

Activity Book: 
 Compleción dun encrucillado con vocabulario 

sobre o Nadal. 
 Resposta de preguntas sobre a canción de 

Nadal aprendida.  
 Escoita e comprobación de respostas. 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 59 
CD4 (7) 
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IT’S CHRISTMAS - Sesión 2 (45')  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Recordar o aprendido na 
lección anterior. 

 (Opcional) Escoita da canción da lección 
anterior. 

 (Opcional) Repaso do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

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

TG p.133 
Flashcards 

iPack 
AB p.77 

 Afianzar o vocabulario 
aprendido. 

 Práctica do xogo de vocabulario no iPack. CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira.  

 Realizar unha manualidade 
relacionada coa festividade: 
unha felicitación de Nadal. 

 Coloreado, corte, pregado e pegado do material 
para realizar a manualidade. 

 Presentación da súa manualidade. 

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

 Estender o contido da unidade.  Actividades de reforzo:  
It’s Christmas Song worksheet. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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ST PATRICK’S DAY - Sesión 1 (45')  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Presentar a festividade.  (Opcional) Reflexión sobre a nota cultural sobre 
a festividade no Teacher’s Guide. 

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

TG p.134 
Flashcards 

iPack 
CB p.72 

CD4 (9-10-11-
12) 

 Presentar e practicar o 
vocabulario relacionado coa 
festividade: Ireland, the Irish 
flag, a leprechaun, March 17th, 
a pot of gold, a rainbow, 
shamrocks  

 Presentación do vocabulario coas flashcards ou 
iPack. 

 Escoita e repetición do vocabulario. 
 Identificación na imaxe e repetición do 

vocabulario. 

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

 Repasar o vocabulario 
mediante unha canción.  

 Escoita e aprendizaxe dunha canción sobre o 
Día de San Patricio. 

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

 Practicar o vocabulario novo de 
forma oral. 

 Intercambio oral en parellas xogando a deletrear 
palabras relacionadas co Día de San Patricio. 

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

 Consolidar o vocabulario 
aprendido 

Activity Book: 
 Compleción dunha sopa de letras con 

vocabulario sobre o Día de San Patricio. 
 Compleción dun texto sobre o Día de San 

Patricio.  
 Escoita e comprobación de respostas. 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 60 
CD4 (13) 
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ST PATRICK’S DAY - Sesión 2 (45')  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Recordar o aprendido na 
lección anterior. 

 (Opcional) Escoita da canción da lección 
anterior. 

 (Opcional) Repaso do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

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

TG p.135 
Flashcards 

iPack 
AB p.79 

 Afianzar o vocabulario 
aprendido. 

 Práctica do xogo de vocabulario no iPack. CD CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira.  

 Realizar unha manualidade 
relacionada coa festividade: un 
libro do Día de San Patricio.  

 Coloreado, corte, pregado e pegado do material 
para realizar a manualidade. 

 Presentación da súa manualidade. 

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

 Estender o contido da unidade.  Actividades de reforzo:  
St Patrick’s Day Song worksheet. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

 
 
 



 

 
 

All About Us 3 – Oxford University Press 

 

186 

6. Anexo I: Rúbrica de avaliación de contidos 

A continuación incluímos unha rúbrica xeral para avaliar o nivel que adquiriu o alumno cos estándares de aprendizaxe avaliables, en relación 

coas competencias clave e unha táboa de consulta cos distintos niveis de adquisición para cada un dos estándares de aprendizaxe de cada 

bloque lingüístico. 

6.1. Rúbrica de avaliación de contidos 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
CC 

BB 

Niveis de adquisición 
Instrumentos 
de avaliación 
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 d
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Bloque 1. Comprensión de textos orais 

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. 

- 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 

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 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 máis 

relevante do texto. 

PLEB1.1. Comprende o sentido 

xeral e a información máis 

relevante en interaccións verbais, 

con estruturas simples e léxico 

de uso cotiá.  

CL 

 

        

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.  

CL 

 

        

PLEB1.3. Entende o que se lle di 

en situacións comunicativas 

habituais sinxelas (instrucións, 

indicacións, peticións, avisos)..  

CL         

PLEB1.4. Identifica a información CL         
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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.  

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. 

 

B1.3. Discriminar patróns sonoros, 

rítmicos e de entoación básicos 

nos diferentes contextos 

comunicativos de forma 

significativa. 

esencial de mensaxes sinxelas e 

conversas breves nas que 

participa que traten sobre temas 

familiares procedentes de 

diferentes medios de 

comunicación e da Internet. 

AA 

PLEB1.5. Entende o que se lle di 

en transaccións habituais 

sinxelas (instrucións, indicacións, 

peticións, avisos). 

 

CL         

PLEB1.6. Valora as interaccións 

orais entre iguais como medio de 

aprendizaxe compartido. 

SC         
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
CC 

BB 

Niveis de adquisición 
Instrumentos 
de avaliación 
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Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

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. 

CL         

PLEB2.3. Amosa unha actitude 

de escoita atenta. 

SC         

PLEB2.4. Reproduce 

comprensiblemente textos orais 

sinxelos e breves (p.e. cancións, 

chants) aprendidos a través de 

xogos. 

CL 

SC 

        

PLEB2.5. Amosa interese e 

respecto polas achegas dos seus 

compañeiros/as. 

CL 

SC 

        



 

 
 

All About Us 3 – Oxford University Press 

 

189 

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. 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
CC 

BB 

Niveis de adquisición 
Instrumentos 
de avaliación 

E
n

 v
ía

s
 d

e
 

a
d

q
u

is
ic

ió
n

 

A
d

q
u

ir
id

o
 

A
v
a
n

z
a
d

o
 

E
x
c
e
le

n
te

 

O
b

s
e
rv

a
c
ió

n
  

P
ro

b
a
 e

s
c

ri
ta

 

P
ro

b
a
 o

ra
l 

O
u

tr
o

s
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

B3.1. Estratexias de comprensión:  

- Actualización moi guiada de os 

coñecementos previos sobre o 

tipo de texto que se va a ler (p. e., 

cómo acostuman a ser os 

personaxes dos contos, cómo 

termina a historia, onde sucede a 

trama...).   

- Identificación da idea global de 

textos moi sinxelos, elementais e 

moi familiares (contos, cancións 

ou chants...), e encadrados por 

imaxes redundantes e títulos moi 

evidentes do contido textual.   

- Identificación de palabras clave 

moi evidentes, concretas, sinxelas 

e familiares relacionadas cos 

personaxes a través da linguaxe 

no verbal o co apoio de 

ilustracións.   

 

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. 

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. 

CL         

PLEB3.2. Comprende a idea 

principal dunha historia sinxela 

acompañada de apoio visual 

redundante e identifica os e as 

personaxes principais. 

CL         

PLEB3.3. Amosa interese pola 

lectura nunha lingua estranxeira. 

CL 

AA 

        

PLEB3.4. Emprega algunhas 

estratexias básicas para a 

comprensión lectora. 

CL 

AA 

        

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. 

CL 

SIEE 

        

PLB3.6. Amosa interese por 

informase, comunicarse e 

aprender a través dos textos 

escritos. 

CL 

SIEE 
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- Recoñecemento de símbolos de 

uso frecuente: €, @.  
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
CC 

BB 

Niveis de adquisición 
Instrumentos 
de avaliación 
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Bloque 4. Produción de textos escritos 

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 situacións comunicativas, sen 

modelos dados, a través de 

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. 

CL         

PLEB4.2. Escribe conversas 

sinxelas seguindo un modelo 

dado e respectando a estrutura 

gramatical coñecida. 

CL         

PLEB4.3. Escribe textos 

sinxelos, organizados con 

coherencia na súa secuencia e 

con léxico relacionado co tema 

da escritura e cos seus 

intereses. 

CL 

 

        

PLEB4.4. Completa un 

formulario en liña con seus datos 

e dos e das demais (nome, 

apelido e idade...). 

CL         

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. 

CL         
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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, convencións 

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. 

PLEB4.6. Escribe en soporte 

papel ou dixital falando de si 

mesmo/a e da súa contorna 

inmediata de xeito elemental. 

CL         

PLEB4.7. Presenta os seus 

textos de forma coidada, 

ordenada e cunha caligrafía 

axeitada para a súa idade. 

CL 

SC 

        

PLEB4.8. Valora a lingua escrita 

como medio de comunicación. 

CL 

SC 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
CC 

BB 

Niveis de adquisición 
Instrumentos 
de avaliación 
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Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

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. 

- Realización de preguntas e 

respostas sinxelas sobre aspectos 

persoais dun mesmo/a e dos e 

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. 

CL         

PLEB5.2. Utiliza as rutinas de 

saúdo e despedidas e diríxese 

aos demais utilizando as 

fórmulas de cortesía básicas 

(hello, goodbye, see you...). 

CL 

SC 

        

PLEB5.3. Identifica, asocia e 

menciona palabras e frases 

simples con imaxes ilustrativas. 

CL         

PLEB5.4. Expresa e identifica a 

localización básica de obxectos. 

CL         

PLEB5.5. Expresa e identifica de 

xeito elemental os seus desexos. 

CL         

PLEB5.6. Estrutura 

adecuadamente os elementos 

das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa 

correctamente os nexos básicos. 

CL 

AA 

        

PLEB5.7. Diferenza preguntas e 

respostas simples. 

CL 

SC 
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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. 

- 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: 

 

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. 

 

PLEB5.8. Memoriza rutinas 

lingüísticas básicas e sinxelas 

para, por exemplo, 

desenvolverse nas interaccións 

máis habituais. 

CL         

PLEB5.9. Participa activamente 

en xogos de letras, elaboración 

de glosarios ilustrados e 

dramatizacións etc. 

SC         

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 traballado previamente 

de forma oral. 

CL 

AA 

        

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. 

CL 

SC 

        

PLEB5.12. Valora a realidade 

plurilingüe da súa propia 

contorna. 

SC         

PLEB5.13. Amosa interese por 

coñecer persoas que falan outras 

linguas e teñen outras culturas. 

SC         

PLEB5.15. Relaciona elementos 

socioculturais estranxeiros cos 

propios para avanzar no 

desenvolvemento dunha 

SC         
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- 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?, 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 (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 

B5.14. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas do texto e 

os seus expoñentes máis 

habituais. 

conciencia intercultural. 
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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, adxectivos 

para describir persoas, partes do corpo e a 

cara, deportes, equipamento deportivo, 

actividades ao aire libre, comida, moedas, 

estado e sentimentos, tempo atmosférico, 

días da semana, meses, accións, materiais, 

animais salvaxes, partes do corpo e da 
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cara, e partes da casa. 
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6.2. Niveis de adquisición 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Non comprende o sentido xeral e a 
información máis relevante en interaccións 
verbais, con estruturas simples e léxico de 
uso cotiá 

Comprende o sentido xeral e a 
información máis relevante en interaccións 
verbais, con estruturas simples e léxico de 
uso cotiá.  
 

Comprende habitualmente o sentido xeral 
e a información máis relevante en 
interaccións verbais, con estruturas 
simples e léxico de uso cotiá 

Sempre comprende o sentido xeral e a 
información máis relevante en interaccións 
verbais, con estruturas simples e léxico de 
uso cotiá. 

Non 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.  

 

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.  
  

Comprende habitualmente 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.  

 

Sempre 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.  

 

Non entende o que se lle di en situacións 
comunicativas habituais sinxelas 
(instrucións, indicacións, peticións, 
avisos).  

 

Entende o que se lle di en situacións 
comunicativas habituais sinxelas 
(instrucións, indicacións, peticións, 
avisos)..  
 

Habitualmente entende o que se lle di en 
situacións comunicativas habituais 
sinxelas (instrucións, indicacións, 
peticións, avisos). 

Sempre entende o que se lle di en 
situacións comunicativas habituais 
sinxelas (instrucións, indicacións, 
peticións, avisos).  

 

Non 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 

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. 

Habitualmente 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 

Sempre 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 

Non entende o que se lle di en 
transaccións habituais sinxelas 
(instrucións, indicacións, peticións, 
avisos). 

Entende o que se lle di en transaccións 
habituais sinxelas (instrucións, 
indicacións, peticións, avisos). 

Habitualmente entende o que se lle di en 
transaccións habituais sinxelas 
(instrucións, indicacións, peticións, 
avisos). 

Sempre entende o que se lle di en 
transaccións habituais sinxelas 
(instrucións, indicacións, peticións, 
avisos). 

Non valora as interaccións orais entre 
iguais como medio de aprendizaxe 
compartido 

Valora as interaccións orais entre iguais 
como medio de aprendizaxe compartido. 

Habitualmente valora as interaccións orais 
entre iguais como medio de aprendizaxe 
compartido 

Sempre valora as interaccións orais entre 
iguais como medio de aprendizaxe 
compartido 
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Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Non fai presentacións moi breves e 
elementais previamente preparadas e 
ensaiadas sobre temas moi próximos a si 
mesmo/a  cunha pronunciación e 
entoación pouco comprensibles. 
 

Fai presentacións moi breves e 
elementais previamente preparadas e 
ensaiadas sobre temas moi próximos a si 
mesmo/a cunha pronunciación e 
entoación comprensibles. 
  

Habitualmente fai presentacións moi 
breves e elementais previamente 
preparadas e ensaiadas sobre temas moi 
próximos a si mesmo/a cunha 
pronunciación e entoación comprensibles.  

Sempre fai presentacións moi breves e 
elementais previamente preparadas e 
ensaiadas sobre temas moi próximos a si 
mesmo/a cunha pronunciación e 
entoación correctas. 

Non mostra unha actitude de escoita 
atenta 

Mostra  unha actitude de escoita atenta Mostra  habitualmente unha actitude de 
escoita atenta 

Sempre mostra unha actitude de escoita 
atenta. 
 

Non reproduce comprensiblemente textos 
orais moi sinxelos e breves (p. ex., 
cancións, chants) aprendidos a través dos 
xogos.  

Reproduce comprensiblemente textos 
orais moi sinxelos e breves (p. ex., 
cancións, chants) aprendidos a través dos 
xogos.  

Habitualmente reproduce 
comprensiblemente textos orais moi 
sinxelos e breves (p. ex., cancións, 
chants) aprendidos a través dos xogos.  

Sempre reproduce comprensiblemente 
textos orais moi sinxelos e breves (p. ex., 
cancións, chants) aprendidos a través dos 
xogos.  

Non amosa interese e respecto polas 
achegas dos seus compañeiros/as. 

 

Amosa interese e respecto polas achegas 
dos seus compañeiros/as. 
 

Habitualmente amosa interese e respecto 
polas achegas dos seus compañeiros/as. 
 

Sempre amosa interese e respecto polas 
achegas dos seus compañeiros/as. 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Non comprende frases simples escritas, 
relacionadas cos temas traballados 
previamente de forma oral. 
 

Comprende frases simples escritas, 
relacionadas cos temas traballados 
previamente de forma oral.  
 

Habitualmente comprende frases simples 
escritas, relacionadas cos temas 
traballados previamente de forma oral.  

Sempre comprende frases simples 
escritas, relacionadas cos temas 
traballados previamente de forma oral 

Non comprende a idea principal dunha 
historia moi elemental acompañada de 
apoio visual e identifica as personaxes 
principais.  
  

Comprende a idea principal dunha historia 
moi elemental acompañada de apoio 
visual e identifica as personaxes 
principais.  
 

Habitualmente comprende a idea principal 
dunha historia moi elemental acompañada 
de apoio visual e identifica as personaxes 
principais.  
 

Sempre comprende a idea principal dunha 
historia moi elemental acompañada de 
apoio visual e identifica as personaxes 
principais.  
 

Non amosa interese pola lectura nunha 
lingua estranxeira.  
 

Amosa interese pola lectura nunha lingua 
estranxeira.  
  

Habitualmente amosa interese pola 
lectura nunha lingua estranxeira.  
 

Sempre amosa interese pola lectura 
nunha lingua estranxeira 

Non emprega algunhas estratexias 
básicas para a comprensión lectora. 
 

Emprega algunhas estratexias básicas 
para a comprensión lectora. 
 

Habitualmente emprega algunhas 
estratexias básicas para a comprensión 
lectora. 
 

Sempre emprega algunhas estratexias 
básicas para a comprensión lectora. 
 

Non se inicia na selección de contos ou 
narracións da biblioteca de aula para a 
súa lectura guiada e respectando as súas 
normas de funcionamento. 

Iníciase na selección de contos ou 
narracións da biblioteca de aula para a 
súa lectura guiada e respectando as súas 
normas de funcionamento. 

Iníciase na selección de contos ou 
narracións da biblioteca de aula para a 
súa lectura guiada e respectando as súas 
normas de funcionamento 

Iníciase na selección de contos ou 
narracións da biblioteca de aula para a 
súa lectura guiada e respectando as súas 
normas de funcionamento 

Non amosa interese por informase, 
comunicarse e aprender a través dos 
textos escritos. 

Amosa interese por informase, 
comunicarse e aprender a través dos 
textos escritos. 

Habitualmente amosa interese por 
informase, comunicarse e aprender a 
través dos textos escritos 

Sempre amosa interese por informase, 
comunicarse e aprender a través dos 
textos escritos 
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Bloque 4. Produción de textos escritos 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Non escribe frases sinxelas relacionadas 
con temas da súa vida cotiá traballadas 
previamente de forma oral.  

Escribe frases sinxelas relacionadas con 
temas da súa vida cotiá traballadas 
previamente de forma oral 

Habitualmente escribe frases sinxelas 
relacionadas con temas da súa vida cotiá 
traballadas previamente de forma oral.  

Sempre escribe frases sinxelas 
relacionadas con temas da súa vida cotiá 
traballadas previamente de forma oral.  

Non escribe conversas sinxelas seguindo 
un modelo dado e respectando a estrutura 
gramatical coñecida. 
 

Escribe conversas sinxelas seguindo un 
modelo dado e respectando a estrutura 
gramatical coñecida. 
 

Habitualmente escribe conversas sinxelas 
seguindo un modelo dado e respectando a 
estrutura gramatical coñecida. 

Sempre escribe conversas sinxelas 
seguindo un modelo dado e respectando a 
estrutura gramatical coñecida.  

Non escribe textos sinxelos, organizados 
con coherencia na súa secuencia e con 
léxico relacionado co tema da escritura e 
cos seus intereses. 
 

Escribe textos sinxelos, organizados con 
coherencia na súa secuencia e con léxico 
relacionado co tema da escritura e cos 
seus intereses. 
 

Habitualmente escribe textos sinxelos, 
organizados con coherencia na súa 
secuencia e con léxico relacionado co 
tema da escritura e cos seus intereses. 
 

Sempre escribe textos sinxelos, 
organizados con coherencia na súa 
secuencia e con léxico relacionado co 
tema da escritura e cos seus intereses. 
 

Non completa un formulario en liña con 
seus datos e dos e das demais (nome, 
apelido e idade...). 
 

Completa un formulario en liña con seus 
datos e dos e das demais (nome, apelido 
e idade...). 
 

Habitualmente completa un formulario en 
liña con seus datos e dos e das demais 
(nome, apelido e idade...). 
 

Sempre completa un formulario en liña con 
seus datos e dos e das demais (nome, 
apelido e idade...). 
 

Non 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 

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. 

Habitualmente 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 

Sempre 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 

Non escribe en soporte papel ou dixital 
falando de si mesmo/a e da súa contorna 
inmediata de xeito elemental 

Escribe en soporte papel ou dixital falando 
de si mesmo/a e da súa contorna 
inmediata de xeito elemental. 

Habitualmente escribe en soporte papel ou 
dixital falando de si mesmo/a e da súa 
contorna inmediata de xeito elemental 

Sempre escribe en soporte papel ou dixital 
falando de si mesmo/a e da súa contorna 
inmediata de xeito elemental 

Non presenta os seus textos de forma 
coidada, ordenada e cunha caligrafía 
axeitada para a súa idade 

Presenta os seus textos de forma coidada, 
ordenada e cunha caligrafía axeitada para 
a súa idade. 

Habitualmente presenta os seus textos de 
forma coidada, ordenada e cunha 
caligrafía axeitada para a súa idade 

Sempre presenta os seus textos de forma 
coidada, ordenada e cunha caligrafía 
axeitada para a súa idade 

Non valora a lingua escrita como medio de 
comunicación 

Valora a lingua escrita como medio de 
comunicación. 

Habitualmente valora a lingua escrita como 
medio de comunicación 

Sempre valora a lingua escrita como 
medio de comunicación 
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Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Non pregunta e responde para dar/obter 
información en conversas básicas (nome, 
idade, actividades, favoritas e gustos) 
sobre si mesmo e sobre os demais 

Pregunta e responde para dar/obter 
información en conversas básicas (nome, 
idade, actividades, favoritas e gustos) 
sobre si mesmo e sobre os demais.  
 

Pregunta e responde habitualmente para 
dar/obter información en conversas 
básicas (nome, idade, actividades, 
favoritas e gustos) sobre si mesmo e 
sobre os demais 

Sempre pregunta e responde para 
dar/obter información en conversas 
básicas (nome, idade, actividades, 
favoritas e gustos) sobre si mesmo e 
sobre os demais.  

Non utiliza as rutinas de saúdo e 
despedidas e diríxese aos demais 
utilizando as fórmulas de cortesía básicas 
(hello, goodbye, see you...).. 

Utiliza as rutinas de saúdo e despedidas e 
diríxese aos demais utilizando as fórmulas 
de cortesía básicas (hello, goodbye, see 
you...).  

Utiliza habitualmente as rutinas de saúdo e 
despedidas e diríxese aos demais 
utilizando as fórmulas de cortesía básicas 
(hello, goodbye, see you...)..  

Sempre utiliza as rutinas de saúdo e 
despedidas e diríxese aos demais 
utilizando as fórmulas de cortesía básicas 
(hello, goodbye, see you...).. 

Non identifica, asocia e menciona 
palabras e frases simples con imaxes 
ilustrativas 

Identifica, asocia e menciona palabras e 
frases simples con imaxes ilustrativas. 
 

Habitualmente identifica, asocia e 
menciona palabras e frases simples con 
imaxes ilustrativas. 

Sempre identifica, asocia e menciona 
palabras e frases simples con imaxes 
ilustrativas 

Non expresa e identifica a localización 
básica de obxectos 

Expresa e identifica a localización básica 
de obxectos. 

Habitualmente expresa e identifica a 
localización básica de obxectos 

Sempre expresa e identifica a localización 
básica de obxectos 

Non expresa e identifica de xeito 
elemental os seus desexos.  
 

Expresa e identifica de xeito elemental os 
seus desexos.  
 

Habitualmente expresa e identifica de xeito 
elemental os seus desexos.  
 

Sempre expresa e identifica de xeito 
elemental os seus desexos.  
 

Non estrutura adecuadamente os 
elementos das oracións, mantén a 
concordancia de número e usa 
correctamente os nexos básicos. 

Estrutura adecuadamente os elementos 
das oracións, mantén a concordancia de 
número e usa correctamente os nexos 
básicos. 

Habitualmente estrutura adecuadamente 
os elementos das oracións, mantén a 
concordancia de número e usa 
correctamente os nexos básicos. 

Sempre estrutura adecuadamente os 
elementos das oracións, mantén a 
concordancia de número e usa 
correctamente os nexos básicos. 

Non diferencia preguntas e respostas 
simples 

Diferencia preguntas e respostas simples. Habitualmente diferencia preguntas e 
respostas simples 

Sempre diferencia preguntas e respostas 
simples 

Non memoriza rutinas lingüísticas básicas 
e sinxelas para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións máis 
habituais.  
 

Memoriza rutinas lingüísticas básicas e 
sinxelas para, por exemplo, desenvolverse 
nas interaccións máis habituais.  
 

Habitualmente memoriza rutinas 
lingüísticas básicas e sinxelas para, por 
exemplo, desenvolverse nas interaccións 
máis habituais. 
 

Sempre memoriza rutinas lingüísticas 
básicas e sinxelas para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións máis 
habituais.  

Non participa activamente en xogos de 
letras, elaboración de glosarios ilustrados 
e dramatizacións, etc. 

Participa activamente en xogos de letras, 
elaboración de glosarios ilustrados e 
dramatizacións, etc.  

Habitualmente participa activamente en 
xogos de letras, elaboración de glosarios 
ilustrados e dramatizacións, etc..  

Sempre participa activamente en xogos de 
letras, elaboración de glosarios ilustrados 
e dramatizacións, etc..  

Non comprende e usa adecuadamente o 
vocabulario básico necesario para 
participar nas interaccións de aula, ler 
textos sinxelos adecuados á súa idade e 

Comprende e usa adecuadamente o 
vocabulario básico necesario para 
participar nas interaccións de aula, ler 
textos sinxelos adecuados á súa idade e 

Habitualmente comprende e usa 
adecuadamente o vocabulario básico 
necesario para participar nas interaccións 
de aula, ler textos sinxelos adecuados á 

Sempre comprende e usa adecuadamente 
o vocabulario básico necesario para 
participar nas interaccións de aula, ler 
textos sinxelos adecuados á súa idade e 
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escribir con léxico traballado previamente 
de forma oral.  
 

escribir con léxico traballado previamente 
de forma oral.  
 

súa idade e escribir con léxico traballado 
previamente de forma oral.  
 

escribir con léxico traballado previamente 
de forma oral 

Non participa de forma activa, 
cooperadora e respectuosa en 
intercambios lingüísticos en situacións 
rutineiras reais ou simuladas a través de 
respostas verbais e non verbais..  

Participa de forma activa, cooperadora e 
respectuosa en intercambios lingüísticos 
en situacións rutineiras reais ou simuladas 
a través de respostas verbais e non 
verbais.  

Habitualmente participa de forma activa, 
cooperadora e respectuosa en 
intercambios lingüísticos en situacións 
rutineiras reais ou simuladas a través de 
respostas verbais e non verbais..  

Sempre participa de forma activa, 
cooperadora e respectuosa en 
intercambios lingüísticos en situacións 
rutineiras reais ou simuladas a través de 
respostas verbais e non verbais..  

Non valora a realidade plurilingüe da súa 
propia contorna. 
 

Valora a realidade plurilingüe da súa 
propia contorna. 

Habitualmente valora a realidade 
plurilingüe da súa propia contorna 

Sempre valora a realidade plurilingüe da 
súa propia contorna 

Non amosa interese por coñecer persoas 
que falan outras linguas e teñen outras 
culturas 

Amosa interese por coñecer persoas que 
falan outras linguas e teñen outras 
culturas. 

Habitualmente amosa interese por coñecer 
persoas que falan outras linguas e teñen 
outras culturas 

Sempre amosa interese por coñecer 
persoas que falan outras linguas e teñen 
outras culturas 

Non relaciona elementos socioculturais 
estranxeiros cos propios para avanzar no 
desenvolvemento dunha conciencia 
intercultural 

Relaciona elementos socioculturais 
estranxeiros cos propios para avanzar no 
desenvolvemento dunha conciencia 
intercultural. 

Habitualmente relaciona elementos 
socioculturais estranxeiros cos propios 
para avanzar no desenvolvemento dunha 
conciencia intercultural 

Sempre relaciona elementos 
socioculturais estranxeiros cos propios 
para avanzar no desenvolvemento dunha 
conciencia intercultural 
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7. Anexo II: Rúbrica de evaluación por competencias  

Avaliación xeral 

 

INDICADORES - COMPETENCIAS 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCOITAR            

Recoñece o léxico e as realizacións lingüísticas, 
identificando palabras e frases esenciais relacionadas 
co seu entorno máis cotián. 

           

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

           

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

           

Identifica informacións específicas en textos orais 
sobre temas familiares e de interese. 

           

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

           

FALAR            

Canta unha canción empregando de maneira axeitada 
os elementos lingüísticos e paralingüísticos 
apropiados. 

           

Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos poemas, 
etc. coa entoación e pronuncia axeitadas.   

           

Participa en representacións sinxelas.            

CONVERSAR            

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

           

LER            

Le textos sinxelos sobre temas coñecidos captando o 
sentido global dos mesmos. 

           

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

           

Ler textos simples sobre temas coñecidos utilizando a 
información global e específica no desenvolvemento 
dunha tarefa. 

           

Le textos diversos sobre temas de interese.            

ESCRIBIR            

Escribe frases referidas a situacións cotiás próximas á 
experiencia a partir de modelos. 
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INDICADORES - COMPETENCIAS 
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Escribe textos referidos a situacións cotiás próximas á 
experiencia a partir de modelos de diferentes textos 
sinxelos para transmitir información con diversas 
intencións comunicativas. 

           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA E 

TECNOLÓXICA 
           

Resolve problemas sinxelos sobre situacións 
familiares. 

           

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

           

Ordena os datos rexistrados atendendo a un criterio 
de clasificación. 

           

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

           

COMPETENCIA DIXITAL            

Busca e recompila información sobre temas 
coñecidos en soporte dixital. 

           

Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

           

APRENDER A APRENDER            

Use algunhas estratexias para aprender a aprender, 
como usar dicionarios bilingües visuais.   

           

Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de comunicación. 

           

Valora a lingua estranxeira como ferramenta de 
aprendizaxe.   

           

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS            

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

           

Respecta as normas básicas de intercambio como 
escoitar e mirar a quen fala, respectando o turno de 
palabra. 

           

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

           

Identifica algúns costumes de países onde se fala a 
lingua estranxeira. 
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
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SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 
           

Busca e recompila información sobre temas 
coñecidos en diferentes soportes. 

           

Emprega estratexias sinxelas de planificación e 
comprobación do traballo realizado. 

           

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS            

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

           

Emprega técnicas artísticas para a presentación de 
proxectos ou documentos artísticos. 

           

Participa na elaboración de composicións grupais 
empregando diferentes recursos expresivos musicais 
e/ou escénicos. 
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8. Anexo III: Marco Común Europeo de Referencia – CEF 

8.1. O Portfolio no noso proxecto 

O Common European Framework of Reference for Languages (CEF) é unha descrición das 

competencias lingüísticas en seis niveis: A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Os contidos de inglés para 

Primaria correspóndense aproximadamente cos dos primeiros. Os indicadores redactáronse para 

axudar tanto ós estudantes coma ós profesionais da educación a normalizar os procedementos de 

avaliación. 

Os textos, as tarefas e as funcións do libro de texto foron seleccionados coidadosamente para 

incluír as destrezas lingüísticas que se subliñan nos niveis máis baixos do CEF.  

O Porfolio, proposto polo Consello de Europa, é unha carpeta que gardan os alumnos na que se 

detallan as súas experiencias en relación coas linguas e o aprendizaxe das mesmas. 

 

Isto inclúe a lingua materna do alumno, así como calquera outra lingua coa que tivera entrado en 

contacto. O Portfolio consta dos seguintes elementos: 

 

Unha biografía lingüística 

 Unha lista na que os alumnos avalían as súas destrezas lingüísticas en termos do que son 

capaces de facer: What I can do. 

 Ferramentas para axudar ó alumno a identificar o seu estilo de aprendizaxe e os seus 

obxectivos. 

 Unha lista de actividades de aprendizaxe para realizar fóra da aula. 

 

Un pasaporte lingüístico 

 Unha avaliación global das destrezas lingüísticas do alumno a partir dos indicadores do 

Marco Común de Referencia. 

 Un breve informe a cerca da aprendizaxe da lingua tanto dentro coma fóra da aula. 

 Unha lista de certificados e títulos. 

 

Un dossier lingüístico: 

 Unha recompilación dos traballos do alumno, desde tarefas de escritura ata gravacións e 

proxectos. 

 

En síntese, a biografía detalla experiencias diarias no uso e aprendizaje da lingua, o pasaporte 

resume ditas experiencias e o dossier constitúe a evidencia das experiencias escollidas. 

 

No Teacher’s Resource CD-ROM pódese atopar material fotocopiable e fichas de avaliación para 

cada unidade para que os alumnos completen unha biografía da aprendizaxe de idiomas, cunha 

referencia expresa ós contidos do Class Book.  

Cando os alumnos rematen de completar as súas fichas, o profesor as gardará e conservará para 

devolvérllelas ó final do curso. Nese momento, se lles pedirá que consulten os indicadores CEF e 

que decidan que nivel alcanzaron durante o ano en termos xerais. 
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8.2. Avalición global  

 
Nome: ____________________________ 
Nacionalidade: ________________________ 
Lingua materna: _____________________ 
Data: ______________________________ 
 
Avaliación das distintas destrezas na lingua estranxeira. Marcar cun tick () ou unha cruz (x) para 
cada nivel A1 ou A2 segundo a descrición de cada destreza. 
 
 A1 A2 

Listening   

Reading   

Conversation   

Speaking   

Writing   

 
 

 A1 A2 

Listening É capaz de identificar palabras de uso 
habitual e frases moi básicas sobre si 
mesmo, a súa familia e a súa contorna 
inmediata cando se lle fala paseniño e 
con claridade. 
 

É capaz de comprender frases e o vocabulario 
máis habitual sobre temas de interese persoal 
(como información persoal e familiar moi 
básica, compras, lugar de residencia, 
emprego). Pode captar a idea principal de 
mensaxes e anuncios sinxelos, breves e 
claros. 

Reading É capaz de entender nomes coñecidos, 
palabras e frases moi sinxelas, como por 
exemplo, en anuncios e pósters ou en 
catálogos. 

É capaz de ler textos moi breves e sinxelos. 
Pode encontrar información específica e 
predicible en escritos cotiáns sinxelos como 
anuncios, prospectos, menús e horarios, e 
comprende cartas persoais breves e sinxelas. 

Conversation 
(Oral 
interaction) 

É capaz de interaccionar de forma 
sinxela se a outra persoa está disposta a 
repetir ou reformular o que dixo máis 
paseniño e lle axuda a formular o que 
está intentando dicir. Sabe formular e 
responder preguntas sinxelas sobre 
temas de necesidade inmediata ou 
sobre temas moi cotiáns.  

É capaz de comunicarse en tarefas sinxelas e 
habituais que requiren un intercambio de 
información sinxelo e directo sobre temas 
cotiáns e actividades. Pode realizar 
intercambios sociais moi breves, a pesar de 
que normalmente no poida comprender o 
suficiente para manter a conversa por si 
mesmo. 

Speaking 
(Oral 
production) 

É capaz de utilizar expresións e frases 
sinxelas para describir o lugar onde vive 
e as persoas que coñece. 

É capaz de empregar unha serie de 
expresións e frases para describir con termos 
sinxelos á súa familia e a outras persoas, as 
súas condicións de vida, a súa formación e o 
seu traballo actual ou máis recente. 

Writing É capaz de escribir postais breves e 
sinxelas, por exemplo, para enviar 
felicitacións. Sabe encher formularios 
con datos persoais, como por exemplo o 
seu nome, nacionalidade e enderezo no 
formulario dun hotel. 

É capaz de escribir notas e mensaxes 
sinxelas e breves relativas a temas de 
inmediata necesidade. Pode escribir unha 
carta persoal moi sinxela, por exemplo 
agradecendo algo a alguén. 
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8.3. End-of-year Self-Assessment  

 
Name: ___________________________ 
Nationality: _______________________ 
First language: ____________________ 
Date: ____________________________ 
 
Evaluate your language ability in each skill area. Read the descriptions of language skills for levels 
A1 or A2. Then put ticks () or crosses (x) in the table. 

 
 A1 A2 

Listening   

Reading   

Conversation   

Speaking   

Writing   

 
 

 A1 A2 

Listening I can recognise familiar words and very 
basic phrases concerning myself, my 
family and immediate concrete 
surroundings when people speak slowly 
and clearly. 

I can understand phrases and the highest 
frequency vocabulary related to areas of most 
immediate personal relevance (e.g very basic 
personal and family information, shopping, 
local area, employment). I can catch the main 
point in short, clear, simple messages and 
announcements. 

Reading I can understand familiar names, words 
and very simple sentences, for example 
on notices and posters or in catalogues. 

I can read very short, simple texts. I can find 
specific, predictable information in simple 
everyday material such as advertisements, 
prospectuses, menus and timetables and I can 
understand short simple personal letters. 

Conversation 
(Oral 
interaction) 

I can interact in a simple way provided 
the other person is prepared to repeat or 
rephrase things at a slower rate of 
speech and help me formulate what I’m 
trying to say. I can ask and answer 
simple questions in areas of immediate 
need or on very familiar topics.  

I can communicate in simple and routine tasks 
requiring a simple and direct exchange of 
information on familiar topics and activities. I 
can handle very short social exchanges, even 
though I can’t usually understand enough to 
keep the conversation going myself. 

Speaking 
(Oral 
production) 

I can use simple phrases and sentences 
to describe where I live and people I 
know. 

I can use a series of phrases and sentences to 
describe in simple terms my family and other 
people, living conditions, my educational 
background and my present or most recent 
job. 

Writing I can write a short, simple postcard, for 
example sending holiday greetings. I can 
fill in forms with personal details, for 
example entering my name, nationality 
and address on a hotel registration form. 

I can write short, simple notes and messages 
relating to matters in areas of immediate need. 
I can write a very simple personal letter, for 
example thanking someone for something. 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

▪ b 

▪ f 

▪ B1.1. Estratexias de comprensión:  

 Uso progresivo do contexto visual e 

non verbal e dos coñecementos 

previos, transferidos desde as linguas 

que coñece a lingua estranxeira, para 

a formulación de hipóteses sobre o 

que se vai escoitar, sobre o tema ou a 

situación. 

 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 e dalgún 

detalle concreto. 

 Recoñecemento de léxico, formas e 

▪ 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 cotiá con 

axuda de elementos lingüísticos e non 

lingüísticos presentes nas situacións 

comunicativas e conectados cos propios 

intereses e coas propias 

experiencias,articulados con claridade e 

lentamente, transmitidos de viva voz ou 

por a través de recursos 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 importante do texto. 

▪ B1.3. Discriminar patróns sonoros, 

rítmicos e de entoación básicos nos 

▪ PLEB1.1. Comprende o sentido global e a 

información mais importantes de textos orais, con 

estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá 

procedentes de medios audiovisuais ou da 

Internet adecuados a súa idade.  

▪ CCL 

▪ PLEB1.2. Comprende os puntos principais e 

recoñece palabras e expresións coñecidas en 

textos orais (contos, cancións e conversas) 

sobre temas familiares ou do seu interese e 

expresados con claridade e que conten con 

apoio visual.  

▪ 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 

▪ CAA 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

estruturas básicas orais propias da 

lingua estranxeira, para expresar 

funcións previamente utilizadas. 

 Asociación de palabras e expresións 

con elementos paraverbais (entoación, 

pausas, énfases…) e non verbais 

(expresión facial, xestos...). 

 Seguimento verbal e non verbal de 

mensaxes orais (instrucións e 

peticións)de progresiva complexidade 

en situacións comunicativas habituais 

dentro e fóra da aula. 

 Repetición, memorización 

comprensiva e observación de 

modelos correspondentes a rimas, 

diferentes contextos comunicativos de 

forma significativa. 
▪ PLEB1.4. Escoita atentamente en interaccións 

cara a cara, sen interromper. 

▪ CCL 

▪ CSC 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

cancións, dramatizacións... para a 

adquisición do léxico e expresións 

cotiás da lingua estranxeira. 

 Desenvolvemento de actitudes e 

estratexias de cooperación e respecto 

en situacións de aprendizaxe 

compartida que faciliten interaccións 

orais en grupo, seguindo modelos 

pautados, para a realización de tarefas 

na aula. 

▪ B1.2. Patróns sonoros, rítmicos e de 

entoación: identificación progresiva de 

aspectos fonéticos, do ritmo e da 

entoación da lingua estranxeira como 

aspectos fundamentais para a 

comprensión de breves textos orais a 

través do xogo e da expresión corporal e 

musical. 

▪ PLEB1.5. 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 

▪ b 

▪ c 

▪ i 

▪ B2.1. Estratexias de produción: 

 Planificación: 

 Concibir a mensaxe con claridade e 

practicalo varias veces. 

▪ B2.1. Interactuar en situacións reais ou 

simuladas sinxelas de comunicación 

sobre temas do seu interese, sobre 

persoas da súa contorna inmediata, 

usando expresións e frases coñecidas e 

▪ PLEB2.1. Participa en situacións reais ou 

simuladas de comunicación breves e elementais, 

previamente preparadas e ensaiadas, sobre 

temas do seu interese, sobre persoas da súa 

contorna inmediata, cunha pronuncia e entoación 

▪ CCL 

▪ CSC 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Execución: 

 Expresar a mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos. 

 Apoiarse nos coñecementos previos 

para participar activamente en 

situacións funcionais de 

comunicación, seguindo modelos, 

adecuadas á idade do alumnado e 

aos seus intereses.. 

 Compensar as carencias 

lingüísticas mediante 

procedementos non verbais (xestos, 

expresións faciais, posturas, 

contacto visual ou corporal). 

 Recoñecer e usar progresivamente 

léxico, formas e estruturas básicas 

orais moi breves propias da lingua 

estranxeira, para expresar funcións 

de uso frecuente, normalmente illadas 

ou enlazadas con conectores básicos 

(and/or/then). 

▪ 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 as linguas estranxeiras 

como instrumento de comunicación. 

▪ B2.4. Producir patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación 

básicos e de uso diario. 

comprensibles. 

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

información en interaccións cotiás. 

▪ CCL 

▪ PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita 

atenta. 

▪ CSC 

▪ PLEB2.4.Reproduce comprensiblemente textos 

orais sinxelos e breves (p.e. cancións, 

conversas telefónicas ou dramatizacións). 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ PLEB2.5. Manifesta interese e respecto polas 

apartacións do seus compañeiros/as.  

▪ CSC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

previamente traballadas. 

 Participar en interaccións orais en 

situacións reais ou simuladas a 

través de respostas verbais e non 

verbais. 

 Producir textos orais cotiás de 

índole diversa tendo en conta tanto 

elementos lingüísticos como 

extralingüísticos: utilizar xestos ou 

recorrer a imaxes para axudar na 

comprensión de producións orais. 

 Participar activamente en 

intercambios lingüísticos orais 

sinxelos, 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 e de 

entoación:  

 Uso axeitado dos sons propios da 

▪ PLEB2.8. Amosa unha actitude positiva polo 

uso da lingua estranxeira nas diferentes 

situacións comunicativas. 

▪ CCL 

▪ CSC 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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). 

 Dominio moi progresivo de aspectos 

fonéticos básicos, de ritmo e entoación 

para a produción de textos breves 

orais a través do xogo e da expresión 

corporal e musical. 

▪ PLEB2.9. Domina progresivamente aspectos 

fonéticos, do ritmo, da acentuación e da 

entoación da lingua estranxeira para a 

produción de textos orais.  

▪ CCL 

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 

▪ B3.1. Identificar o tema e comprender o 

sentido xeral e as ideas máis 

importantes en textos escritos sinxelos 

▪ PLEB3.1. Comprende frases simples escritas, 

relacionadas cos temas traballados previamente 

de forma oral. 

▪ CCL 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

que se vai traballar.  

 Identificar elementos icónicos, títulos e 

facer unha primeira anticipación sobre 

o contido de textos escritos sinxelos 

adaptados á súa idade. 

 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… 

 Recoñecer o léxico, formas e 

estruturas básicas escritas propias da 

lingua estranxeira, para expresar 

funcións previamente utilizadas. 

 Captación da idea global e 

identificación de elementos máis 

relevantes en textos escritos situacións 

cotiás próximas á experiencia como 

invitacións, felicitacións, notas, avisos, 

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. Coñecer 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. 

▪ PLEB3.2. Comprende a idea principal dun texto 

escrito sinxelo acompañado de apoio visual, 

acorde a súa idade procedente dos medios de 

comunicación adaptados a súa competencia 

lingüística. 

▪ CCL 

▪ PLEB3.3. Amosa interese pola lectura nunha 

lingua estranxeira. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ PLB3.4. Selecciona contos, narracións ou outro 

material escrito da biblioteca de aula para a súa 

lectura autónoma acordes a súa idade e 

intereses. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ PLB3.5. Iniciase progresivamente no uso 

autónomo de estratexias de comprensión 

lectora. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ PLB3.6. Formula hipóteses sobre o texto a 

partir de elementos icónicos e títulos que o 

acompañan, e compróbaas. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

folletos..., con axuda de elementos 

lingüísticos e non lingüísticos do 

contexto. 

 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. 

 Iniciación no uso do dicionario bilingüe 

e das tecnoloxías da información e da 

comunicación para ler (web, 

programas multimedia e correo 

electrónico). 

▪ B3.2. Patróns gráficos, convencións 

ortográficas e de puntuación elementais: 

 Recoñecemento dos signos de 

puntuación elementais. 

  

 Asociación de grafía, pronuncia e 

▪ PLEB3.7. Valora a lingua escrita como medio 

de comunicación.  

▪ CCL 

▪ CAA 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

significado a partir de modelos 

escritos, expresións orais coñecidas e 

establecemento de relacións analíticas 

grafía-son. 

 Recoñecemento de símbolos de uso 

frecuente: €, ₤ @. 

▪ PLEB3.9. Amosa interese por informarse, 

comunicarse e aprender a través dos textos 

escritos. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

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 … 

 Iniciarse no uso do dicionario 

bilingüe e outros materiais de 

consulta en soporte papel ou dixital 

adecuados á idade do alumnado. 

 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 materias 

▪ B4.1. Escribir textos sinxelos propios, 

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, 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. 

▪ B4.3. Aplicar patróns gráficos e 

convencións ortográficas básicas para 

escribir con razoable corrección frases 

curtas que utiliza normalmente ao falar, 

cunha ortografía aceptable. 

▪ 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 propios de 

situacións de relación interpersoal (invitacións, 

notas e avisos). 

▪ CCL 

▪ PLEB4.4. Completa un formulario en liña cos 

seus datos persoais e dos e das demais (nome, 

apelido, idade...). 

▪ CCL 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 audiovisuais e multimedia 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 usar algún 

recurso cohesivo para non repetir 

palabras. 

 Reelaborar informacións en 

ficheiros, libriños... textos escritos, 

moi breves e pautados, afíns aos 

seus intereses, cunha intención 

comunicativa. 

▪ B4.8. Iniciarse no uso das ferramentas 

informáticas para completar actividades 

preelaboradas polo persoal docente. 

▪ 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 correspondencia persoal 

simple en soporte papel ou dixital falando de si 

mesmo/a e da súa contorna inmediata. 

▪ CCL 

▪ PLEB4.7. Produce textos escritos 

significativos,en soporte papel ou dixital, de 

forma individual ou en parella seguindo o 

modelo traballado. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ PLEB4.8. Utiliza de xeito guiado as TIC para a 

produción de textos sinxelos. 

▪ CCL 

▪ CD 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Reproducir a forma gráfica de 

certas palabras en situacións 

comunicativas, sen modelos dados, 

a través de hipóteses ou tratando 

de recordar a súa forma. 

 Compoñer a partir de modelos, 

diferentes textos sinxelos, utilizando 

expresións e frases coñecidas 

oralmente, para transmitir 

información. 

 Utilizar a lingua estranxeira en 

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...). 

 Iniciarse no uso das tecnoloxías da 

información e a comunicación para 

producir textos e presentacións, 

recompilar e transmitir información.  

 

 

▪  B4.2. Patróns gráficos, convencións 

ortográficas e de puntuación elementais: 

▪ PLEB4.9. Presenta os seus textos con 

caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, 

inclinación de liñas etc. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 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. 

▪ PLEB4.10. Amosa interese por utilizar a lingua 

estranxeira escrita de forma correcta en 

situacións variadas atendendo á súa corrección 

ortográfica.  

▪ CCL 

▪ CAA 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

▪ b 

▪ f 

▪ B5.1. Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

 Valoración positiva das intervencións 

orais propias e alleas na lingua 

estranxeira como instrumento para 

comunicarse e coñecer outras 

culturas. 

 Valoración da propia cultura a través 

do coñecemento e valoración doutras 

culturas, respecto e aceptación de 

ideas e costumes distintos. 

 Recoñecemento e aprendizaxe de 

▪ B5.1. Identificar aspectos socioculturais 

e sociolingüísticos básicos para unha 

comprensión adecuada do texto oral e 

escrito. 

▪ B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e 

pola súa cultura. 

▪ B5.3. Iniciar e rematar as interaccións 

adecuadamente en situacións reais ou 

simuladas en contextos dirixidos. 

▪ B5.4. Obter e dar información persoal, 

sobre o seu contorno máis inmediato en 

situacións comunicativas habituais 

▪ 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 

▪ PLEB5.3. Inicia e remata as interaccións 

adecuadamente. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 



14 
 

ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

formas básicas de relación social na 

lingua estranxeira. 

 Recoñecemento da realidade 

plurilingüe da propia contorna. 

 

 

▪ 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. 

 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 

etc. 

 Descrición das rutinas diarias. 

 Realización de preguntas e respostas 

dentro e fóra da aula. 

▪ B5.5. Expresar nocións básicas relativas 

a rutinas, tempo, vestimenta e prezo. 

 

 

▪ B5.6. Expresar e identificar localización 

de persoas, de obxectos e de lugares. 

▪ B5.7. Solicitar e comprender o permiso, 

o acordo, a información, a preferencia, a 

axuda ou o desexo, a capacidade entre 

outras. 

▪ B5.8. Utilizar adecuadamente as 

estruturas morfosintácticas para realizar 

as funcións comunicativas propias do 

seu nivel.  

▪ B5.9. Recoñecer estruturas sintácticas 

básicas e os seus significados 

asociados. 

▪ B5.10. Utilizar estruturas sintácticas de 

progresiva dificultade (p. e. enlazar 

frases sinxelas con conectores básicos 

como and, or, then). 

▪ B5.10. Mostrar un controlsobre un 

conxunto de estruturas gramaticais 

sinxelas e de modelos de oracións e 

▪ PLEB5.4. Pregunta e responde de xeito 

comprensible en actividades de aprendizaxe 

cotiás en distintos contextos. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ PLEB5.5. Expresa, identifica e distingue os 

tramos horarios e as rutinas do día, prezos, 

vestimentas… 

▪ CCL 

▪ PLEB5.6. Pregunta e responde de xeito 

comprensible sobre a localización (obxectos, 

espazos, seres vivos …). 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ PLEB5.7. Pregunta e responde de xeito 

comprensible sobre o permiso, o acordo, a 

preferencia, desexo ou a capacidade. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ PLEB5.8. Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa correctamente 

os nexos básicos. 

▪ CCL 

▪ PLEB5.9. Diferenza preguntas e respostas moi 

simples, así como as que achegan información. 

▪ CCL 

▪ PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticas para 

desenvolverse nas interaccións habituais. 

▪ CCL 

▪ CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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 

frases dentro dun repertorio 

memorizado. 

▪ B5.11. Comprender e utilizar o léxico 

propio do nivel en situacións 

comunicativas sinxelas da vida da aula 

ou fóra dela. 

 

 

 

 

 

 

 

▪ B5.12. Comparar aspectos lingüísticos e 

culturais das linguas que coñece para 

▪ PLEB5.12. 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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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

capacidades en afirmativo e negativo. 

 Formulación de preguntas e respostas 

sobre a vestimenta. 

 Descrición de persoas, plantas e 

animais.  

 Expresión básica de desexos. 

 Formulación de preguntas sobre o 

desexo. 

 Expresión de instrucións. 

 Preguntas e respostas sobre petición e 

ofrecemento de axuda. 

▪ B1.4. Estruturas sintáctico-discursivas: 

 Saúdos, agradecemento, despedidas... 

(Hi, See you, How are you? I´m fine, 

thanks…).  

 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?, I’m, I´m (bored), What´s your 

favourite (sport)? My favourite (sport) 

is..., (What´s his/her favourite 

(subjectt)? His/her favourite (subject) 

is...). 

 Expresión de posesión en primeira e 

terceira persoa e formulación da 

pregunta correspondente e resposta 

afirmativa e negativa. 

  

  

 Expresión da información (I´ve/I 

haven´t got (English) on (Friday), Have 

you got (PE) on (Tuesday), Yes, 

I´ve/No I haven´t). 

 Preguntas e respostas sobre os días 

mellorar na súa aprendizaxe e lograr 

unha competencia integrada a través de 

producións audiovisuais ou multimedia e 

de manifestacións artísticas (horarios, 

hábitos, festividades…).  

▪ B5.13. Recoñecer un repertorio limitado 

de léxico de alta frecuencia relativo a 

situacións cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas súas 

experiencias, intereses e próximos á súa 

idade. 

▪ PLEB5.13. Comprende e usa adecuadamente 

o vocabulario necesario para participar nas 

interaccións de aula ou fóra da aula, ler textos 

próximos á súa idade e escribir con léxico 

traballado previamente. 

▪ CCL 

▪ CAA 
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TEMPORALIZACIÓN BIG SURPRISE! 4                   
 

UNIDADE 
Aprox. Nº 
Sesións 

Aprox. Temporalización 
(50 mins por sesión) 

Datas 

Teatime at Granny’s! 6 2 SEMANAS 10 – 22 de setembro 

1 A real cowboy 15 5 SEMANAS 23 de set. – 27 de out. 

2  Bathtime for Fifi 12  4 SEMANAS 1-30 de nov. 

3 The hungry rat 15 5 SEMANAS                     8 de xaneiro – 16 de febreiro  

4 Night and day 15 5 SEMANAS 24 de feb. – 31 de marzo 

5 Off to school! 12 4 SEMANAS 1 de abril – 10 de maio 

6 The Wolf’s in town 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 – 20 dec.) 

                      Carnival (17 - 23 feb.) 

 

TOTAL 105 87.5 horas  
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SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS: 

4º CURSO 

STARTER UNIT: TEATIME AT GRANNY’S 

Vocabulario 
Básico/repaso: ice cream, cheese,  tomatoes, sandwiches, salad, chocolate, sausages, chicken, bananas, crips. Os números. O 
alfabeto. 
Lion, snake, monkey, pencil case, ruler, sharpener, trumpet, guitar, violin, recorder, hat, jumper, trousers, shirt.      
 In, on, under + furniture. 
 
Estruturas comunicativas 
Linguaxe básica:  What’s your name?, How old are you?,  What’s he/she wearing?, He’s/She’s wearing…, I’m wearing… 
What’s your favourite food?, Do you like…?, Yes, I do/No, I don’t,  What’s the time?, It’s… o’clock. 
Linguaxe de repaso: What’s this?,  It’s a…,  Have you got a…?, I’ve got a…  There’s a…, How do you spell…? 
 
UNIT 1: A REAL COWBOY  
Vocabulario 
Básico:  playing hockey, canoeing, horse riding, rollerblading, skateboarding playing volleyball, playing basketball, swimming. 
 Come on, Tom!, I’m not a real cowboy, You’re a real cowboy/cowgirl. 
 Watching TV, reading comics, talking to friends, writing emails, listening to music, playing computer games. 

Stamp your feet on the ground, Swing your partner round and round. 
Compass, north, south, east, west, the USA, Canada, Alaska, Please speak English. 

Receptivo:  idea, brilliant, fantastic. Nombres das ciudades de EE.UU.; Native American, language, Inuit, African American, ranch, 
throwing lassos, riding a snowmobile, baseball, between, the rest of. 

Repaso:  Having fun, everyone, in the sun.                    
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Estruturas comunicativas 
Linguaxe básica: He/She likes…, He/She doesn’t like…, It’s in the…, X is from… 
Linguaxe receptiva: What’s this?, It’s a…,  How do you spell…?, Do you like…?, Yes I do, I like…/I don’t like. 
 
Fonética (ritmo, acentuación e entoación) 
 Practicar a pronuncia do vocabulario clave. 
 Escoitar cantar un chant. 
 Actuar e representar a historia e a canción da unidade. 
Clasificar foneticamente e repetir o vocabulario 
 

UNIT 2: BATHTIME FOR FIFI   
Vocabulario 
Básico:  face, eyes, ears, hands, fingers, feet, toes, body 

Clean, dirty, blond.   Hamster, canary, goldfish, tortoise, rabbit, pony, eagle, wolf, leopard, pig, dolphin. 
 taste, smell, touch, hear, hearing, see, sight 

His/her sense of… is important, I haven’t got a pen, Borrow mine. 
Repaso:  teeth, nose, mouth, hair, arms, legs, curly, enemies 
Receptivo: bathtime, rap, jump in the air, bird house, Wolf Park, Wild Cat House, Pet Farm, Dolphin Pool, active, a guide dog, a 

blind person. 
 

Estruturas comunicativas 
Linguaxe básica: He’s/She’s got…,   Has he/she got…?, Yes, he/she has.  
No, he/she hasn’t. 
Linguaxe receptiva: I’ve got..,  He/She likes…, He/She doesn’t like…,  This is…, He’s/She’s…,  He’s/She’s in…,  He’s/She can 
see… 

 

Fonética (ritmo, acentuación e entoación) 
 Practicar a pronuncia do vocabulario clave. 
 Escoitar e cantar un chant.  
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 Actuar e representar a historia e a canción da unidade.  
 Clasificar foneticamente e repetir vocabulario.  
UNIT 3: THE HUNGRY RAT  
Vocabulario 
Básico:  Cake, meat, fish, juice, fruit, milk, cola, jam, jug, plate, fridge, 

Happy, angry, lazy, busy, hungry, thirsty. 
Still life, painting, wine, soup, a bowl, a bottle, a basket, a rabbit, a knife, a coffee pot, It’s by + nome do pintor, a table, 
a guitar, an apple, grapes.  What can you see?, I can see.., It’s time for…,Some for me and some for you,  Can I go to 
the toilet, please?, Yes, of course. How much is it? + price (pounds and pence). 

Repaso:  O alfabeto. Os números.  
Receptivo: a newspaper, a cockerel, a pipe, an onion, a pepper, alive, dead.  

French, Catalan, American. 
 
Estruturas comunicativas 
Linguaxe básica: There’s some…,  in, on,   Can I have some…?,  Yes, of course. No, sorry. Here you are. 
Linguaxe receptiva: I like…, I don’t like…, Do you like…?,  He/She’s got… (blue) hair. This … is called…,  There’s a … 
 
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.  
 
 
UNIT 4: NIGHT AND DAY           
Vocabulario 
Básico:  get up, have breakfast, go to school, have lessons, have lunch, go home, have dinner, go to bed.                           

Quarter past one, quarter past four, half past six, half past eight, quarter to five, quarter to seven. 
Time zone, Spain, Britain, the USA, China, midday, in the morning/ afternoon/evening.  I’m sorry, I’m late, OK, sit 
down. 
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Receptivo:  science, float, do, difficult, important, sleeping mask, fruit, nuts, sweets, astronaut, gravity.                          
Repaso:  Have you got…?,  Hello/Hi, I’m…,  What’s this?, Is it a …?,  I don’t know. It’s a…  Can, like, run, ride a bike, read a 

book, food, activity. 
 
Estruturas comunicativas 
Linguaxe básica: I get up/have/go… at… o’clock.   She/he gets up at… o’clock. 
She//He has breakfast/lunch/dinner at… o’clock.  She/He goes to… at… o’clock. 
Linguaxe de repaso: I / you + verbo.  I don’t like…, I like…., What’s the time? It’s… 
 
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: OFF TO SCHOOL! 
Vocabulario 
Básico:  a train, a plane, a bus, a motorbike, a taxi, a helicopter, a boat, a lorry, by… transport, paper, water. 
 PE, English, geography, maths, history, science. 

This is good/bad for the environment, pollute, waste, recycle, have an engine, leave taps on, collect rain water, water 
plants, draw only on one side, put…, in the recycling bin. 

Receptivo:  We all use…, some children/people…, Paper/water comes from…, 
traffic, polluted air. 

Repaso:  car, bike, shops, museum, park, sports centre, trees, river, lake, forest, clean, dirty. Is that right?, No that’s wrong. A 
hora. 

 
Estruturas comunicativas 
Linguaxe básica:  I go by… + transport on + day of the week,   He/She goes to … by…,   How do you go to school?, By… 
Linguaxe de repaso:  can, have got, present simple. 
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Fonética (ritmo, acentuación e entoación) 
 Practicar a pronuncia do vocabulario clave. 
 Escoitar cantar un chant . 
 Actuar e representar a historia e a canción da unidade. 
Clasificar foneticamente e repetir vocabulario  
 
 
UNIT 6: THE WOLF’S IN TOWN 

Vocabulario 
Básico:  station, supermarket, bank, cinema, café, zoo, park, swimming pool. 

Skip, turn around, touch the ground. 
In front of , next to, between, behind, above, opposite. 
This story is about…, in this picture…, myth, legend, fairytale, prince, princess, king, knight, god.  I don’t understand. 
Listen again. 

Receptivo:  ball, 6th century, sword, stone, adventures, change, pull out, poor, fairy godmother, message. 
Repaso:  In, on, under. Earth, father, girl, England. 
 
Estruturas comunicativas 
Linguaxe básica: I’m …ing.  He/She’s …ing.   It’s + preposición + lugar. 
Linguaxe de repaso: There’s a …, There isn’t a …,  He’s/She’s wearing…,  Can/Can’t.  O presente simple e o presente continuo. 
 
Fonética (ritmo, acentuación e entoación) 
 Practicar a pronuncia do vocabulario clave. 
 Escoitar cantar un chant. 
 Actuar e representar a historia e a canción da unidade. 
Clasificar foneticamente e repetir vocabulario  
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FESTIVALS – HALLOWEEN 

Vocabulario 
Linguaxe básica: GHOST, WITCH, TREAT... 
 

 
CHRISTMAS DAY 

Vocabulario 
Linguaxe básica: Christmas,  a paper hat, a cracker, a turkey, a Christmas  
pudding, a snowflake, a candle. Pull the cracker!, OK, 1,2,3, puull!,  Merry Christmas everybody and a happy new year. Here you 
are!. 

 

Linguaxe de repaso: I like…, Os membros da familia. 

 

Linguaxe receptiva: We have Christmas dinner at 3 o’clock. We pull crackers and wear paper hats. We have lots of fun.  

 

Coñecer aspectos da cultura anglosaxona en canto ao estilo de vida e á forma de celebrar as festividades, por exemplo o Nadal en 
Gran Bretaña; os adornos baixo a árbore, os calcetíns (stocking) para os agasallos, Santa Claus ou Father Christmas traendo os 
agasallos, etc. Comparala coa celebración no propio país.  
 
CARNIVAL 

MASKS(Design) 
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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 adóitase facer 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 (Listening and Speaking). 
 Comprensión e expresión escrita (Writing). 
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MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

  
 

4º Primaria BIG SURPRISE! 4 - Oxford University Press  

 Libros 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 mostra nas flashcards 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 aprendizaxe 
facilitando 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, 

writing and speaking. Obtense dous puntos por cada destreza e dous  puntos extra por boa pronunciación. En total 10 
puntos. 

 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 

adquiriridas ou desenvolvidas na unidade 

50,00% - Realización de probas escritas ou orais 

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. 
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1. INTRODUCIÓN  

1.1. Xustificación da programación 

As vantaxes e oportunidades que nos ofrece a presente Lei de Educación (LOE), 

modificada pola Lei 8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa 

(LOMCE), as particularidades do currículo desenvolvido para a Comunidade 

Autónoma de Galicia, segundo o Decreto 105/2014, do 4 de setembro, as esixencias 

e necesidades cada vez máis pluriculturais da nosa sociedade, xunto coas directrices 

establecidas polo Consello de Europa no Marco común europeo de referencia para as 

linguas, son claves significativas que quedan reflectidas no proxecto All About Us. 

Cunha clara vocación educativa e de aprendizaxe, onde os alumnos aprenden inglés 

a través de actividades motivadoras con carácter lúdico, que permiten de maneira 

inconsciente e natural a adquisición da lingua estranxeira, e que encerran o reto de 

potenciar a habilidade do alumnado para percibir o coñecemento dunha lingua 

estranxeira, non só como unha materia máis, senón coma o descubrimento dun 

mundo externo do que todos formamos parte responsable, promóvese a interacción 

na clase para desenvolver unha actitude de alerta cara ás normas e ós valores 

sociais, dentro dos principios psicopedagóxicos nos que se fundamenta o deseño 

curricular para a etapa da Educación Primaria. 

A finalidade do noso proxecto é, en primeiro lugar, conseguir que o alumnado adquira 

tódalas competencias marcadas pola LOMCE, centrándonos, como é lóxico, na 

competencia en comunicación lingüística, e facendo especial énfase nas 

competencias sociais e cívicas, aprender a aprender e sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor. Por outra banda, incorporar o conxunto de elementos transversais no 

proceso de aprendizaxe, recollidos tamén pola LOMCE. Como é de agardar, a 

comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual e as TIC 

traballaranse intensamente ó longo de todo o proceso. Así mesmo terán cabida na 

aprendizaxe da lingua estranxeira a promoción da igualdade de oportunidades, a non 

discriminación, a igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención da 

violencia de xénero, a prevención e resolución pacífica de conflitos en tódolos eidos, 

rexeitamento a calquera tipo de violencia, racismo e xenofobia, respecto ás vítimas 

do terrorismo, o desenvolvemento sostible e o medio ambiente, os riscos de 

explotación e abuso sexual, as situacións de risco no uso das TIC, a protección ante 

emerxencias e catástrofes, o desenvolvemento do espírito emprendedor, a actividade 

física e a dieta equilibrada, a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes 

de tráfico. 

Este proxecto ten en conta cambios tan significativos e evidentes coma a 

globalización, que practicamente esixe o dominio dunha segunda lingua estranxeira, 

e o impacto das novas tecnoloxías, repercutindo directamente nos alumnos á hora de 

aprender, de comunicarse ou de executar unha tarefa, elementos que se converteron 

nunha prioridade e nun instrumento clave no proceso de aprendizaxe, non só na 

etapa á que fai referencia este documento, senón ó longo de toda a vida. 
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Neste proxecto, o profesorado deberá crear as condicións esenciais para que se 

produza a aprendizaxe, atendendo particularmente á diversidade nas habilidades e 

expectativas de cada alumno e á busca do desenvolvemento do talento de cada un 

deles. Así mesmo preparará e organizará o traballo, axudando no desenvolvemento 

do mesmo; coordinará accións, impulsando actitudes positivas cara ó idioma e á 

cultura inglesa, captando e desenvolvendo o interese do alumno cara ó novo e á 

creatividade, participando de maneira activa e reflexiva, e tratando os erros coma 

sinais de progreso. Pola súa parte, o alumnado debe participar de maneira activa no 

seu proceso de aprendizaxe, sendo, como define a LOMCE, o centro e a razón de ser 

da educación.  

 

1.2. As Competencias Clave Integradas 

A sociedade actual, cada vez máis heteroxénea e global, demanda un tipo de cidadán 

competente, que saiba o que fai e o que di de maneira creativa e autónoma.  

Desde a área de linguas estranxeiras, esta formación, necesariamente continua, 

constitúe un proceso de construción social e emocional do coñecemento na que 

interactúan permanentemente o corpo, a mente, a razón e as emocións. 

Nun proceso de aprendizaxe continuo, baseado na adquisición de competencias, o 

alumnado, mediante os coñecementos que adquiriu, será capaz de aplicar o que sabe 

en situacións concretas, é dicir, poñer en práctica e demostrar os coñecementos, 

habilidades e actitudes que posúe para resolver diferentes feitos en diversos 

contextos. 

Cabe destacar o carácter combinado da aprendizaxe por competencias: o alumno, 

mediante o que sabe, debe demostrar que sabe aplicalo, pero ademais que sabe ser e 

estar. De esta maneira vemos como unha competencia integra os diferentes contidos 

que son traballados na aula (conceptos, procedementos e actitudes), exemplo dunha 

formación integral do alumno. En suma, estamos recoñecendo que a institución 

escolar non só prepara ó alumno no coñecemento de saberes técnicos e científicos, 

senón que o fai tamén como cidadán, de aí que deba demostrar unha serie de 

actitudes sociais, cívicas e intelectuais que impliquen o respecto ós demais, 

responsabilidade e cooperación. 

O noso proxecto recolle e integra os diferentes elementos curriculares -obxectivos, 

estándares de aprendizaxe e competencias- para a ensinanza da lingua estranxeira, 

así como criterios e indicadores de competencias para a avaliación da adquisición das 

competencias e o logro dos obxectivos da materia. 
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2. CONTEXTO  

2.1. Contexto particular do centro 

 

 5º Curso de Educación Primaria - Inglés  

 
Centro 

 
Rúa 

 
Localidade Provincia Código Postal 

 
 
 
Composición do departamento de linguas estranxeiras 
 

1  

2  

3  

4  

5  

 
 
Distribución do alumnado 

 
Curso Nº de alumnos/as Nº de grupos 

   

   

 
 
Características do alumnado 
 
(O departamento describiraas atendendo ós tres criterios detallados a continuación: 

 
 Xerais 
 Dos distintos grupos 
 Dun grupo 

 
Detallaranse os obxectivos básicos para o seu tratamento. Priorizaranse tamén as súas 
necesidades, as estratexias que convén empregar e a planificación do tempo). 

 
 
Perfil do centro 
(Elimínese o que non proceda) 

 

Nivel social Alto Medio Baixo Mixto 

Zona Centro 
urbano 

Barrio 
periférico 

Vila Rural 

Nº de alumnos de 
integración: 

 

Observacións: 
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2.2. Plan de lectura 

Propoñemos as seguintes actividades para desenvolver a competencia lectora en 

inglés: 

 

 Lectura en voz alta de textos por parte dos alumnos. 

 Grupos de lectura dentro e fóra da aula. 

 Lectura graduada relacionada coa linguaxe e/ou tema da unidade na casa. 

Inclúese unha táboa na que se indicarán os libros recomendados para cada 

trimestre (a completar polo profesorado). 

 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

      

      

      

 

2.3. Plan de Tecnoloxías da Información e da Comunicación 

(A completar polo profesorado) 
 
 

Obxectivos: 
 

 Favorecer a aprendizaxe da lingua estranxeira. 
 Adquirir habilidades tecnolóxicas e comunicativas. 
 Facilitar o acceso á información en soporte dixital. 
 Investigar e contrastar información. 
 Facer un uso axeitado da Internet e das redes sociais. 
 Uso de redes sociais, correo electrónico, mensaxes, etc. 
 Crear documentos en formato dixital. 
 Descargar e compartir recursos. 
 Outros. 

Recursos: 
 

 Conexión á Internet 
 Sala de informática 
 Ordenadores, tabletas, netbooks, portátiles 

 Lousa dixital 
 Outros. 

Programas / 
Aplicacións: 

 

 Páxinas web 
 Wikis 
 Procesadores de texto 
 Ebooks 
 Blogs 
 Skype 
 Google sites 
 Redes sociais 
 Outros 

Outros:   
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2.4. Características dos grupos no tocante á aprendizaxe 

(Elimínese o que non proceda) 

 
Xerais 

....................... 
Grupo A 
 Gústalles aprender mentres xogan ou realizan actividades lúdicas. 
 Mostran con facilidade/dificultade a súa creatividade e imaxinación. 
 Resulta doado/difícil espertar a súa curiosidade. 
 Disgústalles/gústalles expresar o que senten. 
 Mostran capacidade/incapacidade para organizar e analizar a súa propia aprendizaxe. 
 Son/ non son conscientes das vantaxes de traballar de forma cooperativa na clase. 
 Exprésanse de maneira coherente/incoherente e correcta/incorrecta na súa propia lingua. 
 Non precisan/ precisan entender tódalas palabras dun texto para comprendelo. 
 Gústalles/disgústalles ler na casa. 

 Outras. 

Grupo B 
 Gústalles aprender mentres xogan ou realizan actividades lúdicas. 
 Mostran con facilidade/dificultade a súa creatividade e imaxinación. 
 Resulta doado/difícil espertar a súa curiosidade. 
 Disgústalles/gústalles expresar o que senten. 
 Mostran capacidade/incapacidade para organizar e analizar a súa propia aprendizaxe. 
 Son/ non son conscientes das vantaxes de traballar de forma cooperativa na clase. 
 Exprésanse de maneira coherente/incoherente e correcta/incorrecta na súa propia lingua. 
 Non precisan/ precisan entender tódalas palabras dun texto para comprendelo. 
 Gústalles/disgústalles ler na casa. 

 Outras. 

Grupo C 
 Gústalles aprender mentres xogan ou realizan actividades lúdicas. 
 Mostran con facilidade/dificultade a súa creatividade e imaxinación. 
 Resulta doado/difícil espertar a súa curiosidade. 
 Disgústalles/gústalles expresar o que senten. 
 Mostran capacidade/incapacidade para organizar e analizar a súa propia aprendizaxe. 
 Son/ non son conscientes das vantaxes de traballar de forma cooperativa na clase. 
 Exprésanse de maneira coherente/incoherente e correcta/incorrecta na súa propia lingua. 
 Non precisan/ precisan entender tódalas palabras dun texto para comprendelo. 
 Gústalles/disgústalles ler na casa. 
 Outras. 

Grupo D 
 Gústalles aprender mentres xogan ou realizan actividades lúdicas. 
 Mostran con facilidade/dificultade a súa creatividade e imaxinación. 
 Resulta doado/difícil espertar a súa curiosidade. 
 Disgústalles/gústalles expresar o que senten. 
 Mostran capacidade/incapacidade para organizar e analizar a súa propia aprendizaxe. 
 Son/ non son conscientes das vantaxes de traballar de forma cooperativa na clase. 
 Exprésanse de maneira coherente/incoherente e correcta/incorrecta na súa propia lingua. 
 Non precisan/ precisan entender tódalas palabras dun texto para comprendelo. 
 Gústalles/disgústalles ler na casa. 
 Outras. 
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2.5. Priorización das necesidades 

(A cubrir polo profesorado) 

 
Necesidades xerais 
....................... 
 
Necesidades específicas dos diferentes grupos 
 
Grupo A....................... 
 
Grupo B....................... 

 
Grupo C....................... 
 
Grupo D....................... 

 
Necesidades específicas individuais 
 
Grupo A Alumno/a....................... 

 
Grupo B Alumno/a....................... 

 
Grupo C Alumno/a....................... 
 
Grupo D Alumno/a....................... 

 
 
Estratexias a empregar 
(A cubrir polo profesorado) 

 
a) Respecto ó alumnado....................... 
 
b) Respecto ó equipo docente do centro....................... 
 
c) Respecto a pais/nais/tutores/familias....................... 
 
 

2.6. Horario de clases 

 
Nome e cargo do/da profesor/a: 

 
HORARIO Luns Martes Mércores Xoves Venres 
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Nome e cargo do/da profesor/a: 

 

HORARIO Luns Martes Mércores Xoves Venres 

      

      

      

      

      

      

      

 
Nome e cargo do/da profesor/a: 

 

HORARIO Luns Martes Mércores Xoves Venres 

      

      

      

      

      

      

      

 

Nome e cargo do/da profesor/a: 

 

HORARIO Luns Martes Mércores Xoves Venres 

      

      

      

      

      

      

      

 

2.7. Actividades extraescolares e complementarias 

(Anotar aquí a actividade extraescolar e/ou complementaria: deportivas, artísticas, de apoio, etc.) 

 

Horario Luns Martes Mércores Xoves Venres 
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3. DESEÑO CURRICULAR 

3.1. Currículo 

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

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

regulación dos elementos que determinan os procesos de ensinanza e aprendizaxe 

para cada unha das ensinanzas. 

O currículo estará integrado polos seguintes elementos: 

 

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

que o alumno debe acadar ó finalizar o proceso educativo, como resultado das 

experiencias de ensinanza-aprendizaxe intencionalmente planificadas con tal fin. 

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

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

actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. 

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

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

e á adquisición de competencias. 

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

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

participe o alumnado. 

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

docentes como a organización do traballo dos docentes. 

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

dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa: referentes de avaliación que 

definen o que se quere valorar, o que o alumnado debe lograr, tanto en termos de 

conceptos como en procedementos ou actitudes. Responden directamente ó que se 

pretende lograr coa materia. 

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

de avaliación que permiten definir os resultados das aprendizaxes e concretan 

mediante accións o que o alumno debe saber, e saber facer, en cada materia. Deben 

permitir graduar o coñecemento ou logro acadado. Teñen que ser observables, 

medibles e avaliables, xa que contribúen e facilitan o deseño de probas 

estandarizadas e comparables. 

3.2. Obxectivos 

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

escolar, preparando ós alumnos e alumnas para vivir nun mundo progresivamente 

máis internacional, multicultural e multilingüe ó tempo que tecnoloxicamente máis 

avanzado. O noso país atópase comprometido como membro da Unión Europea no 

fomento e coñecemento doutras linguas comunitarias, tal como se recolle nun dos 

obxectivos da Estratexia de Lisboa. Pola súa parte, o Consello de Europa no Marco de 
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Referencia Común Europeo para a aprendizaxe de linguas estranxeiras, establece 

directrices tanto para a aprendizaxe de linguas coma para a valoración da 

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

para a elaboración do currículo da área. 

 

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

nenos e nenas as capacidades que lles permitan:  

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

acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os 

dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza nun mesmo, sentido 

crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e 

espírito emprendedor. 

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

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

grupos sociais cos que se relacionan. 

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

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

discriminación de persoas con discapacidade. 

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

Comunidade Autónoma se a houbera, e desenvolver hábitos de lectura. 

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

que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e manexarse en situacións 

cotiás. 

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

problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser capaces de aplicalos ás 

situacións da súa vida cotiá. 

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

a Xeografía, a Historia e a Cultura, con especial atención ós relacionados e vinculados 

a Galicia. 

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

aprendizaxe, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e 

elaboran. 

j) Empregar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na 

construción de propostas visuais e audiovisuais. 
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k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o dos demais, respectar as 

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

desenvolvemento persoal e social. 

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

comportamento que favorezan o seu coidado. 

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

nas súas relacións cos demais, así como unha actitude contraria á violencia, ós 

prexuízos de calquera tipo e ós estereotipos sexistas. 

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

accidentes de tráfico. 

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

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

importantes á cultura e á sociedade galegas. 

 

3.3. Competencias clave 

A reforma educativa, seguindo as recomendacións do Parlamento Europeo e do 

Consello de 18 de decembro de 2006, da UNESCO e da OCDE, entre outras, baséase 

na potenciación da aprendizaxe por competencias como complemento á aprendizaxe 

dos contidos. Na definición que a Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa 

(LOMCE) fai do currículo, atopámonos cos elementos que determinan os procesos de 

ensinanza e aprendizaxe, entre os que se atopan as competencias clave. Propóñense 

novos enfoques na aprendizaxe e avaliación, o que supón un importante cambio 

dirixido a aquilo que o alumnado asimila e é capaz de facer, sobre todo no tocante ás 

competencias clave, que se consideran prioritarias de cara ó desenvolvemento do 

alumnado. 

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

menos teóricos, desconectados entre si en moitas ocasións, un proceso educativo 

orientado á acción e baseado na adquisición de competencias incide, 

fundamentalmente, na adquisición duns saberes imprescindibles, prácticos e 

integrados, saberes que serán demostrados polos alumnos (é algo máis ca unha 

formación funcional). En suma, unha competencia é a capacidade posta en práctica e 

demostrada de integrar coñecementos, habilidades e actitudes para resolver 

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

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

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

situación determinada (de carácter real e distinta de aquela na que se aprendeu), 

activar recursos ou coñecementos que se teñen (aínda que se crea que non se teñen 

porque se esqueceron). 

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

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

produce en calquera área de coñecemento. A formación académica do alumno 
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transcorre na institución escolar durante un número limitado de anos, pero a 

necesidade de formación persoal e/ou profesional non remata nunca, polo que unha 

formación competencial dixital, por exemplo, permitirá acceder a este instrumento para 

obter a información que se precise en cada intre (obviamente, despois de analizarse a 

súa calidade). Se ademais temos en conta que moitas veces é imposible tratar en 

profundidade tódolos contidos do currículo, está claro que o alumno deberá formarse 

nesta competencia, a de aprender a aprender. 

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

alumno cando remata a súa escolaridade OBRIGATORIA para enfrontarse ós retos da 

súa vida persoal e laboral son as seguintes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

 Competencia dixital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociais e cívicas. 

 Senso de iniciativa e espírito emprendedor. 

 Conciencia e expresións culturais. 

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

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

proporciona á formación persoal e intelectual do alumno o seguinte: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

Trátase dunha competencia moi complexa. Está vinculada á acción comunicativa 

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

mensaxes con distintas finalidades. Supón a apertura dunha vía de coñecemento, 

dentro e fóra da escola, enriquecemento cultural e constitúe un obxectivo de 

aprendizaxe permanente, considerando a lectura coma o principal medio para a 

ampliación da aprendizaxe e desta competencia. 

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

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

normas de convivencia, o exercicio da cidadanía, o desenvolvemento dun espírito 

crítico, o respecto ós dereitos humanos e o pluralismo, a resolución de conflitos, o 

desenvolvemento das capacidades afectivas en tódolos ámbitos, interese pola 

aprendizaxe e o recoñecemento das destrezas inherentes a esta competencia como 

fonte de pracer. 

A competencia en comunicación lingüística está constituída por cinco compoñentes: 

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

concretan en diferentes dimensións na interacción comunicativa.  

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático 

e as súas ferramentas para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu 
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contexto. Require coñecementos sobre os números e as súas operacións básicas, os 

símbolos e as formas de expresión e de razoamento matemático para producir e 

interpretar informacións, para coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais 

da realidade e para resolver problemas relacionados coa vida diaria e o mundo laboral. 

A súa adquisición supón, en suma, establecer unha relación profunda entre o 

coñecemento conceptual e o coñecemento procedemental implicados na resolución 

dunha tarefa matemática determinada. 

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

respecto ós datos e a veracidade. Os ámbitos integrados na competencia matemática 

son os referentes ós números, a álxebra, a xeometría e a estatística. 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía proporcionan un achegamento ó 

mundo físico e á interacción responsable co mesmo. Contribúen ó desenvolvemento 

do pensamento científico e capacitan o individuo para identificar, formular e resolver 

situacións da vida cotiá, para actuar fronte ós retos e problemas propios das 

actividades científicas e tecnolóxicas. 

O desenvolvemento destas competencias require unha serie de coñecementos 

científicos relativos á física, química, bioloxía, xeoloxía, matemáticas e tecnoloxías, 

que se derivan de conceptos, procesos e situacións interconectadas; así como unhas 

destrezas que permitan utilizar e manipular ferramentas tecnolóxicas, datos e 

procesos científicos para acadar un obxectivo.  

As actitudes e valores integrados nestas competencias están relacionados coa 

asunción de criterios éticos, o interese pola ciencia, o apoio á investigación científica, a 

valoración do coñecemento científico e a responsabilidade sobre a conservación dos 

recursos naturais e ambientais, así como a adopción dunha actitude adecuada para 

lograr unha vida física e mental saudable nun ámbito natural e social. 

 Competencia dixital 

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

comunicación. Supón a adecuación ós cambios que introducen as novas tecnoloxías e 

a adquisición de novos coñecementos, habilidades e actitudes para ser competente 

nun ámbito dixital.  

Require o coñecemento das principais aplicacións informáticas, e precisa do 

desenvolvemento de diversas destrezas relacionadas co acceso á información, o 

procesamento e uso para a comunicación, a creación de contidos, a seguridade e a 

resolución de problemas en distintos contextos. 

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

dispoñibles co fin de resolver os problemas reais dun modo eficiente, así como avaliar 

e seleccionar novas fontes de información e innovacións tecnolóxicas, a medida que 

van aparecendo, en función da súa utilidade para acometer tarefas ou obxectivos 

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

usuario adaptarse ás novas necesidades establecidas polas tecnoloxías, a súa 

apropiación e adaptación ós propios fins e a capacidade de interactuar socialmente en 

torno a elas. Por outra banda, a competencia dixital implica a participación e o traballo 

colaborador, así como a motivación e a curiosidade pola aprendizaxe e a mellora no 

uso das tecnoloxías. 

 Aprender a aprender  

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

de continuar aprendendo de xeito autónomo, aspecto fundamental para a aprendizaxe 

permanente. 

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

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

que os procesos de coñecemento se converten en obxecto do coñecemento e 

deberase aprender a executalos axeitadamente. 

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

aprender e a confianza para acadar as metas da aprendizaxe. 

 Competencias sociais e cívicas 

Estas competencias implican a habilidade e a capacidade para utilizar os 

coñecementos e actitudes sobre a sociedade, para comprender a realidade social do 

mundo no que se vive e exercer a cidadanía democrática nunha sociedade cada vez 

máis plural. 

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

adquisición de coñecementos que permitan comprender e analizar os códigos de 

conduta e o comportamento adecuado para convivir en sociedade. 

Os elementos fundamentais desta competencia son a capacidade de comunicarse de 

forma construtiva en distintos ámbitos e a seguridade nun mesmo, a integridade e a 

honestidade. 

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

xustiza, igualdade, cidadanía e dereitos civís.  

Nesta competencia son fundamentais a habilidade para interactuar eficazmente no 

ámbito público, para manifestar solidariedade e interese polos problemas da 

comunidade, o respecto dos dereitos humanos, a igualdade, a apreciación e 

comprensión das diferentes relixións ou culturas. 

O desenvolvemento destas competencias implica afrontar os conflitos con valores 

éticos e exercer os dereitos e deberes cidadáns desde unha actitude solidaria e 

responsable. 
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 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

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

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

iniciativas necesarias para desenvolver a opción elixida e facerse responsable dela, 

tanto no ámbito persoal como no social ou laboral.  

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

emprendedores, contribuíndo así á cultura do emprendemento.  

Esta competencia require uns coñecementos relacionados coa capacidade de 

recoñecer as oportunidades existentes para as actividades persoais, profesionais e 

comerciais; e unhas destrezas como a capacidade de análise, de planificación, 

organización, xestión, toma de decisións, resolución de problemas, liderado, 

pensamento crítico, avaliación e autoavaliación. 

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

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

interese e esforzo, e o espírito emprendedor. 

 Conciencia e expresións culturais 

Esta competencia implica coñecer, apreciar, comprender e valorar criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de gozo e 

enriquecemento persoal e consideralas parte do patrimonio cultural dos pobos.  

Require coñecementos que permitan acceder ás distintas manifestacións sobre a 

herdanza cultural a tódolos niveis. Comprende a concreción da cultura e outras 

manifestacións artístico-culturais da vida cotiá. Incorpora o coñecemento básico das 

principais técnicas, recursos e convencións das diferentes linguaxes artísticas e a 

identificación entre as diferentes manifestacións artísticas e a sociedade. 

A adquisición desta competencia pon en funcionamento destrezas como a aplicación 

de diferentes habilidades de pensamento para poder comprender, valorar, 

emocionarse e gozar das diferentes manifestacións artísticas. Supón, ademais, 

actitudes e valores persoais de interese, recoñecemento e respecto por elas e pola 

conservación do patrimonio. 

 

3.3.1. Competencias clave nesta materia 

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

práctica educativa diaria poida aconsellar en cada momento: 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

O estudo dunha lingua estranxeira contribúe ó desenvolvemento desta competencia 

dun xeito directo, completando, enriquecendo e enchendo de novos matices 

comprensivos e expresivos esta capacidade comunicativa xeral. A competencia en 

comunicación lingüística refírese á utilización da linguaxe como instrumento de 
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comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da 

realidade, de construción e comunicación do coñecemento e de organización e 

autorregulación do pensamento, as emocións e a conduta. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

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

expresión e razoamento matemático para producir e interpretar informacións, para 

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

problemas relacionados coa vida diaria. Forma parte da competencia matemática a 

habilidade para interpretar e expresar con claridade e precisión informacións, datos e 

argumentacións. 

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

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

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

natureza, permiten comprender mellor os avances, as limitacións e os riscos das 

teorías científicas, as aplicacións e a tecnoloxía nas sociedades en xeral. Son parte 

destas competencias básicas o uso de ferramentas e máquinas tecnolóxicas, os datos 

científicos para acadar obxectivos baseados en probas. 

 

 Competencia dixital 

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

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

posibilidade de comunicarse utilizando as novas tecnoloxías creando contextos reais e 

funcionais de comunicación. Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades 

para buscar, obter, procesar e comunicar información e transformala en coñecemento. 

 

 Competencia para aprender a aprender 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira rendibilízase enormemente ó incluír contidos 

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

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

eficaces. 

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

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

a motivación do logro, entre outras. 

 

 Competencias sociais e cívicas 

As linguas non só serven ós falantes para comunicarse socialmente, senón que tamén 

son vehículo de comunicación e transmisión cultural. Aprender unha lingua estranxeira 

implica o coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados ás diferentes 

comunidades de falantes desta. 

Este feito favorece a comprensión da realidade social na que se vive, o respecto, o 

recoñecemento e a aceptación de diferenzas culturais e de comportamento, promove 
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a tolerancia e a integración, e axuda a comprender e apreciar tanto os trazos de 

identidade coma as diferenzas. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

As decisións que provoca a reflexión sobre a propia aprendizaxe favorecen a 

autonomía. Na medida que a autonomía e iniciativa persoal involucran a miúdo outras 

persoas, esta competencia obriga a dispoñer de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo: poñerse no lugar do outro, valorar as ideas dos demais, 

dialogar e negociar, a asertividade para facer saber axeitadamente ós demais as 

propias decisións, e traballar de forma cooperativa e flexible. O sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor supoñen a capacidade de imaxinar, emprender, desenvolver e 

avaliar accións ou proxectos individuais ou colectivos con creatividade, confianza, 

responsabilidade e sentido crítico. Require, polo tanto, poder reelaborar as 

formulacións previas ou elaborar novas ideas, buscar solucións e levalas á práctica. 

 

 

 Conciencia e expresións culturais 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira colabora no desenvolvemento desta 

competencia se os modelos lingüísticos que se utilizan conteñen, aínda coas 

limitacións desta etapa, producións lingüísticas con compoñente cultural. Trátase, polo 

tanto, dunha competencia que facilita tanto expresarse e comunicarse como percibir, 

comprender e enriquecerse con diferentes realidades e producións do mundo da arte e 

da cultura. 

Esta competencia incorpora así mesmo o coñecemento básico das principais técnicas, 

recursos e convencións das diferentes linguaxes artísticas como a música, a literatura, 

as artes visuais e escénicas, ou das diferentes formas que adquiren as chamadas 

artes populares.  

3.3.2. Competencias clave a través de All About Us 

 Competencia en comunicación lingüística: 

Tódolos libros de Oxford University Press ofrecen unha grande variedade de 

actividades que promoven a comunicación real na aula, cun desenvolvemento 

sistemático das destrezas escritas e orais e moitas oportunidades para personalizar. 

 Na lección 1 de cada unidade introdúcese o primeiro bloque de vocabulario a 

través dun vídeo de presentación, baseado na contorna real do protagonista 

do curso, e practícase o vocabulario a través dunha serie de actividades 

relacionadas co tema da unidade, incluíndo un chant e un xogo comunicativo, 

e unha tarefa de expresión libre activada por unha pregunta do protagonista 

do curso. 

 Na lección 2 se presenta a estrutura gramatical a través dunha canción. Os 

alumnos céntranse no uso da gramática no contexto a través dunha actividade 

de comunicación. 

 Na lección 3 se desenvolven destrezas de comprensión oral e escrita a través 

dun vídeo e varias frases breves que introducen o tema cultural e expresións 

útiles para a comunicación na vida real (Language in action!) 
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 Na lección 4, intercurricular, se presenta outro bloque de vocabulario 

relacionado con outras áreas clave do currículo. Proponse que representen a 

historia para practicar a expresión oral. 

 A lección 5 presenta unha historia que traballa a comprensión escrita e a 

expresión oral. Os alumnos escoitan ós personaxes do curso dar a súa opinión 

sobre a historia e se lles anima a expoñer a súa propia opinión seguindo o seu 

exemplo. 

 Na lección 6 se presenta o segundo bloque de vocabulario relacionado 

tematicamente coa historia. 

 Na lección 7 do CB os alumnos poden practicar as catro destrezas e a 

pronuncia de sons específicos a través dunha rima ou trabalinguas, ademais 

de practicar a comunicación mediante unha tarefa do estilo dos exames orais. 

 A través do vídeo interactivo da lección 8 se revisa a gramática e o 

vocabulario de toda a unidade e se traballa unha tarefa comunicativa que 

aplica a linguaxe da toda a unidade nun caso real (Conversation cards). 

 O proxecto final da lección 9 permite poñer en práctica a linguaxe aprendida a 

través dunha actividade manipulativa que os alumnos, unha vez rematada, 

deben presentar ó resto da clase de forma oral. 

 

 Competencia dixital: 

A combinación do material dixital xunto co material impreso favorece o 

desenvolvemento da competencia dixital tódolos días, ademais o alumno dispón da 

páxina web de Oxford Plus onde atopará tódolos contidos dixitais de All About Us. 

 Os alumnos practican o vocabulario e a gramática a través de xogos no iPack e 

a través de vídeos interactivos. 

 Tamén se desenvolve esta competencia facendo uso das novas tecnoloxías 

para buscar información para os seus proxectos ou traballos de grupo e 

realizar fotografías, enviar mensaxes ou gravar vídeos. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

Na historia da lección 5 de cada unidade se debate sobre o valor social e cidadán 

específico que fomenta o bo comportamento e respecto cara ós demais, así como as 

boas maneiras de actuar en cada lugar (All about values). 

 

Ó final do libro as seccións de festivais axudan ser conscientes dos diferentes feitos 

traballados en cada unidade, así coma as diferentes stories de Repaso (Review, 

despois das Unidades 2, 4 e 6). 

 

Ademais, as leccións intercurriculares relacionadas coa área de Ciencias Sociais 

axudan ós alumnos a desenvolver esta competencia: na unidade 3, os alumnos 

aprenden sobre edificios históricos. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

Tódalas unidades de All About Us ofrecen a posibilidade de desenvolver esta 

competencia mediante cancións, historias, as leccións de cultura e as de festividades. 
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Tódalas unidades ofrecen a posibilidade de poder expresarse ben mediante 

escenificacións, cancións, representacións e expresións de forma escrita, tanto no 

libro do alumno coma no de actividades. 

 Os alumnos poden expresar as súas ideas e creatividade mediante a 

música, elaborando manualidades, cantando, pensando accións para 

representar diálogos, creando as súas propias versións das historias. 

 Na lección 3 de cada unidade, os alumnos profundan nos diferentes 

aspectos da cultura do Reino Unido. 

 

Na unidade 2, o tema intercurricular está relacionado coa Música, en concreto coa 

obra musical “O carnaval dos animais”, e as seccións nas que se divide unha 

orquestra. E na unidade 4, aprenden sobre estilos artísticos. 

 

 Aprender a aprender: 

All About Us inclúe diferentes actividades, tanto no libro do alumno coma no de 

actividades, nas que se practican diferentes estratexias de aprendizaxe. 

 

 A práctica regular do vocabulario axuda ós alumnos mantelo activo e lles 

recorda a linguaxe que teñen á súa disposición. 

 Observar as imaxes antes de escoitar e ler un texto lles ensina buscar e obter 

pistas visuais a primeira vez que se enfrontan a un texto. 

 As actividades de descifrar animan ós alumnos a desenvolver destrezas de 

concentración e dedución, que son vitais para resolver problemas. 

 As mini cards ofrecen ó alumnado a oportunidade de personalizar a linguaxe, 

facéndose cargo da súa propia aprendizaxe. 

 Aplicar a información que aprenderon a outras situacións axuda ós alumnos 

desenvolver a súa propia aprendizaxe. 

 Nas actividades de grupo, os alumnos se comunican e colaboran con outros 

compañeiros, o cal lles permite aprender uns dos outros. 

 En tódalas unidades, os alumnos realizan actividades que apelan ó seu sentido 

da imaxinación, intentando ser o máis creativos posible. 

 

As actividades de autoavaliación propostas no All About Me Booklet animan ós 

alumnos a reflectir sobre a súa aprendizaxe. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

O sentido da iniciativa é outra das competencias que se ten en conta dentro dos 

diferentes niveis de All About Us, xa que o método axuda ós alumnos a ter confianza 

en si mesmos, a tomar a iniciativa para realizar diferentes actividades e a poñelas en 

práctica na vida real mediante, por exemplo, os proxectos propostos ó final de cada 

unidade, e nos proxecto colaborativos ó final de cada trimestre. 

 

 Facer predicións e crear expectación antes de realizar as tarefas fomenta a 

actitude positiva cara á resolución de problemas. 

 Utilizar as súas propias ideas na realización das tarefas desenvolve o sentido 

da iniciativa e o espírito emprendedor. 
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 Matemática, ciencia e tecnoloxía: 

Ó longo do libro do alumno, as leccións intercurriculares relacionadas coa área de 

matemáticas e de ciencias axudan ós alumnos a desenvolver esta competencia. 

 

 Unidade 1: os alumnos aprenden sobre o exercicio físico saudable. 

 Unidade 5: os alumnos aprenden sobre as propiedades dos materiais. 

 Unidade 6: os alumnos aprenden sobre a importancia do auga e aprenden a 

interpretar e elaborar gráficos estatísticos. 

 

3.4. Contidos 

Os contidos que conforman esta materia e este curso, agrupáronse en: comprensión e 

produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos, e coñecemento da 

lingua e conciencia intercultural. Estes cinco bloques, relacionados cos dous centros 

de atención específicos: a linguaxe oral e a linguaxe escrita, recollen os elementos 

constitutivos do sistema lingüístico, o seu funcionamento e relacións e a dimensión 

social e cultural da lingua estranxeira.  

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

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 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 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.  
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 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

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 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 

(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 adecuados, tanto na 

interacción e expresión oral como na recitación, dramatización ou lectura en 

voz alta. 

- Dominio progresivo de aspectos fonéticos básicos, de ritmo e entoación para a 

produción de textos breves orais, a través do xogo e da expresión corporal e 

musical. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

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 
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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... 

- 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 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: €, ₤ @. 

 Bloque 4. Produción de textos escritos 

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 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 
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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 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 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, convencións 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: €, ₤ @.  

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

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.   

B5.2. 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.  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- 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 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 

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, etc. 

- Realización de preguntas e respostas sinxelas indicando a identificación e 

localización de persoas, de obxectos e de lugares. 

- 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, planta e animais. 

- Expresión de desexos. 

- Expresión de instrucións. 

- Preguntas e respostas sobre petición e ofrecemento de axuda. 

B5.3. Estruturas sintáctico-discursivas: 

- Saúdos, agradecementos, despedidas... (Hi, See you, How are you? I´m fine, 

thanks…).  

- 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?, 

I’m, I´m (bored), What´s your favourite (sport), My favourite (sport) is..., (What´s 

his/her favourite (subjectt)?His/her favourite (subject) is..., When is your 

birthday? My birthday is on (August 2nd)...).  

- Expresión de sorpresa, agrado... (What fun!; How nice!...).  

- Preguntas e respostas sinxelas sobre a procedencia e nacionalidade dun 
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mesmo/a e doutra persoa (Where are you from?, I´m from..., Are you from...? 

Yes, I am/No, I am not, Is he/she from...? Yes he/she is/No, he/she isn´t..., Are 

you (Portuguese)? Yes, I´m/No, I am not)).. 

- Preguntas e respostas curtas en tempo presente e pasado (Are you...?, Yes, I 

am/No, I´m not, Is he/she...? Yes, he/she is/No, he/she isn´t, Were you...?, 

Yes,I was/No, I wasn´t, Was he/she...? Yes, he/she was/No, he/she wasn´t). 

- Expresión de posesión en primeira e terceira persoa e formulación da pregunta 

correspondente e resposta afirmativa e negativa. 

- Descrición dun mesmo/a (I´ve got (blue eyes) and (dark hair, I´m (a nurse)). 

- Preguntas e respostas curtas, en primeira e terceira persoa de singular, sobre 

actividades diarias, de lecer etc. (Do you (play tennis)?, Yes, I do / No, I don´t). 

- Descrición, en primeira persoa en afirmativa e negativa, de accións cotiás no 

pasado (I (played) computer games yesterday, I didnt´play…). 

- Descrición, en primeira persoa en afirmativa e negativa, de accións habituais, 

actividades diarias, de lecer etc. (I (have lunch((at half past eight), I (listen to 

music),I don´t...). 

- Preguntas e respostas sinxelas en primeira e terceira persoa de singular, para 

describir accións que se realizan no mesmo instante no que un fala (What are 

you doing?, I´m (playing), What is he doing?, She´s/he´s (speaking)). 

- Expresión de instrucións habituais e indicacións de direccións, en afirmativa e 

negativa (Fold (the paper, turn (on the left)). 

- Expresión de existencia (There is a (library) / There are lots of (parks) / There 

isn´t / There aren´t...). 

- Preguntas e respostas sobre a existencia de algo (Is there a (cinema)?, Yes 

there is, No there, isn´t, Are there lots of (gyms)?, Yes, there are, No, there 

aren’t). 

- Expresión da información (I´ve/I haven´t got (English) on (Friday)...). 

- Preguntas e respostas sobre os días da semana, meses, o tempo atmosférico, 

as horas e as datas (What date is it today?...). 

- Preguntas e respostas sobre obxectos do seu interese (Where´s is it?, It´s 

in/on/under/next to). 

- Expresión de cantidade: contar desde 1 a 1000. e 1st (1st), twenty-fifth (25th)… 

- Preguntas e respostas sinxelas sobre o prezo (How much is it?, It´s (one) 

pound and (fifty) cents). 

- Preguntas e respostas sinxelas sobre a cantidade de obxectos o persoas (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 habilidades (Can you (swim)?, 

Yes, I can;, No I can´t). 

- Expresión de habilidades en afirmativo e negativo (I can (play the piano), I can´t 

(play the trumpet). 

- 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). 
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- Preguntas sobre o desexo (Do you want to (play basketball?)). 

- Realización de preguntas e respostas curtas (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) relativo a posesións persoais, cores, 

números cardinais ata o 1000 e ordinais ata dous díxitos, preposicións, días da 

semana, roupa, materiais escolares, a hora, roupa, adxectivos para describir persoas, 

lugares e obxectos, países, nacionalidades, continentes, profesións, partes do corpo e 

a cara, deportes, equipamento deportivo, actividades ao aire libre e de lecer, 

instrucións habituais e indicacións de dirección, lugares da cidade, medios de 

transporte, comida, moedas, estado e sentimentos, tempo atmosférico, días da 

semana, meses, estacións do ano, accións, instrumentos musicais, materiais, animais, 

membros da familia, partes da casa.  

 

3.5. Metodoloxía 

3.5.1. Metodoloxía Didáctica 

As bases metodolóxicas que inspiran o noso traballo son as seguintes: 

 

O punto de partida da aprendizaxe dos alumnos son os seus primeiros 

coñecementos previos; centrándonos naquilo que resulta familiar e próximo ao 

alumnado pero cunha vertente de fantasía para lograr o equilibrio entre a 

seguridade/benestar co interese/imaxinación. O alumno pode transferir conceptos e 

estratexias adquiridas para construír así significados e atribuír sentido ao que aprende 

(partindo do que coñece e formulando hipóteses para elaborar regras que axudan a 

interiorizar o novo sistema). Favorécese así o seu crecemento persoal, o seu 

desenvolvemento e a súa socialización. 

A aprendizaxe a nivel de competencias persegue o desenvolvemento do potencial 

de cada alumno, das súas capacidades, preparar o alumnado para que poida afrontar 

os retos persoais ó longo da súa vida con éxito. Os alumnos non só terán que adquirir 

uns coñecementos, senón que deberán ser capaces de acceder a eles e aplicalos nos 

diferentes contextos da súa vida e contextualizalos. A aprendizaxe por competencias 

ten o propósito de cubrir tódolos aspectos da vida, facendo que os alumnos non só 

sexan capaces de aprender, senón, entre outros, de aprender a aprender, aprender a 

convivir, aprender a facer. Cada unha das unidades do noso proxecto proporciona 

diferentes actividades que contribúen ó desenvolvemento das competencias clave. 

 

As situacións comunicativas que inclúen o humor e o xogo captan a motivación 

do alumnado e facilitan a aprendizaxe; por iso é importante ter en conta a 

importancia das cancións e historias, as características dos personaxes, as 

ilustracións e mesmo os efectos sonoros das gravacións. 

 

Os nenos aprenden de distintas formas e a ritmos diferentes; por iso o noso 

proxecto está deseñado para ser utilizado con flexibilidade de modo que tódolos 

integrantes do grupo poidan participar e atopen actividades nas que poden aplicar 
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coñecementos e aptitudes, facilitando o desenvolvemento da propia conciencia de 

logros, e do progreso que logran día a día. No noso proxecto existe sempre un apoio 

para aqueles nenos e nenas que o requiran, tendo sempre en conta aqueles casos 

nos que o progreso non responda ós obxectivos que se programaron, así como os 

casos nos que algúns destaquen na consecución de obxectivos e que, ante a falta de 

actividade programada, perdan a motivación e  o interese pola lingua estranxeira. Para 

emendar estas posibles situacións inclúense actividades tanto de ampliación, para os 

máis avanzados, como de reforzo, para os que poidan estancarse nalgún momento. 

Estas actividades non aparecen no Class Book. Están explicadas no Teacher's Guide 

e poden ser de grande utilidade para a tarefa diaria do profesor. 

 

A aprendizaxe dos nenos é maior e de máis calidade se basea na actividade; eles 

demandan exercer a súa capacidade de actuar. Cada unha das unidades do noso 

proxecto proporciona unha ampla gama de actividades e recursos didácticos de 

diferente participación. No noso proxecto, o alumno/a é o centro do proceso de ensino-

aprendizaxe pero a súa actividade construtivista depende da intervención do 

profesor/a. Esta intervención debe ser activa e reflexiva e axustada ó nivel que mostra 

o alumno/a, debendo: iniciar o input da lingua, axudar ó individuo na interacción cos 

demais, avaliar o que fan os nenos/as, proporcionar retroacción, contextualizar as 

actividades e dar significados comprensibles para o alumno/a, promover estratexias de 

comunicación, potenciar as estratexias de aprendizaxe xa adquiridas e admitir o erro. 

 

Considerar o progreso pero tamén o erro como algo natural no proceso de 

aprendizaxe. O erro acontece como unha evidencia do dinamismo subxacente da 

comprensión e do dominio progresivo do novo sistema comunicativo. No noso 

proxecto enténdese que os erros prodúcense cando o neno/a anticipa como vai 

funcionar a lingua ou cando transfire regras da súa lingua materna nun proceso natural 

de adquisición. Pero é importante facer unha distinción entre erro e equivocación. 

Considérase erro o fallo sistemático debido a un mal ou escaso coñecemento da 

lingua. Estes erros corrixiranse ó finalizar as interaccións orais, de forma grupal e 

cunha linguaxe accesible e sempre tendo en conta que non desaparecen 

repentinamente, senón que requiren o seu tempo. A equivocación é un fallo ocasional 

debido a unha falta de atención nun momento determinado, que o mesmo lle pode 

acontecer a un falante nativo. Non paga a pena corrixir as equivocacións porque non 

son relevantes do proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

A avaliación do proceso individual e grupal dos alumnos na aprendizaxe é un 

factor importante para asegurar a calidade da aprendizaxe; no noso proxecto 

existe un Caderno de Avaliación con follas de avaliación fotocopiables para cada 

unidade, que permiten ó profesor anotar as observacións referentes ó progreso de 

cada alumno. Tal e como está concibido, o profesor pode adaptalo doadamente ás 

súas necesidades específicas. 

 

A aprendizaxe globalizada xera o desenvolvemento da realidade como un todo 

nos alumnos. O noso proxecto toma en conta esta situación ó ofrecer actividades 

interrelacionadas coas outras áreas curriculares, empezando polo coñecemento do 

neno mesmo e a continuación coa exploración do mundo que os rodea; a súa casa, o 

seu colexio, o seu medio e a súa sociedade en xeral. Este desenvolvemento reflíctese 
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nos temas de cada unidade, que se relacionan coas demais áreas do Currículo: 

Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais, Educación Artística, Matemáticas, Educación 

Física, etc. 

 

Unha aprendizaxe permanente. Non hai saberes que se adquiran exclusivamente 

nunha determinada materia e só serven para ela (sobre todo nesta e para esta). Con 

todo o que o alumno aprende nas diferentes materias (e non só na institución escolar) 

constrúe unha bagaxe cultural e de información que debe servirlle para o conxunto da 

súa vida, que debe ser capaz de utilizar en momentos precisos e en situacións 

distintas (a linguaxe é, a estes efectos, paradigmática). Por iso, as competencias clave 

poden acadarse se non en todas, si na maioría das materias curriculares, e tamén por 

iso en todas estas materias poderá utilizar e aplicar as devanditas competencias, 

independentemente de en cales as puidese adquirir (transversalidade). Ser 

competente debe ser garantía de ter acadado determinadas aprendizaxes, pero tamén 

permitirá acadar outras, tanto na propia institución escolar como fóra dela, garantía da 

súa aprendizaxe permanente (ou, neste caso, capaz de comunicarse en situacións moi 

diversas, algunhas das cais o propio alumno nin sequera pode considerar aínda que 

terá que facelo). 

 

3.5.2. Metodoloxía de All About Us 

A metodoloxía do noso proxecto desenvólvese como indicamos a continuación: 

All About Us é un curso de seis niveis para estudantes de lingua inglesa de 1º a 6º de 

Educación Primaria. 

É un curso centrado no neno, que permite ó alumnado de tódolos niveis e capacidades 

aprender facendo, aprender xuntos e aprender uns dos outros. 

All About Us ofrece unha grande cantidade de vídeos, deseñados para traballar de 

forma independente e en combinación co resto de materiais, e que permiten a máxima 

participación do alumnado e a eficiencia da aula, con ou sen lousa interactiva. 

O fío conceptual de All About Us baséase na vida real. En cada nivel do curso, os 

nenos seguen e comparten as experiencias e aprendizaxes dun alumno británico. Este 

enfoque supón un cambio importante, orienta totalmente a aprendizaxe cara á 

comunicación de nenos reais en situacións reais. Desta maneira, a presentación da 

linguaxe pode enfocarse en situacións da vida real e interacción social. 

Preséntase un neno novo en cada nivel do curso, para reflectir as propias experiencias 

e intereses cambiantes da vida dos nenos nas diferentes idades. A medida que os 

alumnos progresan a través dos niveis, poden compartir e comparar as súas 

experiencias e as súas vidas coas dos personaxes, acadando unha sensación 

verdadeira de crecer xuntos. 

O curso baséase en situacións, cun evento na vida do neno como punto de partida de 

cada unidade, por exemplo, o primeiro día de volta á escola ou indo de pícnic. A 
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situación é presentada polo personaxe central a través dun vídeo, e mellorada por 

unha animación, con efectos de son, e o audio do vocabulario básico. 

Despois, o personaxe central acompaña ós nenos mentres progresan a través de cada 

unidade, empregando máis vídeos para presentar historias, vídeos culturais de estilo 

documental e nos proxectos das unidades. 

As historias tamén constitúen unha característica importante do curso. Non soamente 

proporcionan un contexto significativo para o idioma, senón que tamén permiten 

traballar valores específicos. Desta maneira, os nenos forman conexións importantes 

entre os valores que ven representados na historia e o seu propio desenvolvemento 

social. 

All About Us baséase nunha metodoloxía sólida, baseada en asegurar o 

desenvolvemento das Competencias clave. Inclúe actividades de pensamento e 

actividades e desafío que requiren un desenvolvemento cognitivo e o traballo 

colaborativo. Baseándose no contido do curso no mundo real, as habilidades de 

pensamento crítico e autoavaliación tamén se desenvolven animando ós nenos a ter 

curiosidade e cuestionar o mundo que lles rodea, ó tempo que reflicten sobre as súas 

propias interaccións. 

Ó centrarse nun día na vida dun neno británico, o contexto de cada unidade é 

abertamente cultural e tamén se enriquece con vídeos sobre a cultura británica, nas 

leccións específicas de Cultura. Invítase ós alumnos a explorar e reflectir sobre o 

mundo que se lles presenta, comparando a vida do personaxe coa súa. 

A lección intercurricular está relacionada co tema da unidade, o que lles permite 

revisar continuamente e desenvolver a súa aprendizaxe do idioma. Facer ligazóns a 

outras áreas temáticas desta maneira amplía o significado e a perspectiva do que os 

nenos aprenderon e amplía os seus horizontes. 

All About Us ofrece unha ampla variedade de actividades e materiais que recoñecen 

os estilos de aprendizaxe individuais e lle permiten atender habilidades mixtas dentro 

da aula. Anímase ós nenos a traballar segundo a súa propia capacidade, con recursos 

de reforzo e extensión, e probas a dous niveles de dificultade para proporcionar 

flexibilidade adicional. 

3.5.3. Materiais e recursos didácticos  

 
O libro de texto utilizado é All About Us de Oxford University Press. O alumno dispón 

do Class Book cunha unidade introdutoria na que se presentan os personaxes que van 

acompañar ó alumnado ó longo de todo o curso, seis unidades con 9 leccións cada 

unha, nas que se presenta o contido clave, tres historias de repaso e 3 proxectos 

colaborativos, un por trimestre, e material sobre tres festividades. 

 

Ademais, o All About Me Booklet ofrece práctica adicional para consolidar a linguaxe 

aprendida en cada unidade, e propiciar a autoavaliación no alumnado. Constitúe un 

elemento moi útil para a conexión coa familia e compartir o aprendido na clase. 
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Dispón do Activity Book, con páxinas de actividades para cada lección, e proxectos, 

material de seguimento para as unidades de festividades, cut-outs e adhesivos de 

vocabulario. 

E dispoñen tamén da versión dixital do Class Book e do Activity Book. 

O profesor dispón da Guía didáctica cunha sección introdutoria que inclúe a descrición 

da metodoloxía e o concepto do curso, a presentación da función de cada lección, a 

secuencia dos recursos e os pasos estándares de ensino; anotacións didácticas 

concisas para cada lección, suxestións para actividades extra, referencias ás 

competencias clave, suxestións para actividades de warm-up, a versión solucionada 

das actividades do alumno, transcricións das audicións, un banco de ideas con 

suxestións para xogos e actividades, o listado de palabras e unha carta para os pais. 

Dispón do Teacher’s Resource Pack co póster All About Us e flashcards para 

presentar o vocabulario clave. 

Os CDs de audio coa gravación de tódalas cancións, historias e actividades de 

comprensión oral. 

 

Dispón do iPack coa versión dixital do CB e AB, audio, vídeo e xogos, as versións 

interactivas das actividades do CB e Ab, xogos dixitais para cada unidade e unha 

sección de recursos cos pósteres, flashcards, vídeos e cancións. 

 

Na páxina web de Oxford Premium dispoñen do material para a avaliación, os test das 

unidades, trimestrais, e de final de curso, materiais para o Portfolio e para a avaliación 

das competencias clave. 

 

E por último, os recursos na web Oxford Online Learning Zone, con práctica 

interactiva, para ser utilizados na casa ou na aula. 

 

Os recursos multimedia mencionados integran por completo o uso das TIC na aula, 

permitindo ós profesores adaptar as mellores solucións dixitais de acordo ó alumnado 

ou ó centro no que se desenvolve o ensino. 

 

3.5.4. Actividades 

 Actividades de inicio de lección 

Trátase de activar os coñecementos previos dos alumnos nos temas novos que se 

van traballar ou de repasar os xa traballados. Isto adóitase facer a través de 

actividades de brainstorming ou actividades de repaso, mediante xogos, 

intercambios comunicativos con soporte de Flashcards, pósters, cancións, etc. 

 De desenvolvemento da lección 

Cada unha das unidades do método inclúe diferentes tipos de actividades que 

apelan ás intelixencias múltiples e que están destinadas a facilitar a adquisición, 

fixación, evolución e mellora das diversas destrezas que conforman a maior parte 

de competencia da lingua inglesa. Estas actividades son:  
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 O vocabulario relacionado cos diversos campos conceptuais que se 

desenvolven na unidade didáctica (Vocabulary). 

 A lectura e comprensión de textos (Reading). 

 As estruturas gramaticais (Grammar). 

 Os sons estudados (Pronunciation). 

 A comprensión e a expresión oral da lingua en tódalas súas vertentes 

(Listening and Speaking). 

 A comprensión e a expresión escrita (Writing). 

 De reforzo e ampliación 

O proxecto parte do recoñecemento de que en toda clase hai alumnos/as con 

diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe e diferentes niveis de motivación, ao 

tempo que persegue o obxectivo de que todo alumno/a participe no proceso de 

aprendizaxe con plena satisfacción e alcance o éxito de acordo ao seu nivel de 

capacidade e interese. 

A diversidade de exercicios e actividades utilizados nos materiais posibilita que 

tódolos alumnos/as poidan encontrar algún que estea de acordo co seu estilo e 

ritmo de aprendizaxe.  

Algunhas destas actividades actúan como unha extensión para aqueles alumnos 

sen dificultades, e outras ofrecen un reforzo para aqueles que necesitan máis 

apoio. 

As actividades ás que nos referimos son as seguintes:  

 Actividades extra no Teacher’s Guide:  

- Mixed ability teaching activities. 

- Further practice. 

- Extra practice. 

 Actividades opcionais no Teacher's Guide. 

 As actividades do iPack. 

 As actividades propostas no Activity Book. 

 As actividades extra propostas no Activity Book: 

 Extra: para aqueles alumnos que terminan pronto e baseadas no contido da 

lección. 

 De desenvolvemento de competencias básicas 

Algunhas actividades contribúen máis especificamente ao desenvolvemento dunha 

ou varias competencias básicas, entre as que se incluirían:  

 Brainstorming 

 Role-plays 

 Actividades interactivas 

 Actividades na lousa dixital 

 Actividades baseadas en distintos soportes 

 Actividades de investigación ou estudos de casos 

 Actividades en grupo 

 Interpretacións de datos, gráficas, etc.  

 Textos culturais, cancións, rimas, etc. 
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 Actividades nas que se traballan as emocións 

 De avaliación 

 

Actividades de avaliación formativa, onde o profesor avaliará o traballo 

continuado dos alumnos e medirá o seu progreso a través da observación e 

comprobación da realización de actividades como:  

- Exercicios do Activity Book 

- O proxecto final de cada unidade 

Actividades de avaliación sumativa coa realización das diversas actividades de 

avaliación referidas en All About Us: 

- Unit tests 1-6 

- End-of-term tests 1-3 

- End-of-year test 

Actividades de autoavaliación e autoestudo, nas que o alumno se inicia en 

estratexias de auto-avaliación dos seus coñecementos e destrezas:  

- O self-evaluation de cada unidade (All About Me Booklet). 

 Complementarias 

Este tipo de actividades entre as que se incluirán: saídas culturais, asistencia a 

obras de teatro en inglés, conmemoración de festividades características da 

sociedade anglosaxona etc., serán deseñadas polo equipo de profesores do 

departamento de inglés de cada centro. 

 

 Saídas e actividades comúns a todo o centro ou a varios grupos  
(Anote aquí calquera saída Didáctica ou didáctico-lúdica prevista.) 
 

Grupo/s 
participantes 

Profesores 
participantes 

Trimestre/ 
Datas 

Descrición de saídas/ 
actividades 

Observacións 

     

     

     

 

3.5.5. Organización de tempos, agrupamentos e espazos 

O tempo, entendido como o dedicado ao ensino no centro, é un recurso fundamental e 

limitado na aprendizaxe dunha materia. A programación que se formula neste 

documento deberá ser adaptada por cada profesor de acordo aos seus horarios e 

ritmos da clase. 

  

Con respecto aos alumnos, o profesor pode seguir diferentes criterios para o 

agrupamento destes: 

(Elimínese o que non proceda) 

 Recursos humanos  

 Profesorado de apoio   

 Psicólogo/a  

 Criterios 

 En función da orde alfabética 

 Agrupamentos flexibles (especifíquese de que tipo e por que) 
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 Pequenos grupos de reforzo dentro/fóra da aula 

 Alumnos con distinto tipo de necesidades de orixe sensorial en distintos grupos na 

aula 

 

Á hora de realizar as tarefas, completar actividades, proxectos, etc. a organización dos 

alumnos realízase en función do tipo de interacción que se dá nese momento na aula: 

 Profesor-alumno 

 Traballo individual 

 Traballo en parellas 

 Traballo en grupo 

Os recursos que os profesores poden contar e os posibles espazos en que poden se 

desenvolver os procesos de ensino-aprendizaxe son, neste momento, máis e máis 

variados.  

Como resultado, os contextos de aprendizaxe son tamén máis amplos. Os profesores 

poden aplicar actividades e proxectos que inclúen diferentes ambientes: 

 O centro educativo 

 A comunidade 

 O contexto familiar 

 

A aula deixou de ser o único lugar onde se imparte unha materia. Tódolos centros 

educativos conta cunha serie de recursos espaciais, materiais e virtuais, que se poden 

empregar para impartir a materia: 

 Laboratorio de idiomas 

 Aula virtual  

 Sala de informática – Aula de audiovisuais 

 Biblioteca 

 Salón de actos - Teatro 

 Taller 

 Ximnasio  

 Patio 

 

Para o uso das áreas comúns, o profesor rexistrará observacións sobre cando, como e 

por que se usan estes espazos para a clase de inglés: 

____________________________________________________________________ 

 

Dentro da aula, o espazo pode ser distribuído seguindo criterios diferentes: 

 Mesas distribuídas en filas 

 Mesas distribuídas en “U”  

 Cantos específicos: biblioteca de clase, temas transversais, xogos, artesanía, etc. 

 Outros 

 

Ten un papel moi importante a incorporación das TIC na educación, proporcionando 

diversos recursos materiais que ofrecen ao profesor a posibilidade de deseñar súas 

clases de forma personalizada e axustándose ás necesidades de cada momento: 

 Vídeo-DVD 
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 TV  

 Radiocasete/ reprodutor CD  

 Cámara de vídeo – Gravador audio 

 Ordenadores (PC, portátiles, netbooks, tabletas, ...)  

 Pantalla Dixital Interactiva 

 Conexión á Internet (WiFi, outros...) 

 (anote aquí as observacións sobre cando, como e por que se usan estes recursos.) 

 

Máis aló dos recursos materiais e espaciais, non podemos deixar de mencionar os 

procesos cognitivos que interveñen coas fases de aprendizaxe do alumnado Estes 

procedementos que fan posible a incorporación dos coñecementos que queren ser 

transmitidos para os alumnos son moi complexos. Desde a atención necesaria para 

prepararse para recibir a información ata a memorización que permita o acceso a esta 

información cando sexa necesario, coa participación, entre outros, os seguintes 

procesos:  

 Acceso 

 Identificación 

 Entendemento 

 Reprodución 

 Reflexión 

 Conexión 

 Síntese 

 Creación. 

3.5.6. As medidas de atención para a diversidade dos alumnos 

Un dos elementos que máis promovía a LOE e segue promovendo 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 tódolos alumnos poidan acadar os obxectivos establecidos. Do 

mesmo xeito, debemos ofrecer actividades de extensión para aqueles alumnos máis 

capaces ou receptivos. A atención para a diversidade debe ser sempre realizada en 

ambas as direccións. Así, constantemente se deberá abordar estas diferenzas, 

presentando as mesmas actividades 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 tódolos 

momentos destas diferenzas, non só na hora de avaliar, senón tamén na hora de 

ensinar e planificar o proceso de ensino-aprendizaxe. 

All About Us ofrece actividades de reforzo e extensión que permiten dar unha atención 

individualizada aos alumnos segundo as súas necesidades e ritmo de aprendizaxe. No 

noso proxecto se inclúen ideas en tódalas leccións para que o profesor responda as 

diversas situacións que xurdan na aula. 
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No material destinado ao profesor, Teacher’s Guide e iPack se propoñen actividades 

de extensión e ampliación para os alumnos así como notas para o profesor, consellos 

didácticos, para afrontar diferentes expectativas do alumnado. 

Criterios e procedementos previstos para realizar as adaptacións curriculares 

apropiadas para os alumnos con necesidades educativas especiais 

(O departamento describirá e detallará aquí os criterios e procedementos específicos se fose 

necesario. Aqueles departamentos que non teñen este tipo de alumnado non terán esta 

sección) 

As adaptacións se centrarán en: 

1. Tempo e ritmo de aprendizaxe 

2. Metodoloxía máis personalizada 

3. Reforzar as técnicas de aprendizaxe 

4. Mellorar os procedementos, hábitos e actitudes 

5. Aumentar a atención orientadora 

6. Enriquecemento curricular 

7. Avaliacións adoptadas para as necesidades destes alumnos 

a) Para o alumnado con altas capacidades intelectuais: facilitaranse contidos e 

materiais de extensión adecuados ás necesidades destes alumnos para permitir 

acadar o máximo do seu potencial. 

b) Para os alumnos con integración tardía no sistema educativo: adoptaranse as 

medidas de reforzo necesarias para facilitar súa integración escolar e a recuperación 

do seu desfase para que lles permitan continuar os seus estudos con aproveitamento. 

c) Para o alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe: adoptaranse 

tanto medidas de escolarización como de atención. Para os alumnos con 

discapacidade, tomaranse medidas de flexibilización e alternativas metodolóxicas. 

Para os alumnos con dificultades de aprendizaxe graves, se priorizarán os contidos de 

procedementos e actitudes, buscando a integración social, ante a imposibilidade de 

acadar un progreso suficiente nos contidos conceptuais. Hai que insistir nos contidos 

instrumentais ou en materiais considerados como tales.  

Cando as adaptacións non son suficientes, temos a diversificación curricular, por 

medio da cal un alumno ou alumna podería deixar de cursar parte do tronco común da 

etapa e empregar este tempo  noutro tipo de actividades educativas, ben como as 

ofertas en espazos opcionais, ben como actividades deseñadas especialmente para 

el/ela, que poderían cursar dentro ou fóra do centro. Este/a alumno/a seguiría tendo en 

todo momento como referencia os obxectivos xerais da etapa, pero accedería a eles a 

través doutro tipo de contidos e actividades. 

3.6. Avaliación 

A aprendizaxe do alumno debe ser avaliada sistemática e periodicamente, tanto para 

medir individualmente os coñecementos e competencias adquiridas como para, e por 

el, introducir no proceso educativo cantas sexan precisas se a situación o require 
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(cando a aprendizaxe dos alumnos non responden para o que, a priori, non se espera 

deles).  

Se asumimos que as competencias clave supoñen unha aplicación real e práctica de 

coñecementos, habilidades e actitudes, a forma de comprobar ou avaliar se o alumno 

as adquiriu é reproducir situacións o máis reais posible de aplicación, e nesas 

situacións o común é que o alumno se sirva desa bagaxe acumulada (todo tipo de 

contidos) pero responda, sobre todo, a situacións prácticas. 

A avaliación por competencias permite avaliar tanto o logro dos obxectivos da 

materia coma o grao de adquisición das Competencias clave. Uns criterios están 

ligados expresamente a conceptos, e outros, preferentemente a procedementos e 

actitudes. 

En función do obxectivo que persigamos avaliar, contamos con varias modalidades, 

como é o caso da avaliación sumativa, realizada en diferentes momentos do curso e 

que temos que identificar coas finais de avaliación e de curso (ordinaria e 

extraordinaria, cando sexa o caso). Haberá outras avaliacións, coma a inicial (non 

clasificada) e a final e, sobre todo, a continua ou formativa, aquela que ocorre durante 

todo o proceso de ensino-aprendizaxe, inmersa nel, e que insiste, polo tanto, no 

carácter orientador e de diagnóstico do ensino. 

Realizarase ademais unha avaliación individualizada a tódolos alumnos ó finalizar 3ª 

de primaria na que o alumno deberá demostrar o grao de adquisición das 

competencias en comunicación lingüística e matemática. Ó final de 6ª de primaria 

deberá tamén demostrar o grao de adquisición de competencias clave, así como a 

realización dos obxectivos da etapa. 

O resultado das avaliacións individualizadas expresarase en niveis e se constarán nun 

informe de carácter informativo e orientador que se entregará ós pais ou titores. O 

nivel obtido será indicativo da progresión e a aprendizaxe dos alumnos, polo que se 

non son adecuados deberán aplicarse as medidas ou programas máis apropiados 

para eles. 

Ademais de avaliar a aprendizaxe dos alumnos, tamén se avalía o proceso de ensino 

dos profesores, polo que quedará incluído un procedemento de avaliación dos 

programas didácticos e seus indicadores na proposta pedagóxica de cada centro 

escolar. 

 

3.6.1. Procedementos de avaliación 

Atendendo ós diferentes criterios, o currículo propón unha serie de ferramentas que 

nos permiten levar a cabo o proceso de avaliación na aula. No caso de avaliación 

formativa, serán a observación e o seguimento sistemático do alumno, é dicir, se 

tomarán en consideración tódalas producións para o desenvolvemento, tanto de 

carácter individual como de grupo: traballos escritos, presentacións orais e debates, 

actividades de clase, lecturas e resumos, investigacións, actitude de aprendizaxe, 

precisión na expresión e autoavaliación entre outros. E a avaliación sumativa, as 
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probas escritas trimestrais e as de recuperación (e final de curso, se o alumno non 

tiver recuperado algunha, e extraordinaria, no caso de obter unha clasificación 

insuficiente na ordinaria final de curso). En todo caso, os procesos de avaliación serán 

variados, de forma que poidan adaptarse a flexibilidade que esixe a propia avaliación.  

O currículo tamén establece uns criterios de avaliación e uns estándares de 

aprendizaxe avaliables por materia e curso que nos permiten avaliar a consecución 

dos obxectivos do curso. Con respecto á avaliación por competencias, dado que 

estes son moi xenéricos, debemos concentrarnos moito máis, as compartir para facer 

con que nos sirvan como referencia para a acción educativa e para demostrar a 

competencia do alumno, e é o que chamamos de indicadores. Para a súa referencia, 

se inclúe na seguinte sección a lista completa tanto dos criterios da avaliación como os 

indicadores de competencias clave.  

3.6.2. Recursos de avaliación 

3.6.2.1. Criterios de avaliación 

Os criterios de avaliación que establece o currículo para o quinto ano do ensino básico 

na área de lingua estranxeira, organizado en cinco seccións principais: comprensión e 

produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos, e coñecemento da 

lingua e conciencia intercultural, son os seguintes:  

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

- 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 máis importante do texto.   

- B1.3. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos 

nos diferentes contextos comunicativos de forma significativa.  

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

- 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, acentuais, rítmicos e de entoación básicos e de 
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uso diario. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- 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. 

 Bloque 4. Produción de textos escritos 

- 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 presentacións sinxelas e transmitir información. 

- B4.8. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para escribir 

con razoable corrección frases curtas que utiliza normalmente ao falar, cunha 

ortografía aceptable. 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

- 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.   

- B5.4. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en situacións reais ou 

simuladas en contextos menos dirixidos.   

- B5.5. Obter e dar información persoal máis detallada, aparencia física, 

afeccións… en situacións comunicativas habituais dentro e fóra da aula.  

- B5.6. Expresarse en tempo presente e pasado simple, afirmativa e negativa, 1ª 

e 3ª persoa…   

- B5.7. Expresar nocións básicas relativas a accións cotiás, de lecer…  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- B5.8. Expresar e identificar a existencia de seres vivos ou obxectos.   

- B5.9. Describirse fisicamente, achegando información complementaria, a si 

mesmo/a ou a outra persoa.   

- B5.10. Expresa e comprende indicacións e ordes.   

- B5.11. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas para realizar as 

funcións comunicativas propias do seu nivel.   

- B5.12. Utiliza as estruturas sintácticas de progresiva dificultade (p. e. enlazar 

frases sinxelas con conectores (and, or, then but), pero adecuándoas aos 

propósitos comunicativos. 

- B5.13. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus significados 

asociados. 

- B5.14. Mostrar un control dun conxunto de estruturas gramaticais sinxelas e de 

modelos de oracións e frases dentro dun repertorio memorizado. 

- B5.15. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en situacións 

comunicativas sinxelas da vida da aula ou fóra dela. 

- B5.16. Recoñecer un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia relativo a 

situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados coas súas 

experiencias. 

- B5.17. 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…). 

- B5.18. Indagar a realidade plurilingüe e multicultural das familias e da súa 

contorna, e identificar semellanzas e diferenzas, evitando os estereotipos. 

3.6.2.2. Estándares de aprendizaxe avaliables 

Os estándares de aprendizaxe para este curso foron organizados en cinco seccións 

principais: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e 

escritos, e coñecemento da lingua e conciencia intercultural. Recollemos a 

continuación o lexislado:  

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

- PLEB1.1. 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.  

- 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.  
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- 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.  

- PLEB1.4. Escoita atentamente en interaccións cara a cara, sen interromper. 

- PLEB1.5. Amosa interese e respecto polas intervencións orais alleas en prol da 

mellora da súa pronuncia, entoación e acentuación. 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

- 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.  

- PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter información en interaccións 

cotiás habituais. 

- PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta.  

- PLEB2.4. Produce textos orais propios, sinxelos e breves (p.e. cancións, 

conversas telefónicas, dramatizacións) utilizando distintos soportes multimedia. 

- PLEB2.5. Recorda as ideas principais dun texto escoitado e fai un resumo 

breve sobre o mesmo. 

- PLEB2.6. Manifesta interese e respecto polas opinións do seus 

compañeiros/as. 

- PLEB2.7. Recoñece a diversidade lingüística da súa contorna como elemento 

enriquecedor. 

- 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.  

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- PLEB3.1. Comprende información básica escrita en notas, tendas e medios de 

transporte, relacionadas cos temas traballados previamente de forma oral.  

- 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.  

- PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias básicas para a comprensión lectora.  

- PLEB3.5. 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. 

- PLB3.6. Formula hipóteses sinxelas a partir de elementos icónicos e títulos que 

o acompañan e compróbaas. 

- PLEB3.7. Valora a lingua escrita como medio de comunicación. 

- PLEB3.8. Amosa interese por informarse, comunicarse e aprender a través dos 
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textos escritos. 

- PLEB3.9. Amosa interese pola corrección, ortografía básica, puntuación e 

presentación dos textos escritos.  
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 Bloque 4. Produción de textos escritos 

- PLEB4.1. Elabora textos sinxelos relacionados con temas da súa vida cotiá, 

experiencias e actividades na aula, traballados previamente de forma oral.  

- PLEB4.2. Escribe diálogos simples, a partir de modelos, respectando a 

estrutura gramatical coñecida e as normas ortográficas básicas.  

- PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, organizados con coherencia na súa 

secuencia e con léxico relacionado co tema da escritura propios de situacións 

de relación interpersoal (invitacións, notas, avisos).  

- PLEB4.4. Amosa interese polo uso guiado das TIC para producir textos e 

presentacións e transmitir información escrita. 

- PLEB4.6. Produce mensaxes escritas breves: notas e avisos, instrucións ou 

normas, cartas, felicitacións, carteis, folletos, bandas deseñadas o descricións 

de lugares, gustos ou afeccións). 

-  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…). 

- PLEB4.8. Uso do dicionario bilingüe e doutros materiais de consulta para a 

elaboración de textos. 

- PLEB4.9. Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza: evitando 

riscos, inclinación de liñas, etc. 

- PLEB4.10. Utiliza a lingua estranxeira escrita de forma correcta en situacións 

variadas atendendo á súa corrección. 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

- 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.  

- PLEB5.2. Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa cultura.  

- PLEB5.3. Participa en actividades de aprendizaxe individuais e colectivas, 

respecta as ideas dos e das demais e contribúe ao traballo en grupo.  

- PLEB5.4. Inicia e remata as interaccións adecuadamente. 

- PLEB5.5. Identifica en textos simples: as formas de presente e pasado simple, 

a afirmación e a negación… 

- PLEB5.6. Expresa, identifica e distingue actividades variadas de rutina, lecer… 

- PLEB5.7. Describe unha escena sinxela dicindo o que hai nela, compara dúas 

ilustracións e identifica as diferenzas, entre outras. 

- PLEB5.8. Describe con máis detalle o seu aspecto físico, gustos, afeccións… 

de si mesmo/a e doutra persoa.  

- PLEB5.9. Expresa e distingue as indicacións para chegar a un lugar, así como 
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as instrucións dentro e fóra da aula.  

- PLEB5.10. Diferencia preguntas e respostas moi simples, así como as que 

achegan información.  

- PLEB5.11. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e persoa, e usa correctamente os nexos básicos.  

- PLEB5.12. Memoriza rutinas lingüísticas coñecidas para desenvolverse nas 

interaccións dentro e fóra da aula.  

- 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. 

- 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. 

- PLEB5.16. Establece similitudes e diferenzas das linguas que hai na aula ou na 

súa contorna máis próxima. 

- PLEB5.17. Valorar as linguas como instrumento de comunicación, para 

aprender e acercarse a outras culturas. 

3.6.2.3. Rúbrica de avaliación de competencias 

No Anexo I deste documento incluímos unha modelo denominada Rúbrica de 

Avaliación de competencias para cada unidade e para o curso completo que nos 

permite avaliar o grao de adquisición das competencias clave indicando o nivel de 

cualificación que vai adquirindo o alumno. 

Na rúbrica indícase cada unha das competencias clave seguidas da súa 

especificación en indicadores. No modelo correspondente a cada unidade inclúense 

unicamente as competencias e os indicadores que se desenvolveron concretamente 

nesa unidade; en cambio, no modelo proposto para a avaliación xeral inclúense 

tódalas competencias e tódolos seus indicadores. Á hora de avaliar coas rúbricas, 

recoméndase cualificar, en primeiro lugar, cada un dos indicadores ou aqueles nos 

que se centrou o profesor, obtendo deste xeito unha visión global da competencia para 

avaliala seguidamente. 

No proceso de avaliación identificamos cinco niveis de cualificación, e para o seu 

rexistro aconsellamos a seguinte escala cualitativa ordenada de menor a maior: 

Insuficiente (IN): Non conseguido; Suficiente (SU): Conseguido con nivel baixo nos 

diferentes ámbitos; Ben (BI): Conseguido con nivel medio; Notable (NT): conseguido 

con nivel alto, e Sobresaliente (SB): Conseguido totalmente. Estes criterios de 

cualificación deben aplicarse tendo en conta os criterios de avaliación detallados para 

a área de lingua estranxeira.  

Para poder avaliar ós alumnos, o profesorado precisa unha serie de instrumentos 

que lle permitan obter uns datos concretos. No modelo propoñemos os instrumentos 

que cremos máis indicados para a obtención destes datos, como poden ser: 
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observación, proba escrita, proba oral, caderno de clase, portfolio. O profesor poderá 

modificar a modelo substituíndo ou incluíndo outros instrumentos empregados.  

Os indicadores nos que se especifican as competencias clave, que incluímos na 

modelo, e que nos permiten demostrar a competencia real do alumno para esta 
materia e este curso son os que indicamos a continuación:  

 

1. Competencia en comunicación lingüística (CL) 
 

Indicadores 

CL1. ESCOITAR 

CL1.1. Escoita e entende secuencias de instrucións ou direccións sinxelas, dadas polo profesorado ou un 
medio mecánico. 

CL1.2. Capta o sentido global en textos orais variados emitidos en diferentes situacións de comunicación. 

CL1.3. Identifica informacións específicas en textos orais variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

CL1.4. Comprende globalmente e extrae información específica de situacións curtas e sinxelas coa 
visualización repetida do documento audiovisual. 

CL1.5. Escoita e discrimina sons. 

CL2. FALAR 

CL2.1. Fai un uso axeitado da pronuncia, ritmo, entoación e acentuación en diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en representacións sinxelas.  

CL2.3. Pode organizar as súas breves exposicións, dicindo ou lendo en voz alta para toda a clase textos 
breves de realización propia. 

CL3. CONVERSAR 

CL3.1. Usa estruturas básicas propias da lingua estranxeira en diferentes contextos comunicativos de 
forma significativa. 

CL3.2. Mantén conversas cotiás e familiares sobre temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

CL4. LER 

CL4.1. Capta o sentido global de textos sinxelos. 

CL4.2. Localiza información explícita en textos diversos sobre temas de interese. 

CL4.3. Realiza inferencias directas na comprensión de textos diversos sobre temas de interese. 

CL4.4. Le textos diversos sobre temas de interese. 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Escribe en lingua estranxeira a partir de modelos traballados previamente. 

CL5.2. Elabora textos escritos atendendo ao destinatario e á finalidade do texto. 

 
2. Competencia matemática, científica e tecnolóxica (CMCT) 
 

Indicadores 

CMCT1. Ordena os datos rexistrados atendendo a un criterio de clasificación. 

CMCT2. Representa os datos obtidos sobre feitos e obxectos da vida cotiá empregando os gráficos 
estatísticos máis axeitados á situación, táboa ou gráfica. 

CMCT3. Relaciona determinadas prácticas de vida co axeitado funcionamento do corpo. 
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CMCT4. Identifica diferentes especies de seres vivos. 

CMCT5. Recoñece o proceso da experimentación científica. 

 
3. Competencia dixital (CD) 

 

Indicadores 

CD1. Busca, recompila e organiza información en soporte dixital. 

CD2. Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación para contrastar e comprobar información. 

CD3. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe da lingua estranxeira. 

 
4. Aprender a aprender (AA) 
 

Indicadores 

AA1. Emprega estratexias para aprender a aprender, como empregar dicionarios bilingües e monolingües.  

AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou interactivo para resolver problemas de comunicación. 

AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta de aprendizaxe. 

 
5. Competencias sociais e cívicas (SC) 
 

Indicadores 

SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

SC2. Respecta as normas básicas de intercambio como escoitar e mirar a quen fala, respectando a 
quenda de palabra. 

SC3. Valora a lingua estranxeira como instrumento de comunicación con outras persoas e mostra 
curiosidade e interese cara as persoas que falan a lingua estranxeira. 

SC4. Identifica algúns costumes de países onde se fala a lingua estranxeira. 

 
6. Sentido da iniciativa e espírito emprendedor (SIEE) 

 

Indicadores 

SIEE1. Busca, recompila e organiza información en diferentes soportes. 

SIEE2. Goza de forma autónoma da lectura de textos axeitados á súa idade manifestando unha actitude 
positiva cara á lectura. 

SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de planificación e comprobación do traballo realizado. 

 
7. Conciencia e expresións culturais (CEC) 

 

Indicadores 

CEC1. Mostra curiosidade e interese por coñecer información sobre as persoas e a cultura dos países 
onde se fala a lingua estranxeira.  

CEC2. Identifica algúns costumes de países onde se fala a lingua estranxeira 

CEC3. Emprega técnicas artísticas para a presentación de proxectos ou documentos artísticos. 

CEC4. Participa na elaboración de composicións grupais empregando diferentes recursos expresivos 
musicais e/ou escénicos. 
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3.6.2.4. Rúbrica de avaliación de contidos 

 
No Anexo II deste documento inclúese un modelo denominado Rúbrica de Avaliación 
de contidos xeral que nos permite avaliar o nivel que adquiriu o alumno, ademais 

dunha táboa de consulta cos distintos niveis de adquisición para cada un dos 
estándares de aprendizaxe de cada bloque lingüístico. 

3.6.3. Elementos de avaliación 

Existe unha relación entre os distintos elementos do currículo que interveñen no 

proceso de avaliación: criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e 

competencias clave e indicadores. Na seguinte táboa recollemos estes elementos 

organizándoos en cinco bloques: comprensión e produción (expresión e interacción) 

de textos orais e escritos, e coñecemento da lingua e conciencia intercultural. 
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ELEMENTOS DE AVALIACIÓN: 

 

Bloque 1. Comprensión de textos oraIs 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

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.   

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.  

 

CL 

 

CL1.3. Identifica informacións específicas en textos orais 
variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 
CL1.4. Comprende globalmente e extrae información 
específica de situacións curtas e sinxelas coa visualización 
repetida do documento audiovisual. 

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas 

máis adecuadas para a comprensión do sentido 

xeral e a información máis importante do texto.   

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.  

 

CL 

 

CL1.1. Escoita e entende secuencias de instrucións ou 
direccións sinxelas, dadas polo profesorado ou un medio 
mecánico. 

B1.3. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación básicos nos diferentes 

contextos comunicativos de forma significativa.  

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.  

 

CL 

AA 

CL1.2. Capta o sentido global en textos orais variados 
emitidos en diferentes situacións de comunicación. 
AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de comunicación. 

 PLEB1.4. Escoita atentamente en interaccións cara a 

cara, sen interromper. 

CL CL1.3. Identifica informacións específicas en textos orais 
variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 PLEB1.5. Amosa interese e respecto polas intervencións 

orais alleas en prol da mellora da súa pronuncia, 

entoación e acentuación. 
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Bloque 2. Produción de textos oraIs: Expresión e interacción 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

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).   

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.  

 

CL CL3.1. Usa estruturas básicas propias da lingua estranxeira 

en diferentes contextos comunicativos de forma 

significativa. 

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.  

PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter 

información en interaccións cotiás habituais. 

 

CL CL3.1. Usa estruturas básicas propias da lingua estranxeira 

en diferentes contextos comunicativos de forma 

significativa. 

PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta.  

 

CL 

SC 

CL3.1. Usa estruturas básicas propias da lingua estranxeira 

en diferentes contextos comunicativos de forma 

significativa. 

SC2. Respecta as normas básicas de intercambio como 

escoitar e mirar quen fala, respectando a quenda de 

palabra. 

B2.3. Valorar a lingua estranxeiras como 

instrumento de comunicación. 

PLEB2.4. Produce textos orais propios, sinxelos e 

breves (p.e. cancións, conversas telefónicas, 

dramatizacións) utilizando distintos soportes multimedia. 

CL 

SC 

CL2.1. Fai un uso axeitado da pronunciación, ritmo, 

entoación e acentuación en diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en representacións sinxelas   

SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de comunicación predicibles. 

B2.4. Producir patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación básicos e de uso diario. 

PLEB2.5. Recorda as ideas principais dun texto 

escoitado e fai un resumo breve sobre o mesmo. 

  

 PLEB2.6. Manifesta interese e respecto polas opinións 

do seus compañeiros/as. 

  

 PLEB2.7. Recoñece a diversidade lingüística da súa 

contorna como elemento enriquecedor. 

  

 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. 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

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.   

PLEB3.1. Comprende información básica escrita en 

notas, tendas e medios de transporte, relacionadas cos 

temas traballados previamente de forma oral.  

 

CL CL4.1. Capta o sentido global de textos sinxelos. 

CL4.2. Localiza información explícita de textos diversos 

sobre temas de interese. 

B3.2. Recoñecer as estratexias básicas máis 

adecuadas para a comprensión do sentido xeral, 

e as ideas principais en textos escritos 

sinxelos.  

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.  

 

CL CL4.2. Localiza información explícita de textos diversos 

sobre temas de interese. 

B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os 

significados e intencións comunicativas básicas 

que expresen pausas, exclamacións e 

interrogacións.   

PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias básicas para a 

comprensión lectora.  

 

CL 

AA 

CL4.2. Localiza información explícita de textos diversos 

sobre temas de interese. 

AA1. Emprega estratexias para aprender a aprender, como 

empregar dicionarios bilingües ou monolingües.   

B3.4. Recoñecer os signos ortográficos básicos 

(punto e coma), así como os símbolos 

frecuentes. 

PLEB3.5. 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. 

CL 

AA 

CL4.2. Localiza información explícita de textos diversos 

sobre temas de interese. 

AA1. Emprega estratexias para aprender a aprender, como 

empregar dicionarios bilingües ou monolingües.   

 PLB3.6. Formula hipóteses sinxelas a partir de 

elementos icónicos e títulos que o acompañan e 

compróbaas. 

  

 PLEB3.7. Valora a lingua escrita como medio de 

comunicación. 

  

 PLEB3.8. Amosa interese por informarse, comunicarse e 

aprender a través dos textos escritos. 

  

 PLEB3.9. Amosa interese pola corrección, ortografía 

básica, puntuación e presentación dos textos escritos. 
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Bloque 4. Produción de textos escritos 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

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.   

PLEB4.1. Elabora textos sinxelos relacionados con 

temas da súa vida cotiá, experiencias e actividades na 

aula, traballados previamente de forma oral.  

 

CL CL5.1. Escribe na lingua estranxeira a partir de modelos 

traballados previamente. 

B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas 

máis adecuadas para a produción de textos 

escritos.   

PLEB4.2. Escribe diálogos simples, a partir de modelos, 

respectando a estrutura gramatical coñecida e as 

normas ortográficas básicas.  

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendendo ó destinatario e á 

finalidade do texto. 

B4.7. Usar ferramentas informáticas para 

completar actividades preelaboradas polo 

persoal docente, realizar presentacións sinxelas 

e transmitir información. 

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, organizados con 

coherencia na súa secuencia e con léxico relacionado co 

tema da escritura propios de situacións de relación 

interpersoal (invitacións, notas, avisos).  

 

CL 

 

CL5.2. Elabora textos escritos atendendo ó destinatario e á 

finalidade do texto. 

B4.8. Aplicar patróns gráficos e convencións 

ortográficas básicas para escribir con razoable 

corrección frases curtas que utiliza normalmente 

ao falar, cunha ortografía aceptable. 

PLEB4.4. Amosa interese polo uso guiado das TIC para 

producir textos e presentacións e transmitir información 

escrita. 

CL 

AA 

CL5.2. Elabora textos escritos atendendo ó destinatario e á 

finalidade do texto. 

AA1. Emprega estratexias para aprender a aprender, como 

empregar dicionarios bilingües ou monolingües. 

 PLEB4.6. Produce mensaxes escritas breves: notas e 

avisos, instrucións ou normas, cartas, felicitacións, 

carteis, folletos, bandas deseñadas o descricións de 

lugares, gustos ou afeccións). 

  

 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…). 

  

 PLEB4.8. Uso do dicionario bilingüe e doutros materiais 

de consulta para a elaboración de textos. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

 PLEB4.9. Presenta os seus textos con caligrafía clara e 

limpeza: evitando riscos, inclinación de liñas, etc. 

  

 PLEB4.10. Utiliza a lingua estranxeira escrita de forma 

correcta en situacións variadas atendendo á súa 

corrección. 
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Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

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.   

 

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 

SC SC2. Respecta as normas básicas de intercambio como 

escoitar e mirar quen fala, respectando a quenda de 

palabra. 

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e pola súa 

cultura. 

PLEB5.2. Amosa curiosidade por aprender a lingua 

estranxeira e a súa cultura. 

 

CL 

SC 

CL3.1. Usa estruturas básicas propias da lingua 

estranxeira en diferentes contextos comunicativos de 

forma significativa. 

SC2. Respecta as normas básicas de intercambio como 

escoitar e mirar quen fala, respectando a quenda de 

palabra. 

B5.3. Amosar interese en participar en 

actividades individuais, así como respecto e 

cooperación nas situacións de aprendizaxe en 

grupo.   

PLEB5.3. Participa en actividades de aprendizaxe 

individuais e colectivas, respecta as ideas dos e das 

demais e contribúe ao traballo en grupo.  

 

CL 

SIEE 

 

CL3.1. Usa estruturas básicas propias da lingua 

estranxeira en diferentes contextos comunicativos de 

forma significativa. 

SIEE1. Busca, recompila e organiza información en 

diferentes soportes. 

B5.4. Iniciar e rematar as interaccións 

adecuadamente en situacións reais ou simuladas 

en contextos menos dirixidos. 

PLEB5.4. Inicia e remata as interaccións 

adecuadamente. 

 

CL 

SC 

CL1.2. Capta o sentido global en textos orais variados 

emitidos en diferentes situacións de comunicación. 

SC2. Respecta as normas básicas de intercambio como 

escoitar e mirar quen fala, respectando a quenda de 

palabra. 

B5.5. Obter e dar información persoal máis 

detallada, aparencia física, afeccións… en 

situacións comunicativas habituais dentro e fóra 

da aula. 

PLEB5.5. Identifica en textos simples: as formas de 

presente e pasado simple, a afirmación e a negación… 

CL CL3.1. Usa estruturas básicas propias da lingua 

estranxeira en diferentes contextos comunicativos de 

forma significativa. 

 

B5.6. Expresarse en tempo presente e pasado 

simple, afirmativa e negativa, 1ª e 3ª persoa…. 

PLEB5.6. Expresa, identifica e distingue actividades 

variadas de rutina, lecer… 

CL CL3.1. Usa estruturas básicas propias da lingua 

estranxeira en diferentes contextos comunicativos de 

forma significativa. 

B5.7. Expresar nocións básicas relativas a 

accións cotiás, de lecer… 

PLEB5.7. Describe unha escena sinxela dicindo o que 

hai nela, compara dúas ilustracións e identifica as 

diferenzas, entre outras. 

CL CL3.1. Usa estruturas básicas propias da lingua 

estranxeira en diferentes contextos comunicativos de 

forma significativa. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

 

B5.8. Expresar e identificar a existencia de seres 

vivos ou obxectos.   

 

PLEB5.8. Describe con máis detalle o seu aspecto 

físico, gustos, afeccións… de si mesmo/a e doutra 

persoa.  

CL CL3.1. Usa estruturas básicas propias da lingua 

estranxeira en diferentes contextos comunicativos de 

forma significativa. 

B5.9. Describirse fisicamente, achegando 

información complementaria, a si mesmo/a ou a 

outra persoa. 

PLEB5.9. Expresa e distingue as indicacións para 

chegar a un lugar, así como as instrucións dentro e fóra 

da aula. 

CL CL1.2. Capta o sentido global en textos orais variados 

emitidos en diferentes situacións de comunicación. 

B5.10. Expresa e comprende indicacións e 

ordes. 

PLEB5.10. Diferencia preguntas e respostas moi 

simples, así como as que achegan información.  

 

CL CL1.4. Comprende globalmente e extrae información 

específica de situacións curtas e sinxelas coa visualización 

repetida do documento audiovisual. 

B5.11. Utilizar adecuadamente as estruturas 

morfosintácticas para realizar as funcións 

comunicativas propias do seu nivel. 

PLEB5.11. Estrutura adecuadamente os elementos das 

oracións, mantén a concordancia de número e persoa, e 

usa correctamente os nexos básicos.  

 

CL 

SC 

CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de comunicación predicibles. 

B5.12. Utiliza as estruturas sintácticas de 

progresiva dificultade (p. e. enlazar frases 

sinxelas con conectores (and, or, then but), pero 

adecuándoas aos propósitos comunicativos. 

PLEB5.12. Memoriza rutinas lingüísticas coñecidas para 

desenvolverse nas interaccións dentro e fóra da aula. 

CL 

SC 

CL1.1. Escoita e entende secuencias de instrucións ou 

direccións sinxelas, dadas polo profesorado ou un medio 

mecánico. 

CL3.1. Usa estruturas básicas propias da lingua 

estranxeira en diferentes contextos comunicativos de 

forma significativa. 

CL4.2. Localiza información explícita de textos diversos 

sobre temas de interese. 

CL5.1. Escribe na lingua estranxeira a partir de modelos 

traballados previamente. 

SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de comunicación predicibles. 

B5.13. Recoñecer estruturas sintácticas básicas 

e os seus significados asociados. 

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. 

  

B5.14. Mostrar un control dun conxunto de 

estruturas gramaticais sinxelas e de modelos de 

oracións e frases dentro dun repertorio 

PLEB5.15. Compara aspectos lingüísticos e culturais 

das linguas que coñece para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr unha competencia integrada a 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

memorizado. través de producións audiovisuais ou multimedia e de 

manifestacións artísticas. 

B5.15. Comprender e utilizar o léxico propio do 

nivel en situacións comunicativas sinxelas da 

vida da aula ou fóra dela. 

PLEB5.16. Establece similitudes e diferenzas das 

linguas que hai na aula ou na súa contorna máis 

próxima. 

  

B5.16. Recoñecer un repertorio limitado de léxico 

de alta frecuencia relativo a situacións cotiás e 

temas habituais e concretos relacionados coas 

súas experiencias. 

PLEB5.17. Valorar as linguas como instrumento de 

comunicación, para aprender e acercarse a outras 

culturas. 

  

B5.17. 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…). 

   

B5.18. Indagar a realidade plurilingüe e 

multicultural das familias e da súa contorna, e 

identificar semellanzas e diferenzas, evitando os 

estereotipos. 
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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 

 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....) 
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3.6.4. Avaliación da práctica docente 

Os mestres avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de ensino e a súa propia práctica docente, para o que incluímos a 

continuación un modelo cos indicadores de logro e os elementos a avaliar: 

(O departamento incluirá ou modificará os elementos a avaliar segundo proceda) 

ELEMENTOS A AVALIAR 
INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

Non conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Programación didáctica. Non se adecúa ó contexto da aula. Adecúase parcialmente ó 
contexto da aula. 

Adecúase completamente ó 
contexto da aula. 

 

Plans de mellora. Non se adoptaron medidas de 
mellora tralos resultados académicos 
obtidos. 

Identificáronse as medidas de 
mellora a adoptar tralos 
resultados académicos obtidos. 

Adoptáronse medidas de mellora 
segundo os resultados 
académicos obtidos. 

 

Medidas de atención á diversidade. Non se adoptaron medidas de 
atención á diversidade adecuadas. 

Identificáronse as medidas de 
atención á diversidade a adoptar. 

Adoptáronse medidas de 
atención á diversidade 
adecuadas. 

 

Temas transversais. Non se traballaron tódolos temas 
transversais na materia. 

Traballáronse a maioría dos 
temas transversais na materia. 

Traballáronse tódolos temas 
transversais na materia. 

 

Programa de recuperación. Non se estableceu un programa de 
recuperación para os alumnos. 

Iniciouse o programa de 
recuperación para os alumnos 
que o necesiten. 

Estableceuse un programa de 
recuperación eficaz para os 
alumnos que o necesiten. 

 

Obxectivos da materia. Non se acadaron os obxectivos da 
materia establecidos. 

Acadáronse parte dos obxectivos 
da materia establecidos para o 
curso. 

Acadáronse os obxectivos da 
materia establecidos para este 
curso. 

 

Competencias clave. Non se desenvolveron a maioría das 
competencias clave relacionadas coa 
materia. 

Desenvolvéronse parte das 
competencias clave relacionadas 
coa materia. 

Logrouse o desenvolvemento 
das Competencias clave 
relacionadas con esta materia. 

 

Práctica docente. A práctica docente non foi 
satisfactoria. 

A práctica docente foi 
parcialmente satisfactoria. 

A práctica docente foi 
satisfactoria. 
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ELEMENTOS A AVALIAR 
INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

Non conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Programas de mellora para a 
práctica docente. 

Non se deseñaron programas de 
mellora para a práctica docente. 

Identificáronse os puntos para 
deseñar un programa de mellora 
para a práctica docente. 

Deseñáronse programas de 
mellora para a práctica docente. 
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4. PROGRAMACIÓN DAS UNIDADES 

A presente programación e planificación temporal representan un modelo de 

secuencia temporal de aprendizaxe para o Quinto Curso de Educación Primaria, a 

razón de 78-90 horas curso.  

 

Os elementos que incluímos  en cada unha das unidades, para mostrar como se vai 

desenvolve-lo proceso educativo, no caso da programación son os estándares de 

aprendizaxe, os contidos lingüísticos correspondentes a cada unidade, os criterios de 

avaliación, as competencias básicas e os indicadores nos que se concreta o 

desenvolvemento de cada competencia básica. 

 

No caso da planificación temporal, incluímos os obxectivos que se traballan en cada 

lección, as actividades, indicando o tipo de actividade de que se trata, ben sexa de 

inicio de lección, de desenvolvemento, de atención á diversidade (reforzo e 

ampliación), de avaliación, de desenvolvemento de competencias, ben para o 

desenvolvemento de temas intercurriculares; as competencias básicas e os 

indicadores nos que se concentra o desenvolvemento das mesmas, ademais dos 

recursos necesarios en cada unha das sesións. 

 

É unha programación orientativa e ampliable, con numerosas posibilidades opcionais 

propostas no Teacher's Guide e iPack. O profesor pode introducir as devanditas 

actividades no momento oportuno, segundo as necesidades e a actitude dos 

alumnos/as, tendo en conta os ritmos de aprendizaxe – individuais e colectivos – e as 

horas lectivas das que se dispón. 
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Unit Starter - All about me and my family 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

presentación do novo vocabulario 

visualmente mediante o iPack ou 

flashcards; exposición da linguaxe 

cun vídeo e unha canción; escoitar 

os textos por primeira vez para 

captar a idea xeral e unha 

segunda vez para entender 

información máis específica; seguir 

o texto no libro ao tempo que se 

escoita; uso de flashcards como 

soporte visual para as audicións. 

 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: os sons /æ/ Alfie, 

and, has, salad, sandwich, 

Spanish e /ʌ/ club, loves, lunch, 

sometimes; un trabalinguas. 

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.   

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.  

CL 

 

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas 

para a comprensión do sentido xeral e a información máis 

importante do texto.   

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.  

CL 

 

B1.3. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos nos diferentes contextos comunicativos de 

forma significativa.  

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.  

CL 

AA 

 PLEB1.4. Escoita atentamente en 

interaccións cara a cara, sen interromper. 

CL 

   PLEB1.5. Amosa interese e respecto polas 

intervencións orais alleas en prol da 

mellora da súa pronuncia, entoación e 

acentuación. 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

b) 

c) 

i) 

 Estratexias de produción: 

desenvolver a fluidez mediante os 

debates guiados polo profesor, e a 

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 

PLEB2.1. Participa de forma activa en 

situacións reais ou simuladas de 

comunicación, previamente preparadas e 

CL 
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precisión mediante actividades 

orais que implican produción libre 

e fluída. 

 
 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: os sons /æ/ Alfie, 

and, has, salad, sandwich, 

Spanish e /ʌ/ club, loves, lunch, 

sometimes; un trabalinguas. 

uso frecuente, normalmente illadas ou enlazadas con conectores 

básicos (and/or/then/but)..   

ensaiadas, sobre temas do seu interese, 

sobre persoas da súa contorna inmediata, 

cunha pronuncia e entoación 

comprensibles.  

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.  

PLEB2.2. Pregunta e responde para 

dar/obter información en interaccións cotiás 

habituais 

CL 

PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita 

atenta. 

CL 

SC 

B2.3. . Valorar a lingua estranxeiras como instrumento de 

comunicación. 

PLEB2.4. Produce textos orais propios, 

sinxelos e breves (p.e. cancións, conversas 

telefónicas, dramatizacións) utilizando 

distintos soportes multimedia. 

CL 

SC 

  B2.4. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos e de uso diario. 

PLEB2.5. Recorda as ideas principais dun 

texto escoitado e fai un resumo breve 

sobre o mesmo. 

 

   PLEB2.6. Manifesta interese e respecto 

polas opinións do seus compañeiros/as. 

 

   PLEB2.7. Recoñece a diversidade 

lingüística da súa contorna como elemento 

enriquecedor. 

 

   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. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

practicar a linguaxe xunto coa 

clase antes de emprender unha 

lectura máis independente dos 

textos; completar as actividades de 

prelectura activando os seus 

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.   

PLEB3.1. Comprende información básica 

escrita en notas, tendas e medios de 

transporte, relacionadas cos temas 

traballados previamente de forma oral.  

 

CL 

B3.2. Recoñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a PLEB3.2. Comprende a idea principal dun CL 
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coñecementos. 

 

 Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da 

unidade. 

comprensión do sentido xeral, e as ideas principais en textos 

escritos sinxelos.   

texto escrito sinxelo, con apoio visual, 

procedente dos medios de comunicación 

adaptados á súa competencia lingüística e 

acorde coa súa idade.  

B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas básicas que expresen pausas, 

exclamacións e interrogacións.   

PLEB3.3. Emprega algunhas estratexias 

básicas para a comprensión lectora.  

 

CL 

AA 

B3.4. Recoñecer os signos ortográficos básicos (punto e coma), 

así como os símbolos frecuentes. 

PLEB3.4. 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. 

CL 

AA 

   PLEB3.5. Formula hipóteses sinxelas a 

partir de elementos icónicos e títulos que o 

acompañan e compróbaas. 

 

   PLEB3.6. Valora a lingua escrita como 

medio de comunicación. 

 

   PLEB3.7. Amosa interese por informarse, 

comunicarse e aprender a través dos 

textos escritos. 

 

   PLEB3.8. Amosa interese pola corrección, 

ortografía básica, puntuación e 

presentación dos textos escritos. 

 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de produción: redacción 

de oracións e textos breves coa 

linguaxe aprendida na unidade; 

dispoñer dun modelo no que 

basear a súa peza personalizada. 

 
  Patróns gráficos e convencións 

ortográficas básicas: o vocabulario 

da unidade. 

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. 

  

PLEB4.1. Elabora textos sinxelos 

relacionados con temas da súa vida cotiá, 

experiencias e actividades na aula, 

traballados previamente de forma oral.  

 

CL 

B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas 

para a produción de textos escritos.   

PLEB4.2. Escribe diálogos simples, a partir 

de modelos, respectando a estrutura 

gramatical coñecida e as normas 

ortográficas básicas.  

CL 
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B4.7. Usar ferramentas informáticas para completar actividades 

preelaboradas polo persoal docente, realizar presentacións 

sinxelas e transmitir información. 

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, 

organizados con coherencia na súa 

secuencia e con léxico relacionado co tema 

da escritura propios de situacións de 

relación interpersoal (invitacións, notas, 

avisos)..  

CL 

 

B4.8. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas 

para escribir con razoable corrección frases curtas que utiliza 

normalmente ao falar, cunha ortografía aceptable. 

PLEB4.4. Amosa interese polo uso guiado 

das TIC para producir textos e 

presentacións e transmitir información 

escrita. 

CL 

AA 

   PLEB4.6. Produce mensaxes escritas 

breves: notas e avisos, instrucións ou 

normas, cartas, felicitacións, carteis, 

folletos, bandas deseñadas o descricións 

de lugares, gustos ou afeccións). 

 

   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…). 

 

   PLEB4.8. Uso do dicionario bilingüe e 

doutros materiais de consulta para a 

elaboración de textos. 

 

   PLEB4.9. Presenta os seus textos con 

caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, 

inclinación de liñas, etc. 

 

   PLEB4.10. Utiliza a lingua estranxeira 

escrita de forma correcta en situacións 

variadas atendendo á súa corrección. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

b)  Aspectos socioculturais e B5.1. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da SC 
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f) sociolingüísticos: un vídeo,  

descricións do personaxe do curso 

e a súa familia, breves diálogos e 

oracións coa linguaxe da unidade; 

unha canción sobre un cambio de 

escola, descrición dun horario 

escolar, unha entrada do diario do 

personaxe do curso. 

 

 Funcións comunicativas: 

presentarse, describir a aparencia 

de alguén, falar dun horario 

escolar 

 

 Estruturas sintáctico-discursivas: 

Present simple: Hi, I’m Jack. I’m 

ten. I’m excited. I love Science. My 

birthday is on... I’ve / He’s / She’s 

got (fair) hair and (blue) eyes. I’m / 

He’s / She’s (clever) and (friendly). 

Has he / she got (long hair)? Yes, 

he / she has. No, he / she hasn’t. 

Possessive ’s / Personal 

pronouns: This is (Jack’s). These 

are (his mum’s). Adverbs of 

frequency: always, every day, 

never, sometimes, usually I 

(always) walk to school. He 

(never) goes to Craft Club. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo a: 

actividades, alimentos, animais e 

materias escolares. 

 
 

básicos e significativos e aplicar progresivamente os 

coñecementos adquiridos sobre estes, a unha comprensión 

adecuada do texto oral e escrito.   

 

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.  

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura. PLEB5.2. Amosa curiosidade por aprender 

a lingua estranxeira e a súa cultura.  

CL 

SC 

B5.3. Amosar interese en participar en actividades individuais, 

así como respecto e cooperación nas situacións de aprendizaxe 

en grupo.   

PLEB5.3. Participa en actividades de 

aprendizaxe individuais e colectivas, 

respecta as ideas dos e das demais e 

contribúe ao traballo en grupo. 

CL 

SIEE 

 

B5.4. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en 

situacións reais ou simuladas en contextos menos dirixidos.   

PLEB5.4. Inicia e remata as interaccións 

adecuadamente. 

CL 

SC 

B5.5. Obter e dar información persoal máis detallada, aparencia 

física, afeccións… en situacións comunicativas habituais dentro 

e fóra da aula. 

PLEB5.5. Identifica en textos simples: as 

formas de presente e pasado simple, a 

afirmación e a negación… 

CL 

B5.6. Expresarse en tempo presente e pasado simple, afirmativa 

e negativa, 1ª e 3ª persoa… 

PLEB5.6. Expresa, identifica e distingue 

actividades variadas de rutina, lecer… 

CL 

B5.7. Expresar nocións básicas relativas a accións cotiás, de 

lecer… 

PLEB5.7. Describe unha escena sinxela 

dicindo o que hai nela, compara dúas 

ilustracións e identifica as diferenzas, entre 

outras. 

CL 

B5.8. Expresar e identificar a existencia de seres vivos ou 

obxectos.   

 

PLEB5.8. Describe con máis detalle o seu 

aspecto físico, gustos, afeccións… de si 

mesmo/a e doutra persoa.  

CL 

B5.9. Describirse fisicamente, achegando información 

complementaria, a si mesmo/a ou a outra persoa.  

PLEB5.9. Expresa e distingue as 

indicacións para chegar a un lugar, así 

como as instrucións dentro e fóra da aula.  

 

CL 

B5.10. Expresa e comprende indicacións e ordes. PLEB5.10. Diferencia preguntas e 

respostas moi simples, así como as que 

achegan información.  

CL 

B5.11. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas PLEB5.11. Estrutura adecuadamente os CL 
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para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel. elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e persoa, e usa 

correctamente os nexos básicos.  

SC 

B5.12. Utiliza as estruturas sintácticas de progresiva dificultade 

(p. e. enlazar frases sinxelas con conectores (and, or, then but), 

pero adecuándoas aos propósitos comunicativos. 

PLEB5.12. Memoriza rutinas lingüísticas 

coñecidas para desenvolverse nas 

interaccións dentro e fóra da aula. 

CL 

SC 

  B5.13. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus 

significados asociados. 

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. 

 

  B5.14. Mostrar un control dun conxunto de estruturas 

gramaticais sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro 

dun repertorio memorizado. 

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. 

 

  B5.15. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en 

situacións comunicativas sinxelas da vida da aula ou fóra dela. 

PLEB5.16. Establece similitudes e 

diferenzas das linguas que hai na aula ou 

na súa contorna máis próxima. 

 

  B5.16. Recoñecer un repertorio limitado de léxico de alta 

frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas súas experiencias. 

PLEB5.17. Valorar as linguas como 

instrumento de comunicación, para 

aprender e acercarse a outras culturas. 

 

  B5.17. 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…). 

  

  B5.18. Indagar a realidade plurilingüe e multicultural das familias 

e da súa contorna, e identificar semellanzas e diferenzas, 

evitando os estereotipos. 
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Unit 1 - My activities party 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

presentación do novo vocabulario 

visualmente mediante o iPack ou 

flashcards; exposición da linguaxe 

cun vídeo e unha canción; escoitar 

os textos por primeira vez para 

captar a idea xeral e unha 

segunda vez para entender 

información máis específica; seguir 

o texto no libro ao tempo que se 

escoita; uso de flashcards como 

soporte visual para as audicións. 

 

 Patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación: os sons 

/iː/ cream, eats, Milly, Pete, reat e 

 /ɪ/ hill, in, mill, Milly, river; un 

trabalinguas. 

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.   

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.  

CL 

 

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas 

para a comprensión do sentido xeral e a información máis 

importante do texto.   

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.  

CL 

 

B1.3. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos nos diferentes contextos comunicativos de 

forma significativa.  

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.  

CL 

AA 

 PLEB1.4. Escoita atentamente en 

interaccións cara a cara, sen interromper. 

CL 

   PLEB1.5. Amosa interese e respecto polas 

intervencións orais alleas en prol da 

mellora da súa pronuncia, entoación e 

acentuación. 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

b) 

c) 

i) 

 Estratexias de produción: 

desenvolver a fluidez mediante os 

debates guiados polo profesor, e a 

precisión mediante actividades 

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 

PLEB2.1. Participa de forma activa en 

situacións reais ou simuladas de 

comunicación, previamente preparadas e 

ensaiadas, sobre temas do seu interese, 

CL 
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orais que implican produción libre 

e fluída. 

 
 Patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación: os sons 

/iː/ cream, eats, Milly, Pete, reat e 

 /ɪ/ hill, in, mill, Milly, river; un 

trabalinguas. 

básicos (and/or/then/but)..   sobre persoas da súa contorna inmediata, 

cunha pronuncia e entoación 

comprensibles.  

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.  

PLEB2.2. Pregunta e responde para 

dar/obter información en interaccións cotiás 

habituais 

CL 

PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita 

atenta. 

CL 

SC 

B2.3. . Valorar a lingua estranxeiras como instrumento de 

comunicación. 

PLEB2.4. Produce textos orais propios, 

sinxelos e breves (p.e. cancións, conversas 

telefónicas, dramatizacións) utilizando 

distintos soportes multimedia. 

CL 

SC 

  B2.4. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos e de uso diario. 

PLEB2.5. Recorda as ideas principais dun 

texto escoitado e fai un resumo breve 

sobre o mesmo. 

 

   PLEB2.6. Manifesta interese e respecto 

polas opinións do seus compañeiros/as. 

 

   PLEB2.7. Recoñece a diversidade 

lingüística da súa contorna como elemento 

enriquecedor. 

 

   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. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

practicar a linguaxe xunto coa 

clase antes de emprender unha 

lectura máis independente dos 

textos; completar as actividades de 

prelectura activando os seus 

coñecementos. 

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.   

PLEB3.1. Comprende información básica 

escrita en notas, tendas e medios de 

transporte, relacionadas cos temas 

traballados previamente de forma oral.  

 

CL 

B3.2. Recoñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e as ideas principais en textos 

PLEB3.2. Comprende a idea principal dun 

texto escrito sinxelo, con apoio visual, 

CL 
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 Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da 

unidade. 

escritos sinxelos.   procedente dos medios de comunicación 

adaptados á súa competencia lingüística e 

acorde coa súa idade.  

B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas básicas que expresen pausas, 

exclamacións e interrogacións.   

PLEB3.3. Emprega algunhas estratexias 

básicas para a comprensión lectora.  

 

CL 

AA 

B3.4. Recoñecer os signos ortográficos básicos (punto e coma), 

así como os símbolos frecuentes. 

PLEB3.4. 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. 

CL 

AA 

   PLEB3.5. Formula hipóteses sinxelas a 

partir de elementos icónicos e títulos que o 

acompañan e compróbaas. 

 

   PLEB3.6. Valora a lingua escrita como 

medio de comunicación. 

 

   PLEB3.7. Amosa interese por informarse, 

comunicarse e aprender a través dos 

textos escritos. 

 

   PLEB3.8. Amosa interese pola corrección, 

ortografía básica, puntuación e 

presentación dos textos escritos. 

 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de produción: redacción 

de oracións e textos breves coa 

linguaxe aprendida na unidade; 

dispoñer dun modelo no que 

basear a súa peza personalizada. 

 
  Patróns gráficos e convencións 

ortográficas básicas: o vocabulario 

da unidade. 

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. 

  

PLEB4.1. Elabora textos sinxelos 

relacionados con temas da súa vida cotiá, 

experiencias e actividades na aula, 

traballados previamente de forma oral.  

 

CL 

B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas 

para a produción de textos escritos.   

PLEB4.2. Escribe diálogos simples, a partir 

de modelos, respectando a estrutura 

gramatical coñecida e as normas 

ortográficas básicas.  

CL 



 

 
 

All About Us 5 – Oxford University Press          70 

B4.7. Usar ferramentas informáticas para completar actividades 

preelaboradas polo persoal docente, realizar presentacións 

sinxelas e transmitir información. 

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, 

organizados con coherencia na súa 

secuencia e con léxico relacionado co tema 

da escritura propios de situacións de 

relación interpersoal (invitacións, notas, 

avisos)..  

CL 

 

B4.8. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas 

para escribir con razoable corrección frases curtas que utiliza 

normalmente ao falar, cunha ortografía aceptable. 

PLEB4.4. Amosa interese polo uso guiado 

das TIC para producir textos e 

presentacións e transmitir información 

escrita. 

CL 

AA 

   PLEB4.6. Produce mensaxes escritas 

breves: notas e avisos, instrucións ou 

normas, cartas, felicitacións, carteis, 

folletos, bandas deseñadas o descricións 

de lugares, gustos ou afeccións). 

 

   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…). 

 

   PLEB4.8. Uso do dicionario bilingüe e 

doutros materiais de consulta para a 

elaboración de textos. 

 

   PLEB4.9. Presenta os seus textos con 

caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, 

inclinación de liñas, etc. 

 

   PLEB4.10. Utiliza a lingua estranxeira 

escrita de forma correcta en situacións 

variadas atendendo á súa corrección. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

b)  Aspectos socioculturais e B5.1. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da SC 
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f) sociolingüísticos: un vídeo, unha 

canción e unha conversa sobre 

actividades deportivas, breves 

diálogos e oracións coa linguaxe 

da unidade, un vídeo cultural e 

unha conversa sobre os deportes 

no Reino Unido e Sudáfrica e unha 

conversa exemplo sobre os 

deportes que practican dous 

nenos, un vídeo cun cuestionario 

sobre o tema intercurricular, role-

play en parellas para facer e 

aceptar unha invitación, un artigo 

deportivo sobre o xogador de 

baloncesto famoso Pau Gasol. 

 

 Funcións comunicativas: expresar 

opinión e preferencias sobre 

actividades deportivas, contrastar 

o que se fai habitualmente e o que 

se está a facer no momento, 

preguntar e expresar causa e 

resultado, expresar e preguntar 

pola frecuencia dunha acción, 

facer e aceptar unha invitación, 

falar de fútbol e do exercicio 

saudable. 

 

 Estruturas sintáctico-discursivas: 

Present simple vs Present 

continuous. why and because: 

Why are you (happy)? Because 

we’re winning the match. Why is 

she (hot)? Because she’s wearing 

a hat and scarf. Language in 

action!: How often do you...? I 

(play rounders) once / twice a 

básicos e significativos e aplicar progresivamente os 

coñecementos adquiridos sobre estes, a unha comprensión 

adecuada do texto oral e escrito.   

 

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.  

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura. PLEB5.2. Amosa curiosidade por aprender 

a lingua estranxeira e a súa cultura.  

CL 

SC 

B5.3. Amosar interese en participar en actividades individuais, 

así como respecto e cooperación nas situacións de aprendizaxe 

en grupo.   

PLEB5.3. Participa en actividades de 

aprendizaxe individuais e colectivas, 

respecta as ideas dos e das demais e 

contribúe ao traballo en grupo. 

CL 

SIEE 

 

B5.4. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en 

situacións reais ou simuladas en contextos menos dirixidos.   

PLEB5.4. Inicia e remata as interaccións 

adecuadamente. 

CL 

SC 

B5.5. Obter e dar información persoal máis detallada, aparencia 

física, afeccións… en situacións comunicativas habituais dentro 

e fóra da aula. 

PLEB5.5. Identifica en textos simples: as 

formas de presente e pasado simple, a 

afirmación e a negación… 

CL 

B5.6. Expresarse en tempo presente e pasado simple, afirmativa 

e negativa, 1ª e 3ª persoa… 

PLEB5.6. Expresa, identifica e distingue 

actividades variadas de rutina, lecer… 

CL 

B5.7. Expresar nocións básicas relativas a accións cotiás, de 

lecer… 

PLEB5.7. Describe unha escena sinxela 

dicindo o que hai nela, compara dúas 

ilustracións e identifica as diferenzas, entre 

outras. 

CL 

B5.8. Expresar e identificar a existencia de seres vivos ou 

obxectos.   

 

PLEB5.8. Describe con máis detalle o seu 

aspecto físico, gustos, afeccións… de si 

mesmo/a e doutra persoa.  

CL 

B5.9. Describirse fisicamente, achegando información 

complementaria, a si mesmo/a ou a outra persoa.  

PLEB5.9. Expresa e distingue as 

indicacións para chegar a un lugar, así 

como as instrucións dentro e fóra da aula.  

 

CL 

B5.10. Expresa e comprende indicacións e ordes. PLEB5.10. Diferencia preguntas e 

respostas moi simples, así como as que 

achegan información.  

CL 

B5.11. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas PLEB5.11. Estrutura adecuadamente os CL 
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week. I (go swimming) every day / 

on (Sundays). Making and 

accepting an invitation: Would 

you like to come to my party? Yes, 

I’d love to. When is it? Where is it? 

What time does it start? 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo a: 

actividades deportivas (do 

archery, do gymnastics, go 

abseiling, go climbing, go diving, 

go swimming, go trampolining, play 

badminton, play hockey, play table 

tennis); o fútbol (goal, match, 

player, stadium, team, win). 

Ciencias Naturais: o exercicio 

físico (blood, carbon dioxide, heart, 

lungs, oxygen). 

 
 

para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel. elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e persoa, e usa 

correctamente os nexos básicos.  

SC 

B5.12. Utiliza as estruturas sintácticas de progresiva dificultade 

(p. e. enlazar frases sinxelas con conectores (and, or, then but), 

pero adecuándoas aos propósitos comunicativos. 

PLEB5.12. Memoriza rutinas lingüísticas 

coñecidas para desenvolverse nas 

interaccións dentro e fóra da aula. 

CL 

SC 

  B5.13. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus 

significados asociados. 

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. 

 

  B5.14. Mostrar un control dun conxunto de estruturas 

gramaticais sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro 

dun repertorio memorizado. 

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. 

 

  B5.15. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en 

situacións comunicativas sinxelas da vida da aula ou fóra dela. 

PLEB5.16. Establece similitudes e 

diferenzas das linguas que hai na aula ou 

na súa contorna máis próxima. 

 

  B5.16. Recoñecer un repertorio limitado de léxico de alta PLEB5.17. Valorar as linguas como  



 

 
 

All About Us 5 – Oxford University Press          73 

frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas súas experiencias. 

instrumento de comunicación, para 

aprender e acercarse a outras culturas. 

  B5.17. 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…). 

  

  B5.18. Indagar a realidade plurilingüe e multicultural das familias 

e da súa contorna, e identificar semellanzas e diferenzas, 

evitando os estereotipos. 
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Unit 2 - At the safari park 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

presentación do novo vocabulario 

visualmente mediante o iPack ou 

flashcards; exposición da linguaxe 

cun vídeo e unha canción; escoitar 

os textos por primeira vez para 

captar a idea xeral e unha 

segunda vez para entender 

información máis específica; seguir 

o texto no libro ao tempo que se 

escoita; uso de flashcards como 

soporte visual para as audicións. 

 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: os sons /p/ happy, 

Peter, plays, practises, trumpet e 

/b/ band, big, brass, hobby; un 

trabalinguas. 

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.   

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.  

CL 

 

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas 

para a comprensión do sentido xeral e a información máis 

importante do texto.   

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.  

CL 

 

B1.3. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos nos diferentes contextos comunicativos de 

forma significativa.  

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.  

CL 

AA 

 PLEB1.4. Escoita atentamente en 

interaccións cara a cara, sen interromper. 

CL 

   PLEB1.5. Amosa interese e respecto polas 

intervencións orais alleas en prol da 

mellora da súa pronuncia, entoación e 

acentuación. 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

b) 

c) 

i) 

 Estratexias de produción: 

desenvolver a fluidez mediante os 

debates guiados polo profesor, e a 

precisión mediante actividades 

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 

PLEB2.1. Participa de forma activa en 

situacións reais ou simuladas de 

comunicación, previamente preparadas e 

ensaiadas, sobre temas do seu interese, 

CL 
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orais que implican produción libre 

e fluída. 

 
 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: os sons /p/ happy, 

Peter, plays, practises, trumpet e 

/b/ band, big, brass, hobby; un 

trabalinguas. 

básicos (and/or/then/but)..   sobre persoas da súa contorna inmediata, 

cunha pronuncia e entoación 

comprensibles.  

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.  

PLEB2.2. Pregunta e responde para 

dar/obter información en interaccións cotiás 

habituais 

CL 

PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita 

atenta. 

CL 

SC 

B2.3. . Valorar a lingua estranxeiras como instrumento de 

comunicación. 

PLEB2.4. Produce textos orais propios, 

sinxelos e breves (p.e. cancións, conversas 

telefónicas, dramatizacións) utilizando 

distintos soportes multimedia. 

CL 

SC 

  B2.4. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos e de uso diario. 

PLEB2.5. Recorda as ideas principais dun 

texto escoitado e fai un resumo breve 

sobre o mesmo. 

 

   PLEB2.6. Manifesta interese e respecto 

polas opinións do seus compañeiros/as. 

 

   PLEB2.7. Recoñece a diversidade 

lingüística da súa contorna como elemento 

enriquecedor. 

 

   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. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

practicar a linguaxe xunto coa 

clase antes de emprender unha 

lectura máis independente dos 

textos; completar as actividades de 

prelectura activando os seus 

coñecementos. 

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.   

PLEB3.1. Comprende información básica 

escrita en notas, tendas e medios de 

transporte, relacionadas cos temas 

traballados previamente de forma oral.  

 

CL 

B3.2. Recoñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e as ideas principais en textos 

PLEB3.2. Comprende a idea principal dun 

texto escrito sinxelo, con apoio visual, 

CL 
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 Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da 

unidade. 

escritos sinxelos.   procedente dos medios de comunicación 

adaptados á súa competencia lingüística e 

acorde coa súa idade.  

B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas básicas que expresen pausas, 

exclamacións e interrogacións.   

PLEB3.3. Emprega algunhas estratexias 

básicas para a comprensión lectora.  

 

CL 

AA 

B3.4. Recoñecer os signos ortográficos básicos (punto e coma), 

así como os símbolos frecuentes. 

PLEB3.4. 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. 

CL 

AA 

   PLEB3.5. Formula hipóteses sinxelas a 

partir de elementos icónicos e títulos que o 

acompañan e compróbaas. 

 

   PLEB3.6. Valora a lingua escrita como 

medio de comunicación. 

 

   PLEB3.7. Amosa interese por informarse, 

comunicarse e aprender a través dos 

textos escritos. 

 

   PLEB3.8. Amosa interese pola corrección, 

ortografía básica, puntuación e 

presentación dos textos escritos. 

 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de produción: redacción 

de oracións e textos breves coa 

linguaxe aprendida na unidade; 

dispoñer dun modelo no que 

basear a súa peza personalizada. 

 
  Patróns gráficos e convencións 

ortográficas básicas: o vocabulario 

da unidade. 

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. 

  

PLEB4.1. Elabora textos sinxelos 

relacionados con temas da súa vida cotiá, 

experiencias e actividades na aula, 

traballados previamente de forma oral.  

 

CL 

B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas 

para a produción de textos escritos.   

PLEB4.2. Escribe diálogos simples, a partir 

de modelos, respectando a estrutura 

gramatical coñecida e as normas 

ortográficas básicas.  

CL 
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B4.7. Usar ferramentas informáticas para completar actividades 

preelaboradas polo persoal docente, realizar presentacións 

sinxelas e transmitir información. 

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, 

organizados con coherencia na súa 

secuencia e con léxico relacionado co tema 

da escritura propios de situacións de 

relación interpersoal (invitacións, notas, 

avisos)..  

CL 

 

B4.8. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas 

para escribir con razoable corrección frases curtas que utiliza 

normalmente ao falar, cunha ortografía aceptable. 

PLEB4.4. Amosa interese polo uso guiado 

das TIC para producir textos e 

presentacións e transmitir información 

escrita. 

CL 

AA 

   PLEB4.6. Produce mensaxes escritas 

breves: notas e avisos, instrucións ou 

normas, cartas, felicitacións, carteis, 

folletos, bandas deseñadas o descricións 

de lugares, gustos ou afeccións). 

 

   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…). 

 

   PLEB4.8. Uso do dicionario bilingüe e 

doutros materiais de consulta para a 

elaboración de textos. 

 

   PLEB4.9. Presenta os seus textos con 

caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, 

inclinación de liñas, etc. 

 

   PLEB4.10. Utiliza a lingua estranxeira 

escrita de forma correcta en situacións 

variadas atendendo á súa corrección. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

b)  Aspectos socioculturais e B5.1. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da SC 
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f) sociolingüísticos: un vídeo, unha 

canción e unha conversa sobre 

animais salvaxes, breves diálogos 

e oracións coa linguaxe da 

unidade, unha conversa sobre as 

afeccións no Reino Unido e nos 

Estados Unidos, unha conversa 

exemplo sobre a música que lles 

gusta a dous nenos, un vídeo cun 

cuestionario sobre o tema 

intercurricular, unha historia con 

superlativos, oracións e a opinión 

dos personaxes sobre a historia, 

conversa para pedir información 

nunha oficina de turismo, a 

presentación do proxecto do 

personaxe, comparar aspectos 

culturais en grupo (What hobbies 

do you do?), un debate sobre a 

importancia de atopar os talentos 

ocultos, unha presentación sobre 

as xirafas, un texto intercurricular 

sobre O entroido dos animais. 

 

 Funcións comunicativas: expresar a 

opinión e preferencias sobre 

música, realizar comparacións de 

animais e persoas, pedir 

información nunha oficina de 

turismo, falar de tipos de 

instrumentos musicais, narrar unha 

historia, expoñer información sobre 

un animal. 

 

 Estruturas sintáctico-discursivas: 

Comparative adjectives (short 

and irregular): The African 

elephant is better / worse than the 

básicos e significativos e aplicar progresivamente os 

coñecementos adquiridos sobre estes, a unha comprensión 

adecuada do texto oral e escrito.   

 

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.  

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura. PLEB5.2. Amosa curiosidade por aprender 

a lingua estranxeira e a súa cultura.  

CL 

SC 

B5.3. Amosar interese en participar en actividades individuais, 

así como respecto e cooperación nas situacións de aprendizaxe 

en grupo.   

PLEB5.3. Participa en actividades de 

aprendizaxe individuais e colectivas, 

respecta as ideas dos e das demais e 

contribúe ao traballo en grupo. 

CL 

SIEE 

 

B5.4. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en 

situacións reais ou simuladas en contextos menos dirixidos.   

PLEB5.4. Inicia e remata as interaccións 

adecuadamente. 

CL 

SC 

B5.5. Obter e dar información persoal máis detallada, aparencia 

física, afeccións… en situacións comunicativas habituais dentro 

e fóra da aula. 

PLEB5.5. Identifica en textos simples: as 

formas de presente e pasado simple, a 

afirmación e a negación… 

CL 

B5.6. Expresarse en tempo presente e pasado simple, afirmativa 

e negativa, 1ª e 3ª persoa… 

PLEB5.6. Expresa, identifica e distingue 

actividades variadas de rutina, lecer… 

CL 

B5.7. Expresar nocións básicas relativas a accións cotiás, de 

lecer… 

PLEB5.7. Describe unha escena sinxela 

dicindo o que hai nela, compara dúas 

ilustracións e identifica as diferenzas, entre 

outras. 

CL 

B5.8. Expresar e identificar a existencia de seres vivos ou 

obxectos.   

 

PLEB5.8. Describe con máis detalle o seu 

aspecto físico, gustos, afeccións… de si 

mesmo/a e doutra persoa.  

CL 

B5.9. Describirse fisicamente, achegando información 

complementaria, a si mesmo/a ou a outra persoa.  

PLEB5.9. Expresa e distingue as 

indicacións para chegar a un lugar, así 

como as instrucións dentro e fóra da aula.  

 

CL 

B5.10. Expresa e comprende indicacións e ordes. PLEB5.10. Diferencia preguntas e 

respostas moi simples, así como as que 

achegan información.  

CL 

B5.11. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas PLEB5.11. Estrutura adecuadamente os CL 
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Asian elephant. The jungle is 

rainier / sunnier than the 

savannah. Language in action!: 

What kind of music do you like? I 

like (pop music). I prefer (classical 

music). My favourite band / singer 

is... Superlative adjectives (short 

and irregular): My best friend is.... 

I’m the happiest when... The 

(tallest) person in my class is.... 

(James) is the (funniest) person I 

know. Asking for information at a 

tourist office Have you got any 

information about the (museum)? 

How do I get there? How much is 

a return ticket? Thanks for your 

help. You’re welcome 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo a: 

animais salvaxes (bear, camel, 

crocodile, elephant, giraffe, 

kangaroo, lion, monkey, snake, 

zebra); adxectivos superlativos 

(best, cleverest, happiest, 

strongest, tallest, worst). Música: 

O entroido dos animais (brass, 

percussion, string, woodwind). 

 
 

para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel. elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e persoa, e usa 

correctamente os nexos básicos.  

SC 

B5.12. Utiliza as estruturas sintácticas de progresiva dificultade 

(p. e. enlazar frases sinxelas con conectores (and, or, then but), 

pero adecuándoas aos propósitos comunicativos. 

PLEB5.12. Memoriza rutinas lingüísticas 

coñecidas para desenvolverse nas 

interaccións dentro e fóra da aula. 

CL 

SC 

  B5.13. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus 

significados asociados. 

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. 

 

  B5.14. Mostrar un control dun conxunto de estruturas 

gramaticais sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro 

PLEB5.15. Compara aspectos lingüísticos 

e culturais das linguas que coñece para 
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dun repertorio memorizado. mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha 

competencia integrada a través de 

producións audiovisuais ou multimedia e 

de manifestacións artísticas. 

  B5.15. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en 

situacións comunicativas sinxelas da vida da aula ou fóra dela. 

PLEB5.16. Establece similitudes e 

diferenzas das linguas que hai na aula ou 

na súa contorna máis próxima. 

 

  B5.16. Recoñecer un repertorio limitado de léxico de alta 

frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas súas experiencias. 

PLEB5.17. Valorar as linguas como 

instrumento de comunicación, para 

aprender e acercarse a outras culturas. 

 

  B5.17. 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…). 

  

  B5.18. Indagar a realidade plurilingüe e multicultural das familias 

e da súa contorna, e identificar semellanzas e diferenzas, 

evitando os estereotipos. 
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Unit 3 - Getting around town 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

presentación do novo vocabulario 

visualmente mediante o iPack ou 

flashcards; exposición da linguaxe 

cun vídeo e unha canción; escoitar 

os textos por primeira vez para 

captar a idea xeral e unha 

segunda vez para entender 

información máis específica; seguir 

o texto no libro ao tempo que se 

escoita; uso de flashcards como 

soporte visual para as audicións. 

 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: os sons /ɵ/ thirsty, 

thirty, three, Thursday e /ð/ father, 

mother, there; un trabalinguas. 

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.   

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.  

CL 

 

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas 

para a comprensión do sentido xeral e a información máis 

importante do texto.   

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.  

CL 

 

B1.3. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos nos diferentes contextos comunicativos de 

forma significativa.  

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.  

CL 

AA 

 PLEB1.4. Escoita atentamente en 

interaccións cara a cara, sen interromper. 

CL 

   PLEB1.5. Amosa interese e respecto polas 

intervencións orais alleas en prol da 

mellora da súa pronuncia, entoación e 

acentuación. 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

b) 

c) 

i) 

 Estratexias de produción: 

desenvolver a fluidez mediante os 

debates guiados polo profesor, e a 

precisión mediante actividades 

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 

PLEB2.1. Participa de forma activa en 

situacións reais ou simuladas de 

comunicación, previamente preparadas e 

ensaiadas, sobre temas do seu interese, 

CL 



 

 
 

All About Us 5 – Oxford University Press          82 

orais que implican produción libre 

e fluída. 

 
 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: os sons /ɵ/ thirsty, 

thirty, three, Thursday e /ð/ father, 

mother, there; un trabalinguas. 

básicos (and/or/then/but)..   sobre persoas da súa contorna inmediata, 

cunha pronuncia e entoación 

comprensibles.  

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.  

PLEB2.2. Pregunta e responde para 

dar/obter información en interaccións cotiás 

habituais 

CL 

PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita 

atenta. 

CL 

SC 

B2.3. . Valorar a lingua estranxeiras como instrumento de 

comunicación. 

PLEB2.4. Produce textos orais propios, 

sinxelos e breves (p.e. cancións, conversas 

telefónicas, dramatizacións) utilizando 

distintos soportes multimedia. 

CL 

SC 

  B2.4. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos e de uso diario. 

PLEB2.5. Recorda as ideas principais dun 

texto escoitado e fai un resumo breve 

sobre o mesmo. 

 

   PLEB2.6. Manifesta interese e respecto 

polas opinións do seus compañeiros/as. 

 

   PLEB2.7. Recoñece a diversidade 

lingüística da súa contorna como elemento 

enriquecedor. 

 

   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. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

practicar a linguaxe xunto coa 

clase antes de emprender unha 

lectura máis independente dos 

textos; completar as actividades de 

prelectura activando os seus 

coñecementos. 

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.   

PLEB3.1. Comprende información básica 

escrita en notas, tendas e medios de 

transporte, relacionadas cos temas 

traballados previamente de forma oral.  

 

CL 

B3.2. Recoñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e as ideas principais en textos 

PLEB3.2. Comprende a idea principal dun 

texto escrito sinxelo, con apoio visual, 

CL 
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 Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da 

unidade. 

escritos sinxelos.   procedente dos medios de comunicación 

adaptados á súa competencia lingüística e 

acorde coa súa idade.  

B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas básicas que expresen pausas, 

exclamacións e interrogacións.   

PLEB3.3. Emprega algunhas estratexias 

básicas para a comprensión lectora.  

 

CL 

AA 

B3.4. Recoñecer os signos ortográficos básicos (punto e coma), 

así como os símbolos frecuentes. 

PLEB3.4. 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. 

CL 

AA 

   PLEB3.5. Formula hipóteses sinxelas a 

partir de elementos icónicos e títulos que o 

acompañan e compróbaas. 

 

   PLEB3.6. Valora a lingua escrita como 

medio de comunicación. 

 

   PLEB3.7. Amosa interese por informarse, 

comunicarse e aprender a través dos 

textos escritos. 

 

   PLEB3.8. Amosa interese pola corrección, 

ortografía básica, puntuación e 

presentación dos textos escritos. 

 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de produción: redacción 

de oracións e textos breves coa 

linguaxe aprendida na unidade; 

dispoñer dun modelo no que 

basear a súa peza personalizada. 

 
  Patróns gráficos e convencións 

ortográficas básicas: o vocabulario 

da unidade. 

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. 

  

PLEB4.1. Elabora textos sinxelos 

relacionados con temas da súa vida cotiá, 

experiencias e actividades na aula, 

traballados previamente de forma oral.  

 

CL 

B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas 

para a produción de textos escritos.   

PLEB4.2. Escribe diálogos simples, a partir 

de modelos, respectando a estrutura 

gramatical coñecida e as normas 

ortográficas básicas.  

CL 
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B4.7. Usar ferramentas informáticas para completar actividades 

preelaboradas polo persoal docente, realizar presentacións 

sinxelas e transmitir información. 

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, 

organizados con coherencia na súa 

secuencia e con léxico relacionado co tema 

da escritura propios de situacións de 

relación interpersoal (invitacións, notas, 

avisos)..  

CL 

 

B4.8. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas 

para escribir con razoable corrección frases curtas que utiliza 

normalmente ao falar, cunha ortografía aceptable. 

PLEB4.4. Amosa interese polo uso guiado 

das TIC para producir textos e 

presentacións e transmitir información 

escrita. 

CL 

AA 

   PLEB4.6. Produce mensaxes escritas 

breves: notas e avisos, instrucións ou 

normas, cartas, felicitacións, carteis, 

folletos, bandas deseñadas o descricións 

de lugares, gustos ou afeccións). 

 

   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…). 

 

   PLEB4.8. Uso do dicionario bilingüe e 

doutros materiais de consulta para a 

elaboración de textos. 

 

   PLEB4.9. Presenta os seus textos con 

caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, 

inclinación de liñas, etc. 

 

   PLEB4.10. Utiliza a lingua estranxeira 

escrita de forma correcta en situacións 

variadas atendendo á súa corrección. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

b)  Aspectos socioculturais e B5.1. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da SC 
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f) sociolingüísticos:  

 

 Funcións comunicativas: expresar a 

opinión e preferencias, comparar 

un lugar no presente e no pasado, 

expresar existencia no pasado, 

describir sentimentos, preguntar e 

dar unha indicación para ir a un 

lugar na cidade, comprar unha 

entrada de cine ou teatro, narrar 

unha historia, coñecer un tipo de 

texto; un chat online e unha 

entrada nun diario persoal, 

expoñer información sobre un 

lugar. 

 

 Estruturas sintáctico-discursivas: 

Past simple: there was / there 

were: There was / wasn’t (a 

school). There were some 

(squares). There weren’t any 

(shopping centres). Past simple: 

to be: I / He / She was / wasn’t 

(scared). We / You / They were / 

weren’t (happy). Language in 

action!: Excuse me, can you tell 

me the way to...? Go past the 

(museum). Go straight on. Turn 

left. Turn right. The (school) is on 

your left / right. Buying a ticket for 

the cinema or the theatre: Can I 

have two tickets for Spiderman, 

please? Yes, of course. When do 

you want to go? 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo a: 

lugares da cidade (bus station, 

básicos e significativos e aplicar progresivamente os 

coñecementos adquiridos sobre estes, a unha comprensión 

adecuada do texto oral e escrito.   

 

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.  

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura. PLEB5.2. Amosa curiosidade por aprender 

a lingua estranxeira e a súa cultura.  

CL 

SC 

B5.3. Amosar interese en participar en actividades individuais, 

así como respecto e cooperación nas situacións de aprendizaxe 

en grupo.   

PLEB5.3. Participa en actividades de 

aprendizaxe individuais e colectivas, 

respecta as ideas dos e das demais e 

contribúe ao traballo en grupo. 

CL 

SIEE 

 

B5.4. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en 

situacións reais ou simuladas en contextos menos dirixidos.   

PLEB5.4. Inicia e remata as interaccións 

adecuadamente. 

CL 

SC 

B5.5. Obter e dar información persoal máis detallada, aparencia 

física, afeccións… en situacións comunicativas habituais dentro 

e fóra da aula. 

PLEB5.5. Identifica en textos simples: as 

formas de presente e pasado simple, a 

afirmación e a negación… 

CL 

B5.6. Expresarse en tempo presente e pasado simple, afirmativa 

e negativa, 1ª e 3ª persoa… 

PLEB5.6. Expresa, identifica e distingue 

actividades variadas de rutina, lecer… 

CL 

B5.7. Expresar nocións básicas relativas a accións cotiás, de 

lecer… 

PLEB5.7. Describe unha escena sinxela 

dicindo o que hai nela, compara dúas 

ilustracións e identifica as diferenzas, entre 

outras. 

CL 

B5.8. Expresar e identificar a existencia de seres vivos ou 

obxectos.   

 

PLEB5.8. Describe con máis detalle o seu 

aspecto físico, gustos, afeccións… de si 

mesmo/a e doutra persoa.  

CL 

B5.9. Describirse fisicamente, achegando información 

complementaria, a si mesmo/a ou a outra persoa.  

PLEB5.9. Expresa e distingue as 

indicacións para chegar a un lugar, así 

como as instrucións dentro e fóra da aula.  

 

CL 

B5.10. Expresa e comprende indicacións e ordes. PLEB5.10. Diferencia preguntas e 

respostas moi simples, así como as que 

achegan información.  

CL 

B5.11. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas PLEB5.11. Estrutura adecuadamente os CL 
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hospital, hotel, museum, post 

office, shopping centre, square, 

supermarket, theatre, town hall); 

adxectivos (bored, excited, 

friendly, happy, scared, worried). 

Ciencias Sociais: edificios 

históricos (palace, tower, train 

station, TV studio). 

 
 

para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel. elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e persoa, e usa 

correctamente os nexos básicos.  

SC 

B5.12. Utiliza as estruturas sintácticas de progresiva dificultade 

(p. e. enlazar frases sinxelas con conectores (and, or, then but), 

pero adecuándoas aos propósitos comunicativos. 

PLEB5.12. Memoriza rutinas lingüísticas 

coñecidas para desenvolverse nas 

interaccións dentro e fóra da aula. 

CL 

SC 

  B5.13. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus 

significados asociados. 

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. 

 

  B5.14. Mostrar un control dun conxunto de estruturas 

gramaticais sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro 

dun repertorio memorizado. 

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. 

 

  B5.15. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en 

situacións comunicativas sinxelas da vida da aula ou fóra dela. 

PLEB5.16. Establece similitudes e 

diferenzas das linguas que hai na aula ou 

na súa contorna máis próxima. 

 

  B5.16. Recoñecer un repertorio limitado de léxico de alta 

frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas súas experiencias. 

PLEB5.17. Valorar as linguas como 

instrumento de comunicación, para 

aprender e acercarse a outras culturas. 

 

  B5.17. 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…). 

  

  B5.18. Indagar a realidade plurilingüe e multicultural das familias 

e da súa contorna, e identificar semellanzas e diferenzas, 
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evitando os estereotipos. 
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Unit 4 - At the job fair 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

presentación do novo vocabulario 

visualmente mediante o iPack ou 

flashcards; exposición da linguaxe 

cun vídeo e unha canción; escoitar 

os textos por primeira vez para 

captar a idea xeral e unha 

segunda vez para entender 

información máis específica; seguir 

o texto no libro ao tempo que se 

escoita; uso de flashcards como 

soporte visual para as audicións. 

 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: o son /ə/ actor, 

theatre, sister, professor, letters; 

un trabalinguas. 

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.   

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.  

CL 

 

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas 

para a comprensión do sentido xeral e a información máis 

importante do texto.   

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.  

CL 

 

B1.3. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos nos diferentes contextos comunicativos de 

forma significativa.  

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.  

CL 

AA 

 PLEB1.4. Escoita atentamente en 

interaccións cara a cara, sen interromper. 

CL 

   PLEB1.5. Amosa interese e respecto polas 

intervencións orais alleas en prol da 

mellora da súa pronuncia, entoación e 

acentuación. 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

b) 

c) 

i) 

 Estratexias de produción: 

desenvolver a fluidez mediante os 

debates guiados polo profesor, e a 

precisión mediante actividades 

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 

PLEB2.1. Participa de forma activa en 

situacións reais ou simuladas de 

comunicación, previamente preparadas e 

ensaiadas, sobre temas do seu interese, 

CL 
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orais que implican produción libre 

e fluída. 

 
 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: o son /ə/ actor, 

theatre, sister, professor, letters; 

un trabalinguas. 

básicos (and/or/then/but)..   sobre persoas da súa contorna inmediata, 

cunha pronuncia e entoación 

comprensibles.  

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.  

PLEB2.2. Pregunta e responde para 

dar/obter información en interaccións cotiás 

habituais 

CL 

PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita 

atenta. 

CL 

SC 

B2.3. . Valorar a lingua estranxeiras como instrumento de 

comunicación. 

PLEB2.4. Produce textos orais propios, 

sinxelos e breves (p.e. cancións, conversas 

telefónicas, dramatizacións) utilizando 

distintos soportes multimedia. 

CL 

SC 

  B2.4. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos e de uso diario. 

PLEB2.5. Recorda as ideas principais dun 

texto escoitado e fai un resumo breve 

sobre o mesmo. 

 

   PLEB2.6. Manifesta interese e respecto 

polas opinións do seus compañeiros/as. 

 

   PLEB2.7. Recoñece a diversidade 

lingüística da súa contorna como elemento 

enriquecedor. 

 

   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. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

practicar a linguaxe xunto coa 

clase antes de emprender unha 

lectura máis independente dos 

textos; completar as actividades de 

prelectura activando os seus 

coñecementos. 

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.   

PLEB3.1. Comprende información básica 

escrita en notas, tendas e medios de 

transporte, relacionadas cos temas 

traballados previamente de forma oral.  

 

CL 

B3.2. Recoñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e as ideas principais en textos 

PLEB3.2. Comprende a idea principal dun 

texto escrito sinxelo, con apoio visual, 

CL 
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 Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da 

unidade. 

escritos sinxelos.   procedente dos medios de comunicación 

adaptados á súa competencia lingüística e 

acorde coa súa idade.  

B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas básicas que expresen pausas, 

exclamacións e interrogacións.   

PLEB3.3. Emprega algunhas estratexias 

básicas para a comprensión lectora.  

 

CL 

AA 

B3.4. Recoñecer os signos ortográficos básicos (punto e coma), 

así como os símbolos frecuentes. 

PLEB3.4. 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. 

CL 

AA 

   PLEB3.5. Formula hipóteses sinxelas a 

partir de elementos icónicos e títulos que o 

acompañan e compróbaas. 

 

   PLEB3.6. Valora a lingua escrita como 

medio de comunicación. 

 

   PLEB3.7. Amosa interese por informarse, 

comunicarse e aprender a través dos 

textos escritos. 

 

   PLEB3.8. Amosa interese pola corrección, 

ortografía básica, puntuación e 

presentación dos textos escritos. 

 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de produción: redacción 

de oracións e textos breves coa 

linguaxe aprendida na unidade; 

dispoñer dun modelo no que 

basear a súa peza personalizada. 

 
  Patróns gráficos e convencións 

ortográficas básicas: o vocabulario 

da unidade. 

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. 

  

PLEB4.1. Elabora textos sinxelos 

relacionados con temas da súa vida cotiá, 

experiencias e actividades na aula, 

traballados previamente de forma oral.  

 

CL 

B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas 

para a produción de textos escritos.   

PLEB4.2. Escribe diálogos simples, a partir 

de modelos, respectando a estrutura 

gramatical coñecida e as normas 

ortográficas básicas.  

CL 
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B4.7. Usar ferramentas informáticas para completar actividades 

preelaboradas polo persoal docente, realizar presentacións 

sinxelas e transmitir información. 

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, 

organizados con coherencia na súa 

secuencia e con léxico relacionado co tema 

da escritura propios de situacións de 

relación interpersoal (invitacións, notas, 

avisos)..  

CL 

 

B4.8. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas 

para escribir con razoable corrección frases curtas que utiliza 

normalmente ao falar, cunha ortografía aceptable. 

PLEB4.4. Amosa interese polo uso guiado 

das TIC para producir textos e 

presentacións e transmitir información 

escrita. 

CL 

AA 

   PLEB4.6. Produce mensaxes escritas 

breves: notas e avisos, instrucións ou 

normas, cartas, felicitacións, carteis, 

folletos, bandas deseñadas o descricións 

de lugares, gustos ou afeccións). 

 

   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…). 

 

   PLEB4.8. Uso do dicionario bilingüe e 

doutros materiais de consulta para a 

elaboración de textos. 

 

   PLEB4.9. Presenta os seus textos con 

caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, 

inclinación de liñas, etc. 

 

   PLEB4.10. Utiliza a lingua estranxeira 

escrita de forma correcta en situacións 

variadas atendendo á súa corrección. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

b)  Aspectos socioculturais e B5.1. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da SC 
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f) sociolingüísticos: un vídeo, unha 

canción e unha conversa sobre 

profesións, breves diálogos e 

oracións coa linguaxe da unidade, 

un vídeo cultural e unha conversa 

sobre pontes famosas no Reino 

Unido e Portugal e os seus 

deseñadores, unha conversa 

exemplo sobre unha persoa 

famosa, un vídeo cun cuestionario 

sobre o tema intercurricular, unha 

biografía persoal, audición sobre 

unha conversa para pedir algo 

prestado, audición da presentación 

do proxecto do personaxe, unha 

presentación dunha biografía 

sobre o traballo dunha persoa, un 

xogo para adiviñar quen fixo algo, 

un debate sobre a importancia de 

traballar duro para acadar un soño, 

unha entrada na páxina web da 

escola do personaxe do curso, 

unha biografía sobre o astronauta 

Miguel López Alegría. 

 

 Funcións comunicativas: expresar a 

opinión e preferencias sobre 

profesións, describir accións no 

pasado, falar do pasado dunha 

persoa, falar de estilos artísticos, 

pedir algo prestado, narrar unha 

historia, expoñer información sobre 

un traballo, escribir unha biografía. 

 

 Estruturas sintáctico-discursivas: 

Past simple regular verbs: 

affirmative & negative: I talked to 

an engineer. He listened to the 

básicos e significativos e aplicar progresivamente os 

coñecementos adquiridos sobre estes, a unha comprensión 

adecuada do texto oral e escrito.   

 

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.  

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura. PLEB5.2. Amosa curiosidade por aprender 

a lingua estranxeira e a súa cultura.  

CL 

SC 

B5.3. Amosar interese en participar en actividades individuais, 

así como respecto e cooperación nas situacións de aprendizaxe 

en grupo.   

PLEB5.3. Participa en actividades de 

aprendizaxe individuais e colectivas, 

respecta as ideas dos e das demais e 

contribúe ao traballo en grupo. 

CL 

SIEE 

 

B5.4. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en 

situacións reais ou simuladas en contextos menos dirixidos.   

PLEB5.4. Inicia e remata as interaccións 

adecuadamente. 

CL 

SC 

B5.5. Obter e dar información persoal máis detallada, aparencia 

física, afeccións… en situacións comunicativas habituais dentro 

e fóra da aula. 

PLEB5.5. Identifica en textos simples: as 

formas de presente e pasado simple, a 

afirmación e a negación… 

CL 

B5.6. Expresarse en tempo presente e pasado simple, afirmativa 

e negativa, 1ª e 3ª persoa… 

PLEB5.6. Expresa, identifica e distingue 

actividades variadas de rutina, lecer… 

CL 

B5.7. Expresar nocións básicas relativas a accións cotiás, de 

lecer… 

PLEB5.7. Describe unha escena sinxela 

dicindo o que hai nela, compara dúas 

ilustracións e identifica as diferenzas, entre 

outras. 

CL 

B5.8. Expresar e identificar a existencia de seres vivos ou 

obxectos.   

 

PLEB5.8. Describe con máis detalle o seu 

aspecto físico, gustos, afeccións… de si 

mesmo/a e doutra persoa.  

CL 

B5.9. Describirse fisicamente, achegando información 

complementaria, a si mesmo/a ou a outra persoa.  

PLEB5.9. Expresa e distingue as 

indicacións para chegar a un lugar, así 

como as instrucións dentro e fóra da aula.  

 

CL 

B5.10. Expresa e comprende indicacións e ordes. PLEB5.10. Diferencia preguntas e 

respostas moi simples, así como as que 

achegan información.  

CL 

B5.11. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas PLEB5.11. Estrutura adecuadamente os CL 
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gardener. We didn’t play the 

guitar. Past simple irregular 

verbs: affirmative & 

negative: became / didn’t 

become have / didn’t have made / 

didn’t make met / didn’t meet went 

/ didn’t go won / didn’t 

win Language in action!: He / 

She was (a scientist) and lived in 

the.... Why is he / she 

famous? He’s / She’s famous for... 

+-ing Borrowing 

something: Could I borrow your 

(notebook), please? Yes, of 

course. I need it back 

(tomorrow). Help yourself. 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo a: 

profesións (artist, computer 

programmer, cook, engineer, 

firefighter, gardener, journalist, 

musician, police officer, scientist); 

biografía persoal (daughter, 

husband, prize, professor, 

university, war). Educación 

Plástica: estilos artísticos 

(abstract, cubist, impressionist, 

pointillist). 

 
 

para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel. elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e persoa, e usa 

correctamente os nexos básicos.  

SC 

B5.12. Utiliza as estruturas sintácticas de progresiva dificultade 

(p. e. enlazar frases sinxelas con conectores (and, or, then but), 

pero adecuándoas aos propósitos comunicativos. 

PLEB5.12. Memoriza rutinas lingüísticas 

coñecidas para desenvolverse nas 

interaccións dentro e fóra da aula. 

CL 

SC 

  B5.13. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus 

significados asociados. 

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. 
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  B5.14. Mostrar un control dun conxunto de estruturas 

gramaticais sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro 

dun repertorio memorizado. 

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. 

 

  B5.15. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en 

situacións comunicativas sinxelas da vida da aula ou fóra dela. 

PLEB5.16. Establece similitudes e 

diferenzas das linguas que hai na aula ou 

na súa contorna máis próxima. 

 

  B5.16. Recoñecer un repertorio limitado de léxico de alta 

frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas súas experiencias. 

PLEB5.17. Valorar as linguas como 

instrumento de comunicación, para 

aprender e acercarse a outras culturas. 

 

  B5.17. 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…). 

  

  B5.18. Indagar a realidade plurilingüe e multicultural das familias 

e da súa contorna, e identificar semellanzas e diferenzas, 

evitando os estereotipos. 
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Unit 5 - At the department store 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

presentación do novo vocabulario 

visualmente mediante o iPack ou 

flashcards; exposición da linguaxe 

cun vídeo e unha canción; escoitar 

os textos por primeira vez para 

captar a idea xeral e unha 

segunda vez para entender 

información máis específica; seguir 

o texto no libro ao tempo que se 

escoita; uso de flashcards como 

soporte visual para as audicións. 

 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: os sons das 

terminacións -ed: /d/ climbed, 

lived, /t/ helped, worked, /ɪd/ 

started, visited; un trabalinguas. 

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.   

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.  

CL 

 

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas 

para a comprensión do sentido xeral e a información máis 

importante do texto.   

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.  

CL 

 

B1.3. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos nos diferentes contextos comunicativos de 

forma significativa.  

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.  

CL 

AA 

 PLEB1.4. Escoita atentamente en 

interaccións cara a cara, sen interromper. 

CL 

   PLEB1.5. Amosa interese e respecto polas 

intervencións orais alleas en prol da 

mellora da súa pronuncia, entoación e 

acentuación. 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

b) 

c) 

i) 

 Estratexias de produción: 

desenvolver a fluidez mediante os 

debates guiados polo profesor, e a 

precisión mediante actividades 

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 

PLEB2.1. Participa de forma activa en 

situacións reais ou simuladas de 

comunicación, previamente preparadas e 

ensaiadas, sobre temas do seu interese, 

CL 
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orais que implican produción libre 

e fluída. 

 
 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: os sons das 

terminacións -ed: /d/ climbed, 

lived, /t/ helped, worked, /ɪd/ 

started, visited; un trabalinguas. 

básicos (and/or/then/but)..   sobre persoas da súa contorna inmediata, 

cunha pronuncia e entoación 

comprensibles.  

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.  

PLEB2.2. Pregunta e responde para 

dar/obter información en interaccións cotiás 

habituais 

CL 

PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita 

atenta. 

CL 

SC 

B2.3. . Valorar a lingua estranxeiras como instrumento de 

comunicación. 

PLEB2.4. Produce textos orais propios, 

sinxelos e breves (p.e. cancións, conversas 

telefónicas, dramatizacións) utilizando 

distintos soportes multimedia. 

CL 

SC 

  B2.4. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos e de uso diario. 

PLEB2.5. Recorda as ideas principais dun 

texto escoitado e fai un resumo breve 

sobre o mesmo. 

 

   PLEB2.6. Manifesta interese e respecto 

polas opinións do seus compañeiros/as. 

 

   PLEB2.7. Recoñece a diversidade 

lingüística da súa contorna como elemento 

enriquecedor. 

 

   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. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

practicar a linguaxe xunto coa 

clase antes de emprender unha 

lectura máis independente dos 

textos; completar as actividades de 

prelectura activando os seus 

coñecementos. 

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.   

PLEB3.1. Comprende información básica 

escrita en notas, tendas e medios de 

transporte, relacionadas cos temas 

traballados previamente de forma oral.  

 

CL 

B3.2. Recoñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e as ideas principais en textos 

PLEB3.2. Comprende a idea principal dun 

texto escrito sinxelo, con apoio visual, 

CL 
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 Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: o vocabulario da 

unidade. 

escritos sinxelos.   procedente dos medios de comunicación 

adaptados á súa competencia lingüística e 

acorde coa súa idade.  

B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas básicas que expresen pausas, 

exclamacións e interrogacións.   

PLEB3.3. Emprega algunhas estratexias 

básicas para a comprensión lectora.  

 

CL 

AA 

B3.4. Recoñecer os signos ortográficos básicos (punto e coma), 

así como os símbolos frecuentes. 

PLEB3.4. 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. 

CL 

AA 

   PLEB3.5. Formula hipóteses sinxelas a 

partir de elementos icónicos e títulos que o 

acompañan e compróbaas. 

 

   PLEB3.6. Valora a lingua escrita como 

medio de comunicación. 

 

   PLEB3.7. Amosa interese por informarse, 

comunicarse e aprender a través dos 

textos escritos. 

 

   PLEB3.8. Amosa interese pola corrección, 

ortografía básica, puntuación e 

presentación dos textos escritos. 

 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de produción: redacción 

de oracións e textos breves coa 

linguaxe aprendida na unidade; 

dispoñer dun modelo no que 

basear a súa peza personalizada. 

 
  Patróns gráficos e convencións 

ortográficas básicas: o vocabulario 

da unidade. 

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. 

  

PLEB4.1. Elabora textos sinxelos 

relacionados con temas da súa vida cotiá, 

experiencias e actividades na aula, 

traballados previamente de forma oral.  

 

CL 

B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas 

para a produción de textos escritos.   

PLEB4.2. Escribe diálogos simples, a partir 

de modelos, respectando a estrutura 

gramatical coñecida e as normas 

ortográficas básicas.  

CL 
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B4.7. Usar ferramentas informáticas para completar actividades 

preelaboradas polo persoal docente, realizar presentacións 

sinxelas e transmitir información. 

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, 

organizados con coherencia na súa 

secuencia e con léxico relacionado co tema 

da escritura propios de situacións de 

relación interpersoal (invitacións, notas, 

avisos)..  

CL 

 

B4.8. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas 

para escribir con razoable corrección frases curtas que utiliza 

normalmente ao falar, cunha ortografía aceptable. 

PLEB4.4. Amosa interese polo uso guiado 

das TIC para producir textos e 

presentacións e transmitir información 

escrita. 

CL 

AA 

   PLEB4.6. Produce mensaxes escritas 

breves: notas e avisos, instrucións ou 

normas, cartas, felicitacións, carteis, 

folletos, bandas deseñadas o descricións 

de lugares, gustos ou afeccións). 

 

   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…). 

 

   PLEB4.8. Uso do dicionario bilingüe e 

doutros materiais de consulta para a 

elaboración de textos. 

 

   PLEB4.9. Presenta os seus textos con 

caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, 

inclinación de liñas, etc. 

 

   PLEB4.10. Utiliza a lingua estranxeira 

escrita de forma correcta en situacións 

variadas atendendo á súa corrección. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

b)  Aspectos socioculturais e B5.1. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da SC 
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f) sociolingüísticos: un vídeo, unha 

canción e unha conversa sobre 

pezas de vestir e materiais, breves 

diálogos e oracións coa linguaxe 

da unidade, un vídeo cultural e 

unha conversa sobre pezas de 

vestir especiais no Reino Unido e 

Xapón, unha conversa exemplo 

sobre a roupa que pode levarse en 

diferentes ocacións, un vídeo 

sobre o tema intercurricular, unha 

historia con vocabulario sobre 

aventura, unha convversa para 

probarse roupa nunha tenda, a 

presentación do proxecto do 

personaxe, un xogo sobre unha 

lista de tarefas e normas da casa, 

un debate sobre a importancia de 

ser creativo para resolver 

problemas, intercambio de 

preguntas e respostas utilizando 

as Speaking cards, un informe 

sobre roupas feitas con materiais 

especiais 

 

 Funcións comunicativas: expresar a 

opinión e preferencias sobre 

roupa, describir os materiais e 

propiedades da roupa, expresar 

normas, describir accións no 

pasado, expresar permiso, 

probarse roupa nunha tenda, 

narrar unha historia, expoñer 

información, coñecer un timpo de 

texto: un chat online e unha carta 

persoal, expoñer información 

técnica. 

 

básicos e significativos e aplicar progresivamente os 

coñecementos adquiridos sobre estes, a unha comprensión 

adecuada do texto oral e escrito.   

 

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.  

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura. PLEB5.2. Amosa curiosidade por aprender 

a lingua estranxeira e a súa cultura.  

CL 

SC 

B5.3. Amosar interese en participar en actividades individuais, 

así como respecto e cooperación nas situacións de aprendizaxe 

en grupo.   

PLEB5.3. Participa en actividades de 

aprendizaxe individuais e colectivas, 

respecta as ideas dos e das demais e 

contribúe ao traballo en grupo. 

CL 

SIEE 

 

B5.4. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en 

situacións reais ou simuladas en contextos menos dirixidos.   

PLEB5.4. Inicia e remata as interaccións 

adecuadamente. 

CL 

SC 

B5.5. Obter e dar información persoal máis detallada, aparencia 

física, afeccións… en situacións comunicativas habituais dentro 

e fóra da aula. 

PLEB5.5. Identifica en textos simples: as 

formas de presente e pasado simple, a 

afirmación e a negación… 

CL 

B5.6. Expresarse en tempo presente e pasado simple, afirmativa 

e negativa, 1ª e 3ª persoa… 

PLEB5.6. Expresa, identifica e distingue 

actividades variadas de rutina, lecer… 

CL 

B5.7. Expresar nocións básicas relativas a accións cotiás, de 

lecer… 

PLEB5.7. Describe unha escena sinxela 

dicindo o que hai nela, compara dúas 

ilustracións e identifica as diferenzas, entre 

outras. 

CL 

B5.8. Expresar e identificar a existencia de seres vivos ou 

obxectos.   

 

PLEB5.8. Describe con máis detalle o seu 

aspecto físico, gustos, afeccións… de si 

mesmo/a e doutra persoa.  

CL 

B5.9. Describirse fisicamente, achegando información 

complementaria, a si mesmo/a ou a outra persoa.  

PLEB5.9. Expresa e distingue as 

indicacións para chegar a un lugar, así 

como as instrucións dentro e fóra da aula.  

 

CL 

B5.10. Expresa e comprende indicacións e ordes. PLEB5.10. Diferencia preguntas e 

respostas moi simples, así como as que 

achegan información.  

CL 

B5.11. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas PLEB5.11. Estrutura adecuadamente os CL 
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 Estruturas sintáctico-discursivas: 

Obligation: have to / don’t have 

to I / You / We / They have to 

(wear a school uniform). I / You / 

We / They don’t have to (wear a 

school uniform). He/She has to (go 

to the post office). He / She 

doesn’t have to (go to the post 

office). Past simple questions 

and short answers: Did 

you/he/she/we/they (see a river)? 

Yes, I / he / she / we / they 

did. No, I / he / she / we / they 

didn’t. Language in action!: can 

for permission I can (wear 

bracelets) at the weekend. I can’t 

(wear them to school). Trying on 

clothes in a shop: Please can I 

try this (dress) on? Yes, of 

course. Is it any good? It’s too big 

/ small. Have you got a (smaller) 

size? 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo a: 

pezas de vestir e materiais (a 

cotton T-shirt, a glass bottle, a 

leather belt, a metal bracelet, a 

paper plane, a plastic car, rubber 

boots, a silk scarf, a wooden train, 

a wool jumper); aventura (blanket, 

fire, map, rucksack, torch, whistle). 

Ciencias Naturais: propiedades 

dos materiais (absorbent, flexible, 

man-made, natural, rigid, 

waterproof). 

 
 

para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel. elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e persoa, e usa 

correctamente os nexos básicos.  

SC 

B5.12. Utiliza as estruturas sintácticas de progresiva dificultade 

(p. e. enlazar frases sinxelas con conectores (and, or, then but), 

pero adecuándoas aos propósitos comunicativos. 

PLEB5.12. Memoriza rutinas lingüísticas 

coñecidas para desenvolverse nas 

interaccións dentro e fóra da aula. 

CL 

SC 
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  B5.13. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus 

significados asociados. 

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. 

 

  B5.14. Mostrar un control dun conxunto de estruturas 

gramaticais sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro 

dun repertorio memorizado. 

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. 

 

  B5.15. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en 

situacións comunicativas sinxelas da vida da aula ou fóra dela. 

PLEB5.16. Establece similitudes e 

diferenzas das linguas que hai na aula ou 

na súa contorna máis próxima. 

 

  B5.16. Recoñecer un repertorio limitado de léxico de alta 

frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas súas experiencias. 

PLEB5.17. Valorar as linguas como 

instrumento de comunicación, para 

aprender e acercarse a outras culturas. 

 

  B5.17. 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…). 

  

  B5.18. Indagar a realidade plurilingüe e multicultural das familias 

e da súa contorna, e identificar semellanzas e diferenzas, 

evitando os estereotipos. 
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Unit 6 - At the summer camp 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

presentación do novo vocabulario 

visualmente mediante o iPack ou 

flashcards; exposición da linguaxe 

cun vídeo e unha canción; escoitar 

os textos por primeira vez para 

captar a idea xeral e unha 

segunda vez para entender 

información máis específica; seguir 

o texto no libro ao tempo que se 

escoita; uso de flashcards como 

soporte visual para as audicións. 

 

 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: os sons /æ/ at, 

camp, have e /ɑː/ bath, castle, 

gardener, half, past, plants; un 

trabalinguas. 

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.   

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.  

CL 

 

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas 

para a comprensión do sentido xeral e a información máis 

importante do texto.   

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.  

CL 

 

B1.3. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos nos diferentes contextos comunicativos de 

forma significativa.  

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.  

CL 

AA 

 PLEB1.4. Escoita atentamente en 

interaccións cara a cara, sen interromper. 

CL 

   PLEB1.5. Amosa interese e respecto polas 

intervencións orais alleas en prol da 

mellora da súa pronuncia, entoación e 

acentuación. 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

b) 

c) 

i) 

 Estratexias de produción: 

desenvolver a fluidez mediante os 

debates guiados polo profesor, e a 

precisión mediante actividades 

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 

PLEB2.1. Participa de forma activa en 

situacións reais ou simuladas de 

comunicación, previamente preparadas e 

ensaiadas, sobre temas do seu interese, 

CL 
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orais que implican produción libre 

e fluída. 

 
 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación: os sons /æ/ at, 

camp, have e /ɑː/ bath, castle, 

gardener, half, past, plants; un 

trabalinguas. 

básicos (and/or/then/but)..   sobre persoas da súa contorna inmediata, 

cunha pronuncia e entoación 

comprensibles.  

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.  

PLEB2.2. Pregunta e responde para 

dar/obter información en interaccións cotiás 

habituais 

CL 

PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita 

atenta. 

CL 

SC 

B2.3. . Valorar a lingua estranxeiras como instrumento de 

comunicación. 

PLEB2.4. Produce textos orais propios, 

sinxelos e breves (p.e. cancións, conversas 

telefónicas, dramatizacións) utilizando 

distintos soportes multimedia. 

CL 

SC 

  B2.4. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos e de uso diario. 

PLEB2.5. Recorda as ideas principais dun 

texto escoitado e fai un resumo breve 

sobre o mesmo. 

 

   PLEB2.6. Manifesta interese e respecto 

polas opinións do seus compañeiros/as. 

 

   PLEB2.7. Recoñece a diversidade 

lingüística da súa contorna como elemento 

enriquecedor. 

 

   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. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de comprensión: 

practicar a linguaxe xunto coa 

clase antes de emprender unha 

lectura máis independente dos 

textos; completar as actividades de 

prelectura activando os seus 

coñecementos. 

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.   

PLEB3.1. Comprende información básica 

escrita en notas, tendas e medios de 

transporte, relacionadas cos temas 

traballados previamente de forma oral.  

 

CL 

B3.2. Recoñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e as ideas principais en textos 

PLEB3.2. Comprende a idea principal dun 

texto escrito sinxelo, con apoio visual, 

CL 
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 Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: ovocabulario da 

unidade. 

escritos sinxelos.   procedente dos medios de comunicación 

adaptados á súa competencia lingüística e 

acorde coa súa idade.  

B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas básicas que expresen pausas, 

exclamacións e interrogacións.   

PLEB3.3. Emprega algunhas estratexias 

básicas para a comprensión lectora.  

 

CL 

AA 

B3.4. Recoñecer os signos ortográficos básicos (punto e coma), 

así como os símbolos frecuentes. 

PLEB3.4. 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. 

CL 

AA 

   PLEB3.5. Formula hipóteses sinxelas a 

partir de elementos icónicos e títulos que o 

acompañan e compróbaas. 

 

   PLEB3.6. Valora a lingua escrita como 

medio de comunicación. 

 

   PLEB3.7. Amosa interese por informarse, 

comunicarse e aprender a través dos 

textos escritos. 

 

   PLEB3.8. Amosa interese pola corrección, 

ortografía básica, puntuación e 

presentación dos textos escritos. 

 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

 Estratexias de produción: redacción 

de oracións e textos breves coa 

linguaxe aprendida na unidade; 

dispoñer dun modelo no que 

basear a súa peza personalizada. 

 
  Patróns gráficos e convencións 

ortográficas básicas: o vocabulario 

da unidade. 

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. 

  

PLEB4.1. Elabora textos sinxelos 

relacionados con temas da súa vida cotiá, 

experiencias e actividades na aula, 

traballados previamente de forma oral.  

 

CL 

B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas 

para a produción de textos escritos.   

PLEB4.2. Escribe diálogos simples, a partir 

de modelos, respectando a estrutura 

gramatical coñecida e as normas 

ortográficas básicas.  

CL 
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B4.7. Usar ferramentas informáticas para completar actividades 

preelaboradas polo persoal docente, realizar presentacións 

sinxelas e transmitir información. 

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, 

organizados con coherencia na súa 

secuencia e con léxico relacionado co tema 

da escritura propios de situacións de 

relación interpersoal (invitacións, notas, 

avisos)..  

CL 

 

B4.8. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas 

para escribir con razoable corrección frases curtas que utiliza 

normalmente ao falar, cunha ortografía aceptable. 

PLEB4.4. Amosa interese polo uso guiado 

das TIC para producir textos e 

presentacións e transmitir información 

escrita. 

CL 

AA 

   PLEB4.6. Produce mensaxes escritas 

breves: notas e avisos, instrucións ou 

normas, cartas, felicitacións, carteis, 

folletos, bandas deseñadas o descricións 

de lugares, gustos ou afeccións). 

 

   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…). 

 

   PLEB4.8. Uso do dicionario bilingüe e 

doutros materiais de consulta para a 

elaboración de textos. 

 

   PLEB4.9. Presenta os seus textos con 

caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, 

inclinación de liñas, etc. 

 

   PLEB4.10. Utiliza a lingua estranxeira 

escrita de forma correcta en situacións 

variadas atendendo á súa corrección. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

b)  Aspectos socioculturais e B5.1. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da SC 
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f) sociolingüísticos: un vídeo, unha 

canción e unha conversa sobre as 

vacacións, brevesd idálogos e 

oracións coa linguaxe da unidade, 

un vídeo cultural e unha conversa 

sobre a vida costeira no Reino 

Unido e Exipto, unha conversa 

exemplo preguntando por 

información de forma educada, 

audición dunha conversa para 

desenvolverse nunha cafetería ou 

restaurante, audición da 

presentación do proxecto do 

personaxe, intercambio de 

preguntas e respostas e unha 

canción sobre vacacións, un xogo 

sobre un plan de actividades para 

a fin de semana, comparación de 

aspectos culturais en grupo (What 

do you do at the seaside?), un 

debate sobre a importancia de 

valorar os agasallos meditados, 

interacción oral sobre o que van 

facer despois da clase, un role-

play en parellas para 

desenvolverse nunha cafetería ou 

restaurante, unha presentación 

dun email sobre os seus plans 

para o verán, un texto 

intercurricular sobre as reservas 

de auga na natureza. 

 

 Funcións comunicativas: expresar a 

opinión e preferencias sobre 

actividades nas vacacións, 

expresar e preguntar por plans 

para o futuro próximo, realizar 

peticións educadamente, 

básicos e significativos e aplicar progresivamente os 

coñecementos adquiridos sobre estes, a unha comprensión 

adecuada do texto oral e escrito.   

 

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.  

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura. PLEB5.2. Amosa curiosidade por aprender 

a lingua estranxeira e a súa cultura.  

CL 

SC 

B5.3. Amosar interese en participar en actividades individuais, 

así como respecto e cooperación nas situacións de aprendizaxe 

en grupo.   

PLEB5.3. Participa en actividades de 

aprendizaxe individuais e colectivas, 

respecta as ideas dos e das demais e 

contribúe ao traballo en grupo. 

CL 

SIEE 

 

B5.4. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en 

situacións reais ou simuladas en contextos menos dirixidos.   

PLEB5.4. Inicia e remata as interaccións 

adecuadamente. 

CL 

SC 

B5.5. Obter e dar información persoal máis detallada, aparencia 

física, afeccións… en situacións comunicativas habituais dentro 

e fóra da aula. 

PLEB5.5. Identifica en textos simples: as 

formas de presente e pasado simple, a 

afirmación e a negación… 

CL 

B5.6. Expresarse en tempo presente e pasado simple, afirmativa 

e negativa, 1ª e 3ª persoa… 

PLEB5.6. Expresa, identifica e distingue 

actividades variadas de rutina, lecer… 

CL 

B5.7. Expresar nocións básicas relativas a accións cotiás, de 

lecer… 

PLEB5.7. Describe unha escena sinxela 

dicindo o que hai nela, compara dúas 

ilustracións e identifica as diferenzas, entre 

outras. 

CL 

B5.8. Expresar e identificar a existencia de seres vivos ou 

obxectos.   

 

PLEB5.8. Describe con máis detalle o seu 

aspecto físico, gustos, afeccións… de si 

mesmo/a e doutra persoa.  

CL 

B5.9. Describirse fisicamente, achegando información 

complementaria, a si mesmo/a ou a outra persoa.  

PLEB5.9. Expresa e distingue as 

indicacións para chegar a un lugar, así 

como as instrucións dentro e fóra da aula.  

 

CL 

B5.10. Expresa e comprende indicacións e ordes. PLEB5.10. Diferencia preguntas e 

respostas moi simples, así como as que 

achegan información.  

CL 

B5.11. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas PLEB5.11. Estrutura adecuadamente os CL 
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desenvolverse unha cafetería ou 

restaurante, narrar unha historia, 

coñecer un tipo de texto: un chat 

online, unha carta persoal e un 

email informal, describir plans para 

o futuro, escribir un email informal. 

 

 Estruturas sintáctico-discursivas: 

going to future: affirmative and 

negative I’m / You’re / He’s / She’s 

/ We’re / They’re going to (go 

caving). I’m not / You aren’t / He 

isn’t / She isn’t / We aren’t / They 

aren’t going to (climb a 

mountain). going to future: 

questions and shorts answers 

Are you / we / they going to (have 

lunch here)? Yes, I am. No, I’m 

not. Yes, we / they are. No, we / 

they aren’t. Is he / she going to 

(cook pizza)? Yes, he / she is. No, 

he / she isn’t. Language in 

action!: Excuse me, could you 

send / give / tell me...? Yes, of 

course. Yes, here you are. At a 

café or a restaurant: Have you 

got (a table for two), please? Yes. 

Please follow me. Are you ready to 

order? I’d like... Could I have...? 

 

 Léxico de alta frecuencia relativo a: 

vacacións (climb a mountain, 

cook on the campfire, go caving, 

go fishing, go kitesurfing, go to the 

beach, play volleyball, swim in the 

lake, take photos, visit a castle); 

restaurantes (barbecue, 

customer, main course, menu, 

para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel. elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e persoa, e usa 

correctamente os nexos básicos.  

SC 

B5.12. Utiliza as estruturas sintácticas de progresiva dificultade 

(p. e. enlazar frases sinxelas con conectores (and, or, then but), 

pero adecuándoas aos propósitos comunicativos. 

PLEB5.12. Memoriza rutinas lingüísticas 

coñecidas para desenvolverse nas 

interaccións dentro e fóra da aula. 

CL 

SC 
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waiter, waitress). Ciencias 

Naturais: o agua (fresh water, ice, 

land, ocean, reservoir, salt water, 

tap). 

 
 

  B5.13. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus 

significados asociados. 

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. 

 

  B5.14. Mostrar un control dun conxunto de estruturas 

gramaticais sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro 

dun repertorio memorizado. 

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. 

 

  B5.15. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en 

situacións comunicativas sinxelas da vida da aula ou fóra dela. 

PLEB5.16. Establece similitudes e 

diferenzas das linguas que hai na aula ou 

na súa contorna máis próxima. 

 

  B5.16. Recoñecer un repertorio limitado de léxico de alta 

frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas súas experiencias. 

PLEB5.17. Valorar as linguas como 

instrumento de comunicación, para 

aprender e acercarse a outras culturas. 

 

  B5.17. 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…). 

  

  B5.18. Indagar a realidade plurilingüe e multicultural das familias 

e da súa contorna, e identificar semellanzas e diferenzas, 

evitando os estereotipos. 
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 5. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES 

 

UNIDADE Aprox. Nº Sesións 
Aprox. Planificación do 

tempo 
(45 mins por sesión)* 

Notas e observacións 

Starter – All about me and my family 4 4-6 horas*  

1 My activities party 10 10-12 horas*  

2 At the safari park 10 10-12 horas*  

Review 1 3 2-3 horas*  

3 Getting around town 10 10-12 horas*  

4 At the job fair 10 10-12 horas*  

Review 2 3 2-3 horas*  

5 At the department store 10 10-12 horas*  

6 At the summer camp 10 10-12 horas*  

Review 3 3 2-3 horas*  

Festivals  3 3-4 horas* Halloween, Christmas & Easter 

TOTAL ex  aprox. 76 78-90 horas*  

 

Actividades extra programadas polo centro 

 
 

 

*Cada centro terá que adaptar esta programación á situación e o horario propios. 
AS SESIÓNS SON DE 45' CADA UNHA DE MANEIRA ORIENTATIVA. CADA PROFESOR ADAPTARÁ ESTE ASPECTO Ó SEU HORARIO E Ó NIVEL DA SÚA CLASE 

Trátase dunha planificación temporal adaptable ó perfil do grupo-clase pois pode ser empregada de maneira simultánea con 

alumnos/as que presenten dificultades na aprendizaxe de idiomas, así coma con aqueles que posúan coñecementos un pouco máis 

avanzados. Así mesmo, é adaptable ós propios gustos e iniciativas do profesor/a e os alumnos/as, e a propia evolución do curso. 
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A seguinte táboa mostra a nomenclatura dos diferentes elementos que interveñen na planificación temporal das unidades.  

 

 
  

HABILIDADES CCBB INTERACCIÓN RECURSOS 
PROCESOS 

COGNITIVOS 
ESCENARIOS 

CE 
Comprensión 
escrita 

CL 
Comunicación 
lingüística 

PA Profesor – alumno AB Activity Book ACC Acceso Laboratorio de idiomas 

CO 
Comprensión 
oral 

CMCT 
Matemática, científica e 
tecnolóxica 

TI Traballo individual CB Class Book IDE Identificación Sala de informática 

EE 
Expresión 
escrita 

CD Competencia dixital TG Traballo en grupo TG Teacher’s Guide COMP Entendemento Aula taller 

EO Expresión oral AA Aprender a aprender TP 
Traballo en 
parellas 

TR CD-

ROM 
Teacher’s Resource 
CD-ROM 

REP Reprodución Aula virtual 

IO Interacción oral SC Sociais e cívicas   TRP 
Teacher’s Resource 
Pack 

REF Reflexión Biblioteca 

TD 
Todas 
destrezas 

SIEE 
Sentido da iniciativa e 
espírito emprendedor 

  iPack Interactive materials CONX Conexión Salón de actos 

  CEC 
Conciencia e 
expresións culturais 

    SINT Síntese Ximnasio 

        CREA Creación Patio 

        MEM Memorización  
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Unit Starter - All about me and my family 

 

Unidade Starter - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Presentar os contidos da 
unidade e os seus obxectivos. 

 Presentación dos obxectivos da unidade (Unit 
aim) 

 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.54 
iPack 

CB p.2 
 

 Presentar aos personaxes do 
curso e actividades: writing, 
gardening, doing sports, playing 
the guitar, drinking tea, reading 
magazines, swimming, running. 

 Visualización dun vídeo no que se presenta ao 
personaxe principal do curso e a súa familia. 

 Escoita e identificación do personaxe que lle 
gusta cada actividade.  

CL CL1.2. Capta o sentido global en textos orais 
variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Repasar vocabulario coñecido: 
alimentos, actividades, animais 
e materias escolares. 

 Realización dun xogo comunicativo repasando 
vocabulario que recordan. 

 

SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

 Practicar o vocabulario novo de 
forma oral utilizando estruturas 
coñecidas: Personal pronouns; 
I’m (Jack). This is (Jack’s). 
These are (his mum’s). I love 
(dancing). I like (Science). What 
about you?  

 Realización dun xogo comunicativo 
presentándose a un compañeiro. 

 

SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

 Desenvolver a comunicación e 
a expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta formulada 
en Star learner: Can you say more about 
yourself? 

SC SC2. Respecta as normas básicas de intercambio 
como escoitar e mirar a quen fala, respectando a 
quenda de palabra. 

 Afianzar o vocabulario.  Práctica do xogo de vocabulario no iPack. CD CD3. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira. 

 Consolidar o vocabulario  Activity Book: 
 Escritura do personaxe correspondente a cada 

descrición. 
 Escritura de oracións  relacionadas cos 

personaxes  
 Personalización do uso do vocabulario nun texto 

sobre as cousas que lle gustan. 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 2  
 

 Estender o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 



 

 
 

All About Us 5 – Oxford University Press          112 

Compleción da actividade Extra . planificación e comprobación do traballo realizado. 

 Avaliar o seu progreso na 
unidade. 

 Aprender a aprender. 

 Avaliar o seu progreso. SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

Progress 
Booklet, p. 1-3 
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Unidade Starter - Sesión 2 (45') - Lección 2: Grammar  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.55 
iPack 

CB p.3 
CD1 (1) 

  Presentar aos personaxes do 
curso e adxectivos para 
describir a aparencia. 

 Escoita e dunha descrición de cada personaxe.  
 Resposta ás preguntas sobre a aparencia de 

cada personaxe 

CL CL1.2. Capta o sentido global en textos orais 
variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Practicar o vocabulario novo de 
forma oral utilizando estruturas 
coñecidas: I’ve / He’s / She’s 
got (blue eyes). Has he / she 
got (fair hair)? Yes he / she has. 
No, he / she hasn’t. I’m / He’s / 
She’s (funny). My birthday is... 

 Realización dun xogo comunicativo describindo 
a súa aparencia a un compañeiro. 

 

SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

 Desenvolver a comunicación e 
a expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta formulada 
en Star learner: Describe someone in your 
family. 

SC SC2. Respecta as normas básicas de intercambio 
como escoitar e mirar a quen fala, respectando a 
quenda de palabra. 

 Afianzar o vocabulario.  Práctica do xogo de vocabulario no iPack. CD CD3. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira. 

 Consolidar o vocabulario  Activity Book: 
 Compleción de oracións  relacionadas cos 

personaxes  
 Personalización do uso do vocabulario nun texto 

sobre os membros da súa familia. 
 Debuxo e descrición de si mesmo. 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 3  
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Unidade Starter - Sesión 3 (45') - Lección 3: Song and Vocabulary  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.56 
Flashcards 

iPack 
CB p.4 

CD1 (2-3-4) 
 

 Repasar a linguaxe da unidade 
mediante unha canción.  

 Visualización dun vídeo coa canción da unidade: 
A new school in a new town. 

 Lectura da canción e resposta á pregunta de 
comprensión. 

 Escoita e comprobación de respostas. 

CL CL1.2. Capta o sentido global en textos orais 
variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Desenvolver o pensamento 
crítico. 

 Audición e aprendizaxe da canción.  
 Expresión da súa opinión sobre a canción 

utilizando os adxectivos da lista. 
 

CL CL2.1. Fai un uso axeitado da pronunciación, ritmo, 
entoación e acentuación en diferentes contextos. 

 Presentar e practicar a 
pronuncia dos sons /æ/ Alfie, 
and, has, salad, sandwich, 
Spanish  e /ʌ/ club, loves, 

lunch, sometimes. 

 Audición e lectura das palabras da lista e 
identificación dos sons.  

 Audición e lectura dunha rima practicando a 
pronuncia dos sons presentados. 

CL CL1.5. Escoita e discrimina sons. 

 Afianzar o vocabulario.  Práctica do xogo de vocabulario no iPack. CD CD3. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Elección da palabra correcta na transcrición da 

canción. Escoita e comprobación de respostas. 
 Audición e lectura da rima e identificación dos 

sons.  
 Escritura de palabras que conteñan os sons 

aprendidos. 

CL CL1.5. Escoita e discrimina sons. AB p. 4 
CD1 (4) 

 
 

 Desenvolver a creatividade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: práctica 
da rima, máis rápido.  

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  
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Unidade Starter - Sesión 4 (45') - Lección 4: Grammar  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.57 
CB p.5 
CD1 (5) 
iPack 

 Proporcionar un modelo de 
comunicación. 

 Introducir a estrutura gramatical 
mediante un texto 
comunicativo. 

 Audición e lectura do horario escolar e 
unha entrada no diario do personaxe do 
curso e resposta á pregunta de 
comprensión. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en textos 
orais sobre temas familiares e de interese. 

 Presentar e practicar unha 
estrutura gramatical nova: 
adverbios de frecuencia. 

 Revisión da táboa sobre a nova estrutura 
gramatical.  

 Práctica controlada de expresión oral 
formando as oracións a partir das frases e 
estruturas da táboa. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

 Practicar a comunicación coa 
axuda do modelo anterior. 

 Participación nun xogo de comunicación 
por parellas seguindo un modelo (The true 
or false game). 

AA AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de gramática no iPack. CD CD3. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira. 

 Practicar a estrutura aprendida 
de forma máis libre. 

 Práctica en parellas da estrutura 
gramatical realizando a tarefa proposta en 
Star learner: Write about your school 
timetable. 

AA AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación. 

 Consolidar o uso da estrutura 
gramatical. 

Activity Book: 
 Audición e identificación das oracións 

verdadeiras e falsas. Corrección das 
falsas. 

 Compleción da táboa da regra gramatical. 
 Escrita de oracións coa estrutura 

aprendida. 
 Interacción oral en parellas facendo 

preguntas e respostas coa estrutura 
traballada. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en 
textos orais sobre temas familiares e de interese. 

 
CL5.1. Escribe en lingua estranxeira a partir de 

modelos traballados previamente.  
 
CL3.1. Usa estruturas básicas propias da lingua 

estranxeira en diferentes contextos comunicativos 
de forma significativa. 

AB p. 5 
CD1 (5) 

 
 

Teacher’s 
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Lesson 4 Reinforcement worksheet  

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Unit 1 - My activities party 

 

Unidade 1 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Presentar os contidos da 
unidade e os seus obxectivos. 

 Presentación dos obxectivos da unidade (Unit 
aim) 

 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.59 
Flashcards 

iPack 
CB p.6 

CD1 (6-7)  Presentar e practicar o primeiro 
bloque de vocabulario: 
actividades deportivas (do 
archery, do gymnastics, go 

abseiling, go climbing, go 

diving, go swimming, go 
trampolining, play badminton, 
play hockey, play table tennis).  

 Visualización dun vídeo no que se presenta o 
vocabulario contextualizado no mundo real do 
personaxe principal do curso. 

 (Opcional) Presentación do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita e repetición do vocabulario. 
 Escoita de descricións do vocabulario e 

identificación coas fotografías.  

CL CL1.2. Capta o sentido global en textos orais 
variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Comprobar a comprensión do 
vocabulario. 

 Lectura de descricións do vocabulario e 
identificación coa palabra correcta. 

CL CL4.1. Capta o sentido global de textos sinxelos. 

 Practicar o vocabulario novo de 
forma oral utilizando unha 
estrutura coñecida.  

 Realización dun xogo comunicativo utilizando a 
estrutura like - ing. 

 

SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

 Interactuar persoalmente co 
tema da unidade, utilizando a 
linguaxe da lección. 

 Resposta individual á pregunta formulada sobre 
o tema da unidade (What sports and activities 
do you like doing?). 

CL CL3.2. Mantén conversas cotiás e familiares sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

 Desenvolver a comunicación e 
a expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta formulada 
en Star learner: Can you talk about other 
activities? 

SC SC2. Respecta as normas básicas de intercambio 
como escoitar e mirar a quen fala, respectando a 
quenda de palabra. 

 Afianzar o vocabulario.  Práctica do xogo de vocabulario no iPack. CD CD3. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira. 

 Consolidar o vocabulario  Activity Book: 
 Escrita da palabra correspondente a cada 

imaxe. 
 Deletreo do vocabulario aprendido na lección. 
 Personalización do uso do vocabulario nun 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 6  
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diálogo en parellas cunha estrutura xa coñecida: 
How often do you...?  

 Estender o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra . 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Unidade 1 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Grammar & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.60 
CB p.7 
CD1 (8) 
iPack 

 Proporcionar un modelo de 
comunicación. 

 Introducir a estrutura gramatical 
mediante un texto 
comunicativo. 

 Audición e lectura dun chat online do 
personaxe do curso e resposta á pregunta 
de comprensión. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en textos 
orais sobre temas familiares e de interese. 

 Presentar e practicar unha 
estrutura gramatical nova: 
Present simple vs Present 
continuous. 

 Revisión da táboa sobre a nova estrutura 
gramatical.  

 Práctica controlada de expresión oral 
formando as oracións a partir das frases e 
estruturas da táboa. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

 Practicar a comunicación coa 
axuda do modelo anterior. 

 Participación nun xogo de comunicación 
por parellas seguindo un modelo (The 
timetable game). 

AA AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de gramática no iPack. CD CD3. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira. 

 Consolidar o uso da estrutura 
gramatical. 

Activity Book: 
 Audición e escritura dos días da semana. 

Escoita de novo e compleción de 
oracións. 

 Compleción da táboa da regra gramatical. 
 Escrita de oracións coa estrutura 

aprendida. 
 Interacción oral en parellas facendo 

preguntas e respostas coa estrutura 
traballada. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en 
textos orais sobre temas familiares e de interese. 

 
CL5.1. Escribe en lingua estranxeira a partir de 

modelos traballados previamente.  
 
CL3.1. Usa estruturas básicas propias da lingua 

estranxeira en diferentes contextos comunicativos 
de forma significativa. 

AB p. 7  
CD1 (9) 

 
 

Teacher’s 
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Compleción da páxina All About Grammar 
da unidade. 
Lesson 2 Reinforcement worksheet  

 Actividades de ampliación:  
Lesson 2 Extension worksheet 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Unidade 1 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.62 
CB p.8 

CD1 (10-11) 
iPack 

 Visionar un vídeo cultural para 
obter a información xeral. 

 Prestar atención ao contido 
cultural. 

 Visionado dun vídeo sobre os deportes no 
Reino Unido e en Sudáfrica e resposta á 
pregunta de comprensión.  

CL CL1.2. Capta o sentido global en textos orais 
variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Escoitar un texto para captar 
información detallada. 

 Escoita e lectura dun chat e resposta ás 
preguntas de comprensión. 

CEC CEC1. Mostra curiosidade e interese por coñecer 
información sobre as persoas e a cultura dos países 
onde se fala a lingua estranxeira.  

 Comparar aspectos doutras 
culturas coa súa propia. 

 Practicar a expresión escrita. 

 Reflexión sobre un deporte que practiquen 
e cando o practican. 

 Escrita de notas personalizando as 
oracións de exemplo con estruturas 
aprendidas nas leccións anteriores: 
expresións de tempo.  

SC SC3. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación con outras persoas e mostra 
curiosidade e interese cara ás persoas que falan a 
lingua estranxeira. 

 Escoitar unha situación 
comunicativa sobre o tema 
cultural da unidade. 

 Aprender frases útiles:  
How often do you...? 
I... every day / week / month. 

 Lectura de oracións de exemplo para falar 
sobre rutinas. 

 Visionado dunha conversación sobre os 
deportes que practican dos nenos. 

 Intercambio de información persoal en 
parellas sobre o tema da lección. 

CL CL2.2. Participa en representacións sinxelas.  

 Comparar aspectos doutras 
culturas coa súa propia. 

 Intercambio oral en grupo comparando as 
súas respostas á pregunta: What sports 
do you do?  

SC SC4. Identifica algúns costumes de países onde se 
fala a lingua estranxeira. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Lectura e compleción dun chat coas 

palabras correctas. 
 Resposta ás preguntas propostas con 

información persoal. 
 Escritura dun texto sobre un deporte que 

practica e cando o practica coa linguaxe 
útil aprendida na lección. 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 8  
 

Teacher’s 
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da  Actividades de reforzo:  SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
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unidade. Culture & Communication worksheet. 
Festivals worksheet. 

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra . 

planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Unidade 1 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Cross-curricular 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.63 
CB p.9 

CD1 (12) 
iPack 

 Presentar un novo lote de 
vocabulario relacionado co 
contido intercurricular: blood, 
carbon dioxide, heart, lungs, 
oxygen. 

 Establecer relacións con outras 
áreas do currículo (Ciencias 
Naturais: o exercicio físico 
saudable). 

 Visionado dunha presentación interactiva 
de imaxes e resposta ás preguntas do 
cuestionario. 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

 Desenvolver destrezas de 
comprensión escrita. 

 Lectura e escoita dun texto sobre o 
exercicio físico saudable e resposta á 
pregunta de comprensión. 

 Lectura de novo e resposta ás preguntas 
de comprensión. 

CL CL4.4. Le textos diversos sobre temas de interese. 

 Desenvolver a competencia 
dixital. 

 Procura de información na Internet sobre 
como manter san o corazón e os pulmóns. 

CD CD1. Busca, recompila e organiza información en 
soporte dixital. 

 Consolidar e aplicar o 
aprendido na lección. 

Activity Book: 
 Compleción do diagrama coas palabras 

correctas. 
 Respostas ás preguntas formuladas sobre 

o tema, con información persoal. 
 Elaboración dunha tarefa persoal sobre o 

tema intercurricular: un rexistro e 
descrición das súas pulsacións en 
repouso e facendo exercicio.  

CMCT CMCT3. Relaciona determinadas prácticas de vida 
co axeitado funcionamento do corpo. 

AB p. 9  
 

Teacher’s 
Resource 
Material 

 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Cross-curricular worksheet. 

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra . 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Unidade 1 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Story & Vocabulary  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 
 Identificación do tipo de texto da lección: 

unha banda deseñada. 

SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.65 
iPack 

Flashcards 
CB p.10-11 
CD1 (13-14) 

 

 Presentar e practicar o segundo 
bloque de vocabulario: o fútbol 
(goal, match, player, stadium, 
team, win).  

 Visualización do vídeo coa historia 
animada. 

 (Opcional) Presentación do vocabulario 
coas flashcards ou iPack. 

 Escoita da historia Mad about football! e 
identificación do vocabulario da lista. 

 Escoita de descricións do vocabulario e 
identificación coas fotografías.  

CL CL1.2. Capta o sentido global en textos orais 
variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Fomentar o desenvolvemento 
de valores sociais e cívicos. 

 Reflexión e debate sobre a importancia de 
dar as grazas cando alguén fai algo bo 
(All about values). 

SC SC2. Respecta as normas básicas de intercambio 
como escoitar e mirar a quen fala, respectando a 
quenda de palabra. 

 Comprobar a comprensión da 
historia. 

 Escritura e ordenación das oracións sobre 
a historia. 

CL CL4.3. Realiza inferencias directas na comprensión 
de textos diversos sobre temas de interese. 

 Desenvolver unha 
subhabilidade do pensamento 
crítico: analizar e argumentar. 

 Escoita da opinión dos personaxes do 
curso sobre a historia.  

 Expresión das súas ideas contestando ás 
preguntas sobre a historia. 

CL CL3.1. Usa estruturas básicas propias da lingua 
estranxeira en diferentes contextos comunicativos 
de forma significativa. 

 Afianzar o vocabulario.  Práctica do xogo de vocabulario no iPack. CD CD3. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira. 

 Desenvolver a competencia 
dixital. 

 Procura de información na Internet sobre 
un equipo deportivo, os seus xogadores e 
onde xogan. 

CD CD1. Busca, recompila e organiza información en 
soporte dixital. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Compleción dun resumo da historia coas 

palabras da lista. 
 Avaliación e compleción da súa opinión 

sobre a historia. 
 Valoración persoal sobre algúns aspectos 

relacionados cos valores da historia (All 
about values). 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 10  
 

Teacher’s 
Resource 
Material 

 

 Repasar e ampliar o contido da  Actividades de reforzo: SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de  
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unidade. 
 Desenvolver a creatividade. 

Story playscript worksheet  
 Actividades de ampliación:  

Compleción da actividade Extra do AB: 
redacción da continuación da historia. 

 
 

CEC 

planificación e comprobación do traballo realizado. 
 
CEC3. Emprega técnicas artísticas para a 
presentación de proxectos ou documentos escritos. 
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Unidade 1 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Story, Grammar & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.66 
iPack 

Flashcards 
CB p.12 

  Identificación da nova estrutura 
gramatical introducida en 
contexto na historia da lección 
anterior.  

 Repaso de estruturas 
gramaticais coñecidas 
relacionadas: oracións 
interrogativas. 

 Visualización / lectura da historia da 
lección anterior como recordatorio. 

 (Opcional) Repaso do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Lectura de frases extraídas da historia e 
compleción coas palabras axeitadas. 

 Review: Repaso de oracións 
interrogativas. 

CL CL4.2. Localiza información explícita en textos 
diversos sobre temas de interese. 

 Presentar e practicar unha 
estrutura gramatical nova: Why 
are you / they (sad)? Why is he 
/ she (tired)? Because... 

 Lectura da táboa sobre a nova estrutura 
gramatical  

 Práctica controlada de expresión oral 
formando as oracións a partir das frases e 
estruturas da táboa. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

 Practicar a estrutura gramatical 
seguindo un modelo. 

 Intercambio comunicativo por parellas 
sobre as imaxes utilizando a nova 
estrutura aprendida, seguindo o exemplo. 

CL CL3.1. Usa estruturas básicas propias da lingua 
estranxeira en diferentes contextos comunicativos 
de forma significativa. 

 Desenvolver a expresión oral.  Intercambio oral en parellas sobre un 
debuxo dun recordo feliz utilizando a 
estrutura aprendida. 

CL CL3.1. Usa estruturas básicas propias da lingua 
estranxeira en diferentes contextos comunicativos 
de forma significativa. 

 Practicar a estrutura aprendida 
de forma máis libre. 

 Práctica en parellas da estrutura 
gramatical realizando a tarefa proposta en 
Star learner: Remember what your friend 
said. Write. 

AA AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de gramática no iPack. CD CD3. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira. 

 Consolidar o uso da estrutura 
gramatical. 

Activity Book: 
 Audición e numeración das imaxes. 
 Compleción de oracións  e resposta ás 

preguntas sobre a historia. 
 Realización dunha tarefa escrita utilizando 

CL CL1.4. Comprende globalmente e extrae información 
específica de situacións curtas e sinxelas coa 
visualización repetida do documento audiovisual. 
 
CL4.2. Localiza información explícita en textos 

AB p. 11  
CD1 (15) 

 
Teacher’s 
Resource 
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a estrutura gramatical aprendida. diversos sobre temas de interese. 
 
CL5.1. Escribe en lingua estranxeira a partir de 
modelos traballados previamente.  

Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Compleción da páxina All About Grammar 
da unidade. 
Lesson 6 Reinforcement worksheet. 
Word skills worksheet.  
 

 Actividades de ampliación:  
Lesson 6 Extension worksheet 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Unidade 1 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Song & Skills 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.67 
iPack 

Flashcards 
CB p.13 

CD1 (16-17-18) 
 

 Repasar a linguaxe da unidade 
mediante unha canción.  

 Visualización dun vídeo coa canción da 
unidade: It's a lazy day. 

 Lectura da canción e resposta á pregunta 
de comprensión. 

 Escoita e comprobación de respostas. 

CL CL1.2. Capta o sentido global en textos orais 
variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Desenvolver o pensamento 
crítico. 

 Audición e aprendizaxe da canción.  
 Expresión da súa opinión sobre a canción 

utilizando os adxectivos da lista. 
 

CL CL2.1. Fai un uso axeitado da pronunciación, ritmo, 
entoación e acentuación en diferentes contextos. 

 Presentar e practicar a 
pronuncia dos sons /iː/ cream, 

eats, Milly, Pete, reat e  /ɪ/ hill, 

in, mill, Milly, river. 

 Audición e lectura das palabras da lista e 
identificación dos sons.  

 Audición e lectura dunha rima practicando 
a pronuncia dos sons presentados. 

CL CL1.5. Escoita e discrimina sons. 

 Familiarizar aos alumnos 
tarefas de exames: Speaking. 

 Interacción oral en parellas utilizando as 
speaking cards do Activity Book. 

AA AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Elección da palabra correcta na 

transcrición da canción. Escoita e 
comprobación de respostas. 

 Escritura de palabras que conteñan os 
sons aprendidos. 

CL CL1.5. Escoita e discrimina sons. AB p. 12  
 

 Desenvolver a creatividade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: 
práctica da rima, máis rápido.  

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  
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Unidade 1 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Language review & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.69 
iPack 

CB p.14-75 
CD1 (19) 

  Repasar a gramática e 
vocabulario da unidade a través 
dunha situación comunicativa. 

 Escoita dun diálogo entre os personaxes 
do curso e identificación das palabras da 
lista. 

 Escoita de novo e elección das palabras 
correctas en cada oración. 

CL CL1.3. Identifica informacións específicas en textos 
orais variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Practicar a comunicación.  Intercambio comunicativo por parellas 
sobre as imaxes utilizando a linguaxe 
aprendida na unidade 

SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

 Practicar a comprensión escrita.   Lectura dunha entrevista a tres fans de 
fútbol e compleción coas palabras e 
estruturas correctas. 

CL CL4.3. Realiza inferencias directas na comprensión 
de textos diversos sobre temas de interese. 

 Practicar a expresión oral.  Visualización dun vídeo cun modelo de 
diálogo para facer e aceptar unha 
invitación. 

 Representación do diálogo en parellas 
seguindo as indicacións da Conversation 
card da unidade (p. 75). 

CL CL3.2. Mantén conversas cotiás e familiares sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

 Practicar a expresión escrita.  Escrita da tarefa proposta en Star learner: 
How often do you play sports? Write. 

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendendo ao 
destinatario e á finalidade do texto. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

 Familiarizar aos alumnos 
tarefas de exames: Listening. 

Activity Book: 
 Realización de actividades de 

comprensión escrita e oral e expresión 
escrita. 

 Escoita e compleción da tarefa. 

CL CL1.5. Escoita e discrimina sons. AB p. 13  
CD1 (20) 
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Unidade 1 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Think, do & review 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Escoita da canción da lección 7. CL CL1.2. Capta o sentido global en textos orais 
variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

TG p.71 
iPack 

CB p.15 
CD1 (21-22) 

 
AB p. 14-15 

 

 Repasar a linguaxe da unidade.  Lectura e audición da preparación do 
personaxe para elaborar o seu proxecto.  

CL CL1.3. Identifica informacións específicas en textos 
orais variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Proporcionar un modelo para o 
proxecto a realizar polos 
alumnos. 

 Lectura do proxecto elaborado polo 
personaxe:  un artigo sobre o xogador de 
baloncesto Pau Gasol.  

 Escoita e identificación de 3 erros no 
texto. 

CL CL1.3. Identifica informacións específicas en textos 
orais variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Desenvolver a comprensión 
escrita. 

 Resposta ás preguntas sobre o proxecto 
do personaxe. 

CL CL4.2. Localiza información explícita en textos 
diversos sobre temas de interese. 

 Desenvolver a autonomía da 
aprendizaxe. 

 Lectura do consello Learn to Learn sobre 
frases para describir rutinas e localización 
de exemplos no texto anterior. 

AA AA1. Emprega algunhas estratexias para aprender a 
aprender, como empregar dicionarios bilingües e 
monolingües.  

 Desenvolver a creatividade e a 
expresión oral. 

 Planificar e realizar un proxecto 
persoal. 

 Recompilación e clasificación do 
vocabulario necesario. 

 Comprobación do listado de tarefas 
previas (Learn to Learn). 

 Escritura de preguntas a realizar 
previamente e resposta ás mesmas. 

 Lectura dos consellos: organización, 
ortografía e gramática. 

 Escritura do proxecto:  un artigo deportivo 
sobre un xogador de baloncesto famoso. 

 Resposta ás preguntas de comprobación. 
 Presentación oral do seu proxecto. 

SIEE  
 
 

AA 
 
 
 

CL 
 
 

SIEE1. Busca, recompila e organiza información en 
diferentes soportes. 
 
AA1. Emprega algunhas estratexias para aprender a 
aprender, como empregar dicionarios bilingües e 
monolingües.  
 
CL2.3. Pode organizar as súas breves exposicións, 
dicindo ou lendo en voz alta para toda a clase textos 
breves de realización propia. 

 Avaliar o seu progreso na 
unidade. 

 Aprender a aprender. 

 Avaliar o seu progreso e o seu proxecto. SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

Progress 
Booklet, p. 4-5-

16 
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Unidade 1 - Sesión 10 (45') - Evaluation 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Avaliación sumativa.  Realización do test da unidade 1. SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

Teacher’s 
Resource 
Material 
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Unit 2 - At the safari park 

 

Unidade 2 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Presentar os contidos da 
unidade e os seus obxectivos. 

 Presentación dos obxectivos da unidade (Unit 
aim) 

 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.74 
Flashcards 

iPack 
CB p.16 

CD1 (23- 24)  Presentar e practicar o primeiro 
bloque de vocabulario: animais 
salvaxes (bear, camel, 
crocodile, elephant, giraffe, 
kangaroo, lion, monkey, snake, 
zebra).  

 Visualización dun vídeo no que se presenta o 
vocabulario contextualizado no mundo real do 
personaxe principal do curso. 

 (Opcional) Presentación do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita e repetición do vocabulario. 
 Escoita de descricións do vocabulario e 

identificación coas fotografías.  

CL CL1.2. Capta o sentido global en textos orais 
variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Comprobar a comprensión do 
vocabulario. 

 Lectura de descricións do vocabulario e 
identificación coa palabra correcta. 

CL CL4.1. Capta o sentido global de textos sinxelos. 

 Practicar o vocabulario novo de 
forma oral utilizando unha 
estrutura coñecida.  

 Realización dun xogo comunicativo utilizando 
adxectivos coñecidos. 

 

SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

 Interactuar persoalmente co 
tema da unidade, utilizando a 
linguaxe da lección. 

 Resposta individual á pregunta formulada sobre 
o tema da unidade (What's your favourite 
animal? Why?). 

CL CL3.2. Mantén conversas cotiás e familiares sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

 Desenvolver a comunicación e 
a expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta formulada 
en Star learner: Can you talk about other 
animals? 

SC SC2. Respecta as normas básicas de intercambio 
como escoitar e mirar a quen fala, respectando a 
quenda de palabra. 

 Afianzar o vocabulario.  Práctica do xogo de vocabulario no iPack. CD CD3. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira. 
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 Consolidar o vocabulario  Activity Book: 
 Escrita da palabra correspondente a cada 

imaxe. 
 Deletreo do vocabulario aprendido na lección. 
 Personalización do uso do vocabulario nun 

diálogo en parellas sobre os seus animais 
favoritos. 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 16  
 

 Estender o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra . 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Unidade 2 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Grammar & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.75 
CB p.17 
CD1 (25) 

iPack 
 Proporcionar un modelo de 

comunicación. 
 Introducir a estrutura gramatical 

mediante un texto 
comunicativo. 

 Audición e lectura dun email formal do 
personaxe do curso e resposta á pregunta 
de comprensión. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en textos 
orais sobre temas familiares e de interese. 

 Presentar e practicar unha 
estrutura gramatical nova: 
Comparative adjectives: better, 
bigger, cooler, faster, heavier, 
hotter, lighter, rainier, shorter, 
slower, smaller, sunnier, taller, 
worse. 

 Revisión da táboa sobre a nova estrutura 
gramatical.  

 Práctica controlada de expresión oral 
formando as oracións a partir das frases e 
estruturas da táboa. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

 Practicar a comunicación coa 
axuda do modelo anterior. 

 Participación nun xogo de comunicación 
por parellas seguindo un modelo (The wild 
animal game). 

AA AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de gramática no iPack. CD CD3. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira. 

 Consolidar o uso da estrutura 
gramatical. 

Activity Book: 
 Audición e identificación das imaxes. 

Escoita de novo e compleción de 
oracións. 

 Compleción da táboa da regra gramatical. 
 Corrección de oracións coa estrutura 

aprendida. 
 Interacción oral en parellas facendo 

preguntas e respostas coa estrutura 
traballada. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en 
textos orais sobre temas familiares e de interese. 

 
CL5.1. Escribe en lingua estranxeira a partir de 

modelos traballados previamente.  
 
CL3.1. Usa estruturas básicas propias da lingua 

estranxeira en diferentes contextos comunicativos 
de forma significativa. 

AB p. 17  
CD1 (26) 

 
 

Teacher’s 
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Compleción da páxina All About Grammar 
da unidade. 
Lesson 2 Reinforcement worksheet  

 Actividades de ampliación:  

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Lesson 2 Extension worksheet 
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Unidade 2 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.77 
CB p.18 

CD1 (27-28) 
iPack 

 Visionar un vídeo cultural para 
obter a información xeral. 

 Prestar atención ao contido 
cultural. 

 Visionado dun vídeo sobre as afeccións 
no Reino Unido e nos Estados Unidos e 
resposta á pregunta de comprensión.  

CL CL1.2. Capta o sentido global en textos orais 
variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Escoitar un texto para captar 
información detallada. 

 Escoita e lectura dun chat e resposta ás 
preguntas de comprensión. 

CEC CEC1. Mostra curiosidade e interese por coñecer 
información sobre as persoas e a cultura dos países 
onde se fala a lingua estranxeira.  

 Comparar aspectos doutras 
culturas coa súa propia. 

 Practicar a expresión escrita. 

 Reflexión sobre como gozan da música. 
 Escrita de notas personalizando as 

oracións de exemplo con estruturas 
aprendidas nas leccións anteriores: like + 
verb + –ing  e presente simple.  

SC SC3. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación con outras persoas e mostra 
curiosidade e interese cara ás persoas que falan a 
lingua estranxeira. 

 Escoitar unha situación 
comunicativa sobre o tema 
cultural da unidade. 

 Aprender frases útiles:  
What kind of music do you like? 
I like... 
I prefer... 

 Lectura de oracións de exemplo para falar 
sobre música. 

 Visionado dunha conversación sobre a 
música que lles gusta a dous nenos. 

 Intercambio de información persoal en 
parellas sobre o tema da lección. 

CL CL2.2. Participa en representacións sinxelas.  

 Comparar aspectos doutras 
culturas coa súa propia. 

 Intercambio oral en grupo comparando as 
súas respostas á pregunta: What hobbies 
do you do?  

SC SC4. Identifica algúns costumes de países onde se 
fala a lingua estranxeira. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Lectura e compleción dun chat coas 

palabras correctas. 
 Resposta ás preguntas propostas con 

información persoal. 
 Escritura dun texto comparando os 

animais que lles gustan coa linguaxe útil 
aprendida na lección. 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 18  
 

Teacher’s 
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da  Actividades de reforzo:  SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
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unidade. Culture & Communication worksheet. 
Festivals worksheet. 

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra . 

planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Unidade 2 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Cross-curricular 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.78 
CB p.19 
CD1 (29) 

iPack 
 Presentar un novo lote de 

vocabulario relacionado co 
contido intercurricular: brass, 
percussion, string, woodwind. 

 Establecer relacións con outras 
áreas do currículo (Música: o 
Carnaval dos Animais). 

 Visionado dunha presentación interactiva 
de imaxes e resposta ás preguntas do 
cuestionario. 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

 Desenvolver destrezas de 
comprensión escrita. 

 Lectura e escoita dun texto sobre O 
Carnaval dos Animais e resposta á 
pregunta de comprensión. 

 Lectura de novo e resposta ás preguntas 
de comprensión. 

CL CL4.4. Le textos diversos sobre temas de interese. 

 Desenvolver a competencia 
dixital. 

 Procura de información na Internet sobre 
as seccións dunha peza de música 
clásica. 

CD CD1. Busca, recompila e organiza información en 
soporte dixital. 

 Consolidar e aplicar o 
aprendido na lección. 

Activity Book: 
 Compleción do diagrama coas palabras 

correctas. 
 Escoita e identificación das partes da 

orquestra que escoitan. 
 Compleción dunha ficha informativa sobre 

un concerto de música clásica. 
 Elaboración dunha tarefa persoal sobre o 

tema intercurricular: un póster sobre un 
concerto do seu grupo de música favorito. 

CEC CEC3. Emprega técnicas artísticas para a 
presentación de proxectos ou documentos escritos. 

AB p. 19  
CD1 (30) 

 
Teacher’s 
Resource 
Material 

 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Cross-curricular worksheet. 

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra . 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Unidade 2 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Story & Vocabulary  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 
 Identificación do tipo de texto da lección: 

unha historia de fantasía sobre animais. 

SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.80 
iPack 

Flashcards 
CB p.20-21 

CD1 (31- 32) 
 

 Presentar e practicar o segundo 
bloque de vocabulario: 
adxectivos superlativos (best, 
cleverest, happiest, strongest, 
tallest, worst).  

 Visualización do vídeo coa historia 
animada. 

 (Opcional) Presentación do vocabulario 
coas flashcards ou iPack. 

 Escoita da historia Closing time e 
identificación do vocabulario da lista. 

 Escoita de descricións do vocabulario e 
identificación coas fotografías.  

CL CL1.2. Capta o sentido global en textos orais 
variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Fomentar o desenvolvemento 
de valores sociais e cívicos. 

 Reflexión e debate sobre a importancia de 
atopar os talentos ocultos (All about 
values). 

SC SC2. Respecta as normas básicas de intercambio 
como escoitar e mirar a quen fala, respectando a 
quenda de palabra. 

 Comprobar a comprensión da 
historia. 

 Resposta ás preguntas sobre a historia.   CL CL4.3. Realiza inferencias directas na comprensión 
de textos diversos sobre temas de interese. 

 Desenvolver unha 
subhabilidade do pensamento 
crítico: analizar e argumentar. 

 Escoita da opinión dos personaxes do 
curso sobre a historia.  

 Expresión das súas ideas contestando ás 
preguntas sobre a historia. 

CL CL3.1. Usa estruturas básicas propias da lingua 
estranxeira en diferentes contextos comunicativos 
de forma significativa. 

 Afianzar o vocabulario.  Práctica do xogo de vocabulario no iPack. CD CD3. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira. 

 Desenvolver a competencia 
dixital. 

 Procura de información na Internet sobre 
os animais máis rápidos do mundo. 

CD CD1. Busca, recompila e organiza información en 
soporte dixital. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Compleción dun resumo da historia coas 

palabras da lista. 
 Avaliación e compleción da súa opinión 

sobre a historia. 
 Valoración persoal sobre algúns aspectos 

relacionados cos valores da historia (All 
about values). 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 20  
 

Teacher’s 
Resource 
Material 

 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo: 
Story playscript worksheet  

SIEE 
 

SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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 Desenvolver a creatividade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: 
redacción da continuación da historia. 

 
CEC 

 
CEC3. Emprega técnicas artísticas para a 
presentación de proxectos ou documentos escritos. 
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Unidade 2 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Story, Grammar & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.81 
iPack 

Flashcards 
CB p.22 

  Identificación da nova estrutura 
gramatical introducida en 
contexto na historia da lección 
anterior.  

 Repaso de estruturas 
gramaticais coñecidas 
relacionadas: as formas dos 
adxectivos. 

 Visualización / lectura da historia da 
lección anterior como recordatorio. 

 (Opcional) Repaso do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Lectura de frases extraídas da historia e 
compleción coas palabras axeitadas. 

 Review: Repaso de tall, taller, tallest. 

CL CL4.2. Localiza información explícita en textos 
diversos sobre temas de interese. 

 Presentar e practicar unha 
estrutura gramatical nova: 
Superlative adjectives: best, 
happiest, heaviest, lightest, 
oldest, saddest, shortest, tallest, 
worst, youngest; The (tallest) 
person in my class is... , 
(James) is the (funniest) person 
I know. 

 Lectura da táboa sobre a nova estrutura 
gramatical  

 Práctica controlada de expresión oral 
formando as oracións a partir das frases e 
estruturas da táboa. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

 Practicar a estrutura gramatical 
seguindo un modelo. 

 Intercambio comunicativo por parellas 
sobre as imaxes utilizando a nova 
estrutura aprendida, seguindo o exemplo. 

CL CL3.1. Usa estruturas básicas propias da lingua 
estranxeira en diferentes contextos comunicativos 
de forma significativa. 

 Desenvolver a expresión oral.  Intercambio oral en parellas sobre os 
membros da súa familia utilizando a 
estrutura aprendida. 

CL CL3.1. Usa estruturas básicas propias da lingua 
estranxeira en diferentes contextos comunicativos 
de forma significativa. 

 Practicar a estrutura aprendida 
de forma máis libre. 

 Escritura do que recorda sobre o 
compañeiro na actividade anterior. 

AA AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de gramática no iPack. CD CD3. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira. 

 Consolidar o uso da estrutura 
gramatical. 

Activity Book: 
 Audición e numeración das imaxes. 

CL CL1.4. Comprende globalmente e extrae información 
específica de situacións curtas e sinxelas coa 

AB p. 21  
CD1 (33) 



 

 
 

All About Us 5 – Oxford University Press          141 

 Corrección de oracións sobre a historia. 
 Realización dunha tarefa escrita utilizando 

a estrutura gramatical aprendida. 

visualización repetida do documento audiovisual. 
 
CL4.2. Localiza información explícita en textos 
diversos sobre temas de interese. 
 
CL5.1. Escribe en lingua estranxeira a partir de 
modelos traballados previamente.  

 
Teacher’s 
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Compleción da páxina All About Grammar 
da unidade. 
Lesson 6 Reinforcement worksheet. 
Word skills worksheet.  
 

 Actividades de ampliación:  
Lesson 6 Extension worksheet 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Unidade 2 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Song & Skills 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.82 
iPack 

Flashcards 
CB p.23 

CD1 (34-35-36) 
 

 Repasar a linguaxe da unidade 
mediante unha canción.  

 Visualización dun vídeo coa canción da 
unidade: I don't know. 

 Lectura da canción e resposta á pregunta 
de comprensión. 

 Escoita e comprobación de respostas. 

CL CL1.2. Capta o sentido global en textos orais 
variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Desenvolver o pensamento 
crítico. 

 Audición e aprendizaxe da canción.  
 Expresión da súa opinión sobre a canción 

utilizando os adxectivos da lista. 
 

CL CL2.1. Fai un uso axeitado da pronunciación, ritmo, 
entoación e acentuación en diferentes contextos. 

 Presentar e practicar a 
pronuncia dos sons /p/ happy, 
Peter, plays, practises, trumpet 
e /b/ band, big, brass, hobby. 

 Audición e lectura das palabras da lista e 
identificación dos sons.  

 Audición e lectura dunha rima practicando 
a pronuncia dos sons presentados. 

CL CL1.5. Escoita e discrimina sons. 

 Familiarizar aos alumnos 
tarefas de exames: Speaking. 

 Interacción oral en parellas utilizando as 
speaking cards do Activity Book. 

AA AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Elección da palabra correcta na 

transcrición da canción. Escoita e 
comprobación de respostas. 

 Escritura de palabras que conteñan os 
sons aprendidos. 

CL CL1.5. Escoita e discrimina sons. AB p. 22  
 

 Desenvolver a creatividade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: 
práctica da rima, máis rápido.  

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  
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Unidade 2 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Language review & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.84 
iPack 

CB p.24-76 
CD1 (37) 

  Repasar a gramática e 
vocabulario da unidade a través 
dunha situación comunicativa. 

 Escoita dun diálogo entre os personaxes 
do curso e identificación das palabras da 
lista. 

 Escoita de novo e compleción de 
oracións. 

CL CL1.3. Identifica informacións específicas en textos 
orais variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Practicar a comunicación.  Intercambio comunicativo por parellas 
sobre as imaxes utilizando a linguaxe 
aprendida na unidade 

SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

 Practicar a comprensión escrita.   Lectura dun texto comparando animais e 
compleción coas palabras e estruturas 
correctas. 

CL CL4.3. Realiza inferencias directas na comprensión 
de textos diversos sobre temas de interese. 

 Practicar a expresión oral.  Visualización dun vídeo cun modelo de 
diálogo para pedir información nunha  
oficina de turismo. 

 Representación do diálogo en parellas 
seguindo as indicacións da Conversation 
card da unidade (p. 76). 

CL CL3.2. Mantén conversas cotiás e familiares sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

 Practicar a expresión escrita.  Escrita da tarefa proposta en Star learner: 
Think of another animal riddle. Write. 

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendendo ao 
destinatario e á finalidade do texto. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

 Familiarizar aos alumnos 
tarefas de exames: Listening. 

Activity Book: 
 Realización de actividades de 

comprensión escrita e oral e expresión 
escrita. 

 Escoita e compleción da tarefa. 

CL CL1.5. Escoita e discrimina sons. AB p. 23  
CD1 (38) 
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Unidade 2 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Think, do & review 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Escoita da canción da lección 7. CL CL1.2. Capta o sentido global en textos orais 
variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

TG p.85 
iPack 

CB p.25 
CD1 (39- 40) 

 
AB p. 24-25 

 
 

 Repasar a linguaxe da unidade.  Lectura e audición da preparación do 
personaxe para elaborar o seu proxecto.  

CL CL1.3. Identifica informacións específicas en textos 
orais variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Proporcionar un modelo para o 
proxecto a realizar polos 
alumnos. 

 Lectura do proxecto elaborado polo 
personaxe: unha presentación sobre as 
xirafas.  

 Escoita e identificación de 3 erros no 
texto. 

CL CL1.3. Identifica informacións específicas en textos 
orais variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Desenvolver a comprensión 
escrita. 

 Resposta ás preguntas sobre o proxecto 
do personaxe. 

CL CL4.2. Localiza información explícita en textos 
diversos sobre temas de interese. 

 Desenvolver a autonomía da 
aprendizaxe. 

 Lectura do consello Learn to Learn sobre 
como expresar medidas e localización de 
exemplos no texto anterior. 

AA AA1. Emprega algunhas estratexias para aprender a 
aprender, como empregar dicionarios bilingües e 
monolingües.  

 Desenvolver a creatividade e a 
expresión oral. 

 Planificar e realizar un proxecto 
persoal. 

 Recompilación e clasificación do 
vocabulario necesario. 

 Comprobación do listado de tarefas 
previas (Learn to Learn). 

 Escritura de preguntas a realizar 
previamente e resposta ás mesmas. 

 Lectura dos consellos: organización, 
ortografía e gramática. 

 Escritura do proxecto: unha presentación 
sobre un animal salvaxe.  

 Resposta ás preguntas de comprobación. 
 Presentación oral do seu proxecto. 

SIEE  
 
 

AA 
 
 
 

CL 
 
 

SIEE1. Busca, recompila e organiza información en 
diferentes soportes. 
 
AA1. Emprega algunhas estratexias para aprender a 
aprender, como empregar dicionarios bilingües e 
monolingües.  
 
CL2.3. Pode organizar as súas breves exposicións, 
dicindo ou lendo en voz alta para toda a clase textos 
breves de realización propia. 

 Avaliar o seu progreso na 
unidade. 

 Aprender a aprender. 

 Avaliar o seu progreso e o seu proxecto. SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

Progress 
Booklet, p. 6-7-

17 
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Unidade 2 - Sesión 10 (45') - Evaluation 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Avaliación sumativa.  Realización do test da unidade 2. 
 Realización do test trimestral. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

Teacher’s 
Resource 
Material 
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Review 1 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Call the H Team: A problem in Koumadi! 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.88 
iPack 

CB p.26-27 
CD1 (41) 
AB p. 26 

 

 Repasar a linguaxe das 
unidades anteriores mediante 
unha historia. 

 Desenvolver a comprensión 
escrita. 

 Lectura e audición dunha historia. 
 Lectura de novo e identificación de 

oracións verdadeiras e falsas.  

CL CL4.2. Localiza información explícita en textos 
diversos sobre temas de interese. 

 Desenvolver a creatividade. 
 Planificar e elaborar un 

proxecto colaborativo. 

 PLAN. Planificación e reparto de tarefas e 
roles para representar unha obra de 
teatro. 

 PREPARE. Debate e escrita de notas 
respondendo ás preguntas propostas. 

 PRACTISE. Práctica da obra. Práctica 
das cancións das dúas unidades 
anteriores. 

SC 
 
 

AA 
 
 
 

CL 
 
 

SC2. Respecta as normas básicas de intercambio 
como escoitar e mirar a quen fala, respectando a 
quenda de palabra. 
 
AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación. 
 
CL2.2. Participa en representacións sinxelas.  

 Afianzar a linguaxe aprendida 
nas dúas últimas unidades. 

 Práctica do xogo de repaso no iPack. CD CD3. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira. 

iPack 
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Review 1 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Project (Make an animal mask) 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.89 
iPack 

CB p.26-27 
CD1 (41) 

 
AB p. 27 

 

 Repasar a linguaxe das 
unidades anteriores mediante 
unha historia.  

 Lectura ou audición de novo da historia de 
repaso da lección anterior. 

CL CL4.2. Localiza información explícita en textos 
diversos sobre temas de interese. 

 Desenvolver a creatividade. 
 Planificar e elaborar un 

proxecto colaborativo. 

 MAKE. Elaboración dunha máscara de 
animal para utilizar na representación da 
súa obra. 

 PERFORM. Representación da obra de 
teatro. 

CEC 
 
 

AA 
 
 
 

CL 
 
 

CEC3. Emprega técnicas artísticas para a 
presentación de proxectos ou documentos escritos. 
 
AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación. 
 
CL2.2. Participa en representacións sinxelas.  

 Avaliar o seu progreso. 
 Aprender a aprender. 

 Avaliar o seu proxecto e o proxecto do 
resto de grupos. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Unit 3 - Getting around town 

 

Unidade 3 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Presentar os contidos da 
unidade e os seus obxectivos. 

 Presentación dos obxectivos da unidade (Unit 
aim) 

 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.91 
Flashcards 

iPack 
CB p.28 

CD2 (1-2)  Presentar e practicar o primeiro 
bloque de vocabulario: lugares 
da cidade (bus station, 
hospital, hotel, museum, post 
office, shopping centre, square, 
supermarket, theatre, town 
hall).  

 Visualización dun vídeo no que se presenta o 
vocabulario contextualizado no mundo real do 
personaxe principal do curso. 

 (Opcional) Presentación do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita e repetición do vocabulario. 
 Escoita de descricións do vocabulario e 

identificación coas fotografías.  

CL CL1.2. Capta o sentido global en textos orais 
variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Comprobar a comprensión do 
vocabulario. 

 Lectura de descricións do vocabulario e 
identificación coa palabra correcta. 

CL CL4.1. Capta o sentido global de textos sinxelos. 

 Practicar o vocabulario novo de 
forma oral utilizando unha 
estrutura coñecida.  

 Realización dun xogo comunicativo utilizando 
preposicións  coñecidas. 

 

SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

 Interactuar persoalmente co 
tema da unidade, utilizando a 
linguaxe da lección. 

 Resposta individual á pregunta formulada sobre 
o tema da unidade (What places are there in 
your town or city?). 

CL CL3.2. Mantén conversas cotiás e familiares sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

 Desenvolver a comunicación e 
a expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta formulada 
en Star learner: Can you talk about other places 
in the picture? 

SC SC2. Respecta as normas básicas de intercambio 
como escoitar e mirar a quen fala, respectando a 
quenda de palabra. 

 Afianzar o vocabulario.  Práctica do xogo de vocabulario no iPack. CD CD3. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira. 
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 Consolidar o vocabulario  Activity Book: 
 Escrita da palabra correspondente a cada 

imaxe. 
 Deletreo do vocabulario aprendido na lección. 
 Personalización do uso do vocabulario nun 

diálogo en parellas sobre lugares da súa cidade 
ou aldea.  

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 28  
 

 Estender o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra . 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Unidade 3 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Grammar & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.92 
CB p.29 
CD2 (3) 
iPack 

 Proporcionar un modelo de 
comunicación. 

 Introducir a estrutura gramatical 
mediante un texto 
comunicativo. 

 Audición e lectura dunha entrada nun 
diario do personaxe do curso e resposta á 
pregunta de comprensión. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en textos 
orais sobre temas familiares e de interese. 

 Presentar e practicar unha 
estrutura gramatical nova: 
There was / wasn’t (a school). 
There were some (squares). 
There weren’t any (shopping 
centres). 

 Revisión da táboa sobre a nova estrutura 
gramatical.  

 Práctica controlada de expresión oral 
formando as oracións a partir das frases e 
estruturas da táboa. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

 Practicar a comunicación coa 
axuda do modelo anterior. 

 Participación nun xogo de comunicación 
por parellas seguindo un modelo (The 
1964 game). 

AA AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de gramática no iPack. CD CD3. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira. 

 Consolidar o uso da estrutura 
gramatical. 

Activity Book: 
 Audición e identificación de oracións 

verdadeiras e falsas. Corrección das 
falsas. 

 Compleción da táboa da regra gramatical. 
 Escrita de oracións coa estrutura 

aprendida. 
 Interacción oral en parellas facendo 

preguntas e respostas coa estrutura 
traballada. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en 
textos orais sobre temas familiares e de interese. 

 
CL5.1. Escribe en lingua estranxeira a partir de 

modelos traballados previamente.  
 
CL3.1. Usa estruturas básicas propias da lingua 

estranxeira en diferentes contextos comunicativos 
de forma significativa. 

AB p. 29  
CD2 (4) 

 
 

Teacher’s 
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Compleción da páxina All About Grammar 
da unidade. 
Lesson 2 Reinforcement worksheet  

 Actividades de ampliación:  
Lesson 2 Extension worksheet 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Unidade 3 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.94 
CB p.30 

CD2 (5-6) 
iPack 

 Visionar un vídeo cultural para 
obter a información xeral. 

 Prestar atención ao contido 
cultural. 

 Visionado dun vídeo sobre edificios 
famosos en Londres e en Amsterdam e 
resposta á pregunta de comprensión.  

CL CL1.2. Capta o sentido global en textos orais 
variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Escoitar un texto para captar 
información detallada. 

 Escoita e lectura dun chat e resposta ás 
preguntas de comprensión. 

CEC CEC1. Mostra curiosidade e interese por coñecer 
información sobre as persoas e a cultura dos países 
onde se fala a lingua estranxeira.  

 Comparar aspectos doutras 
culturas coa súa propia. 

 Practicar a expresión escrita. 

 Reflexión sobre como ir a lugares da súa 
cidade ou aldea desde a escola. 

 Escrita de notas personalizando as 
oracións de exemplo con estruturas 
aprendidas nas leccións anteriores: 
imperativos para dar unha indicación.  

SC SC3. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación con outras persoas e mostra 
curiosidade e interese cara ás persoas que falan a 
lingua estranxeira. 

 Escoitar unha situación 
comunicativa sobre o tema 
cultural da unidade. 

 Aprender frases útiles:  
Excuse me, can you tell me the 
way to...? 
Go straight on. 

 Lectura de oracións de exemplo para dar 
instrucións para dirixirse a un lugar. 

 Visionado de dos nenos preguntando 
como chegar a un lugar en Londres. 

 Intercambio de información persoal en 
parellas sobre o tema da lección. 

CL CL2.2. Participa en representacións sinxelas.  

 Comparar aspectos doutras 
culturas coa súa propia. 

 Intercambio oral en grupo comparando as 
súas respostas á pregunta: What historical 
buildings are there in your region?  

SC SC4. Identifica algúns costumes de países onde se 
fala a lingua estranxeira. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Lectura e compleción dun chat coas 

palabras correctas. 
 Resposta ás preguntas propostas con 

información persoal. 
 Escritura de instrucións para chegar a dos 

lugares da súa cidade ou aldea desde a 
súa casa coa linguaxe útil aprendida na 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 30  
 

Teacher’s 
Resource 
Material 
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lección. 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Culture & Communication worksheet. 
Festivals worksheet. 

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra . 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

  



 

 
 

All About Us 5 – Oxford University Press          153 

Unidade 3 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Cross-curricular 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.95 
CB p.31 
CD2 (7) 
iPack 

 Presentar un novo lote de 
vocabulario relacionado co 
contido intercurricular: palace, 

tower, train station, TV studio. 

 Establecer relacións con outras 
áreas do currículo (Ciencias 
Sociais: edificios históricos). 

 Visionado dunha presentación interactiva 
de imaxes e resposta ás preguntas do 
cuestionario. 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

 Desenvolver destrezas de 
comprensión escrita. 

 Lectura e escoita dun texto sobre algúns 
edificios históricos de Manchester e 
resposta á pregunta de comprensión. 

 Lectura de novo e resposta ás preguntas 
de comprensión. 

CL CL4.4. Le textos diversos sobre temas de interese. 

 Desenvolver a competencia 
dixital. 

 Procura de información na Internet sobre 
un edificio histórico da súa zona. 

CD CD1. Busca, recompila e organiza información en 
soporte dixital. 

 Consolidar e aplicar o 
aprendido na lección. 

Activity Book: 
 Lectura dun texto sobre edificios do 

pasado e do futuro e relación coas 
imaxes.  

 Compleción dunha táboa con información 
do texto anterior. 

 Compleción dunha táboa con información 
de edificios da súa zona. 

 Elaboración dunha tarefa persoal sobre o 
tema intercurricular: unha descrición dun 
edificio da súa zona. 

CEC CEC1. Mostra curiosidade e interese por coñecer 
información sobre as persoas e a cultura dos países 
onde se fala a lingua estranxeira. 

AB p. 31  
 

Teacher’s 
Resource 
Material 

 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Cross-curricular worksheet. 

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra . 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Unidade 3 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Story & Vocabulary  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 
 Identificación do tipo de texto da lección: 

unha historia baseada en feitos reais. 

SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.97 
iPack 

Flashcards 
CB p.32-33 
CD2 (8-9) 

 

 Presentar e practicar o segundo 
bloque de vocabulario: 
adxectivos (bored, excited, 
friendly, happy, scared, 
worried).  

 Visualización do vídeo coa historia 
animada. 

 (Opcional) Presentación do vocabulario 
coas flashcards ou iPack. 

 Escoita da historia The destruction of 
Pompeii e identificación do vocabulario da 
lista. 

 Escoita de descricións do vocabulario e 
identificación coas fotografías.  

CL CL1.2. Capta o sentido global en textos orais 
variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Fomentar o desenvolvemento 
de valores sociais e cívicos. 

 Reflexión e debate sobre a importancia de 
axudar aos animais (All about values). 

CMCT CMCT4. Identifica diferentes especies de seres 
vivos. 

 Comprobar a comprensión da 
historia. 

 Identificación de oracións verdadeiras 
sobre a historia e corrección das falsas.  

CL CL4.3. Realiza inferencias directas na comprensión 
de textos diversos sobre temas de interese. 

 Desenvolver unha 
subhabilidade do pensamento 
crítico: analizar e argumentar. 

 Escoita da opinión dos personaxes do 
curso sobre a historia.  

 Expresión das súas ideas contestando ás 
preguntas sobre a historia. 

CL CL3.1. Usa estruturas básicas propias da lingua 
estranxeira en diferentes contextos comunicativos 
de forma significativa. 

 Afianzar o vocabulario.  Práctica do xogo de vocabulario no iPack. CD CD3. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira. 

 Desenvolver a competencia 
dixital. 

 Procura de información na Internet sobre 
Pompeia. 

CD CD1. Busca, recompila e organiza información en 
soporte dixital. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Compleción dun resumo da historia coas 

palabras da lista. 
 Avaliación e compleción da súa opinión 

sobre a historia. 
 Valoración persoal sobre algúns aspectos 

relacionados cos valores da historia (All 
about values). 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 32  
 

Teacher’s 
Resource 
Material 

 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo: 
Story playscript worksheet  

SIEE 
 

SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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 Desenvolver a creatividade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: 
redacción da continuación da historia. 

 
CEC 

 
CEC3. Emprega técnicas artísticas para a 
presentación de proxectos ou documentos escritos. 
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Unidade 3 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Story, Grammar & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.98 
iPack 

Flashcards 
CB p.34 

  Identificación da nova estrutura 
gramatical introducida en 
contexto na historia da lección 
anterior.  

 Repaso de estruturas 
gramaticais coñecidas 
relacionadas: oracións 
negativas. 

 Visualización / lectura da historia da 
lección anterior como recordatorio. 

 (Opcional) Repaso do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Lectura de frases extraídas da historia e 
compleción coas palabras axeitadas. 

 Review: Repaso de como facer oracións 
negativas. 

CL CL4.2. Localiza información explícita en textos 
diversos sobre temas de interese. 

 Presentar e practicar unha 
estrutura gramatical nova: Past 
simple: to be I / He / She was / 
wasn’t (scared). We / You / 
They were / weren’t (happy). 

 Lectura da táboa sobre a nova estrutura 
gramatical  

 Práctica controlada de expresión oral 
formando as oracións a partir das frases e 
estruturas da táboa. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

 Practicar a estrutura gramatical 
seguindo un modelo. 

 Intercambio comunicativo por parellas 
sobre as imaxes utilizando a nova 
estrutura aprendida, seguindo o exemplo. 

CL CL3.1. Usa estruturas básicas propias da lingua 
estranxeira en diferentes contextos comunicativos 
de forma significativa. 

 Desenvolver a expresión oral.  Intercambio oral en parellas sobre unha 
ocasión na que se sentiran felices, 
aburridos, asustados, excitados o 
preocupados utilizando a estrutura 
aprendida. 

CL CL3.1. Usa estruturas básicas propias da lingua 
estranxeira en diferentes contextos comunicativos 
de forma significativa. 

 Practicar a estrutura aprendida 
de forma máis libre. 

 Escritura do que recorda sobre o 
compañeiro na actividade anterior. 

AA AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de gramática no iPack. CD CD3. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira. 

 Consolidar o uso da estrutura 
gramatical. 

Activity Book: 
 Audición e numeración das imaxes. 
 Compleción de oracións sobre a historia. 
 Realización dunha tarefa escrita utilizando 

CL CL1.4. Comprende globalmente e extrae información 
específica de situacións curtas e sinxelas coa 
visualización repetida do documento audiovisual. 
 

AB p. 33  
CD2 (10) 
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a estrutura gramatical aprendida. CL4.2. Localiza información explícita en textos 
diversos sobre temas de interese. 
 
CL5.1. Escribe en lingua estranxeira a partir de 
modelos traballados previamente.  

Teacher’s 
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Compleción da páxina All About Grammar 
da unidade. 
Lesson 6 Reinforcement worksheet. 
Word skills worksheet.  
 

 Actividades de ampliación:  
Lesson 6 Extension worksheet 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Unidade 3 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Song & Skills 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.99 
iPack 

Flashcards 
CB p.35 

CD2 (11-12-13) 
 

 Repasar a linguaxe da unidade 
mediante unha canción.  

 Visualización dun vídeo coa canción da 
unidade: A day trip to London. 

 Lectura da canción e resposta á pregunta 
de comprensión. 

 Escoita e comprobación de respostas. 

CL CL1.2. Capta o sentido global en textos orais 
variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Desenvolver o pensamento 
crítico. 

 Audición e aprendizaxe da canción.  
 Expresión da súa opinión sobre a canción 

utilizando os adxectivos da lista. 
 

CL CL2.1. Fai un uso axeitado da pronunciación, ritmo, 
entoación e acentuación en diferentes contextos. 

 Presentar e practicar a 
pronuncia dos sons /ɵ/ thirsty, 
thirty, three, Thursday e /ð/ 
father, mother, there. 

 Audición e lectura das palabras da lista e 
identificación dos sons.  

 Audición e lectura dunha rima practicando 
a pronuncia dos sons presentados. 

CL CL1.5. Escoita e discrimina sons. 

 Familiarizar aos alumnos 
tarefas de exames: Speaking. 

 Interacción oral en parellas utilizando as 
speaking cards do Activity Book. 

AA AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Elección da palabra correcta na 

transcrición da canción. Escoita e 
comprobación de respostas. 

 Escritura de palabras que conteñan os 
sons aprendidos. 

CL CL1.5. Escoita e discrimina sons. AB p. 34  
 

 Desenvolver a creatividade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: 
práctica da rima, máis rápido.  

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  
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Unidade 3 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Language review & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.101 
iPack 

CB p.36-77 
CD2 (14) 

  Repasar a gramática e 
vocabulario da unidade a través 
dunha situación comunicativa. 

 Escoita dun diálogo entre os personaxes 
do curso e identificación das palabras da 
lista. 

 Escoita de novo e resposta ás preguntas. 

CL CL1.3. Identifica informacións específicas en textos 
orais variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Practicar a comunicación.  Intercambio comunicativo por parellas 
sobre as imaxes utilizando a linguaxe 
aprendida na unidade 

SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

 Practicar a comprensión escrita.   Lectura de oracións sobre as imaxes da 
actividade anterior e compleción coas 
palabras e estruturas correctas. 

CL CL4.3. Realiza inferencias directas na comprensión 
de textos diversos sobre temas de interese. 

 Practicar a expresión oral.  Visualización dun vídeo cun modelo de 
diálogo para comprar unha entrada de 
cine o teatro. 

 Representación do diálogo en parellas 
seguindo as indicacións da Conversation 
card da unidade (p. 77). 

CL CL3.2. Mantén conversas cotiás e familiares sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

 Practicar a expresión escrita.  Escrita da tarefa proposta en Star learner: 
Describe a town or city you visited 
recently.  

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendendo ao 
destinatario e á finalidade do texto. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

 Familiarizar aos alumnos 
tarefas de exames: Listening. 

Activity Book: 
 Realización de actividades de 

comprensión escrita e oral e expresión 
escrita. 

 Escoita e compleción da tarefa. 

CL CL1.5. Escoita e discrimina sons. AB p. 35  
CD2 (15) 
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Unidade 3 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Think, do & review 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Escoita da canción da lección 7. CL CL1.2. Capta o sentido global en textos orais 
variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

TG p.103 
iPack 

CB p.37 
CD2 (16-17) 

 
AB p. 36-37 

 
 

 Repasar a linguaxe da unidade.  Lectura e audición da preparación do 
personaxe para elaborar o seu proxecto.  

CL CL1.3. Identifica informacións específicas en textos 
orais variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Proporcionar un modelo para o 
proxecto a realizar polos 
alumnos. 

 Lectura do proxecto elaborado polo 
personaxe:  un informe sobre a historia 
dalgúns lugares da súa cidade.  

 Escoita e identificación de 3 erros no 
texto. 

CL CL1.3. Identifica informacións específicas en textos 
orais variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Desenvolver a comprensión 
escrita. 

 Resposta ás preguntas sobre o proxecto 
do personaxe. 

CL CL4.2. Localiza información explícita en textos 
diversos sobre temas de interese. 

 Desenvolver a autonomía da 
aprendizaxe. 

 Lectura do consello Learn to Learn sobre 
algunhas frases para falar sobre o pasado 
e localización de exemplos no texto 
anterior. 

AA AA1. Emprega algunhas estratexias para aprender a 
aprender, como empregar dicionarios bilingües e 
monolingües.  

 Desenvolver a creatividade e a 
expresión oral. 

 Planificar e realizar un proxecto 
persoal. 

 Recompilación e clasificación do 
vocabulario necesario. 

 Comprobación do listado de tarefas 
previas (Learn to Learn). 

 Escritura de preguntas a realizar 
previamente e resposta ás mesmas. 

 Lectura dos consellos: organización, 
ortografía e gramática. 

 Escritura do proxecto: un informe sobre 
algúns lugares históricos da súa cidade.  

 Resposta ás preguntas de comprobación. 
 Presentación oral do seu proxecto. 

SIEE  
 
 

AA 
 
 
 

CL 
 
 

SIEE1. Busca, recompila e organiza información en 
diferentes soportes. 
 
AA1. Emprega algunhas estratexias para aprender a 
aprender, como empregar dicionarios bilingües e 
monolingües.  
 
CL2.3. Pode organizar as súas breves exposicións, 
dicindo ou lendo en voz alta para toda a clase textos 
breves de realización propia. 

 Avaliar o seu progreso na 
unidade. 

 Aprender a aprender. 

 Avaliar o seu progreso e o seu proxecto. SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

Progress 
Booklet, p. 8-9-

18 

 



 

 
 

All About Us 5 – Oxford University Press          161 

Unidade 3 - Sesión 10 (45') - Evaluation 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Avaliación sumativa.  Realización do test da unidade 3. SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

Teacher’s 
Resource 
Material 
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Unit 4 - At the job fair 

 

Unidade 4 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Presentar os contidos da 
unidade e os seus obxectivos. 

 Presentación dos obxectivos da unidade (Unit 
aim) 

 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.106 
Flashcards 

iPack 
CB p.38 

CD2 (18-19)  Presentar e practicar o primeiro 
bloque de vocabulario: 
profesións (artist, computer 
programmer, cook, engineer, 
firefighter, gardener, journalist, 
musician, police officer, 
scientist).  

 Visualización dun vídeo no que se presenta o 
vocabulario contextualizado no mundo real do 
personaxe principal do curso. 

 (Opcional) Presentación do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita e repetición do vocabulario. 
 Escoita de descricións do vocabulario e 

identificación coas fotografías.  

CL CL1.2. Capta o sentido global en textos orais 
variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Comprobar a comprensión do 
vocabulario. 

 Lectura de descricións do vocabulario e 
identificación coa palabra correcta. 

CL CL4.1. Capta o sentido global de textos sinxelos. 

 Practicar o vocabulario novo de 
forma oral utilizando unha 
estrutura coñecida.  

 Realización dun xogo comunicativo utilizando a 
estrutura was. 

 

SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

 Interactuar persoalmente co 
tema da unidade, utilizando a 
linguaxe da lección. 

 Resposta individual á pregunta formulada sobre 
o tema da unidade (What do you want to be 
when you're older?). 

CL CL3.2. Mantén conversas cotiás e familiares sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

 Desenvolver a comunicación e 
a expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta formulada 
en Star learner: Can you talk about the jobs of 
people in your family? 

SC SC2. Respecta as normas básicas de intercambio 
como escoitar e mirar a quen fala, respectando a 
quenda de palabra. 

 Afianzar o vocabulario.  Práctica do xogo de vocabulario no iPack. CD CD3. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira. 

 Consolidar o vocabulario  Activity Book: 
 Escrita da palabra correspondente a cada 

imaxe. 
 Deletreo do vocabulario aprendido na lección. 
 Personalización do uso do vocabulario nun 

diálogo en parellas adiviñando un traballo 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 38  
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descrito por mímica. 

 Estender o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra . 
Word skills worksheet. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Unidade 4 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Grammar & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.107 
CB p.39 
CD2 (20) 

iPack 
 Proporcionar un modelo de 

comunicación. 
 Introducir a estrutura gramatical 

mediante un texto 
comunicativo. 

 Audición e lectura dunha entrada na 
páxina web do colexio do personaxe do 
curso e resposta á pregunta de 
comprensión. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en textos 
orais sobre temas familiares e de interese. 

 Presentar e practicar unha 
estrutura gramatical nova: Past 
simple regular verbs: Affirmative 
and negative; I talked to an 
engineer. He listened to the 
gardener. We didn’t play the 
guitar. 

 Revisión da táboa sobre a nova estrutura 
gramatical.  

 Práctica controlada de expresión oral 
formando as oracións a partir das frases e 
estruturas da táboa. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

 Practicar a comunicación coa 
axuda do modelo anterior. 

 Participación nun xogo de comunicación 
por parellas seguindo un modelo (Who 
was it?). 

AA AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de gramática no iPack. CD CD3. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira. 

 Consolidar o uso da estrutura 
gramatical. 

Activity Book: 
 Audición e identificación das imaxes. 

Escoita de novo e compleción de 
oracións. 

 Compleción da táboa da regra gramatical. 
 Compleción de oracións coa estrutura 

aprendida. 
 Interacción oral en parellas facendo 

preguntas e respostas coa estrutura 
traballada. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en 
textos orais sobre temas familiares e de interese. 

 
CL5.1. Escribe en lingua estranxeira a partir de 

modelos traballados previamente.  
 
CL3.1. Usa estruturas básicas propias da lingua 

estranxeira en diferentes contextos comunicativos 
de forma significativa. 

AB p. 39  
CD2 (21) 

 
 

Teacher’s 
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Compleción da páxina All About Grammar 
da unidade. 
Lesson 2 Reinforcement worksheet  

 Actividades de ampliación:  

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Lesson 2 Extension worksheet 
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Unidade 4 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.109 
CB p.40 

CD2 (22-23) 
iPack 

 Visionar un vídeo cultural para 
obter a información xeral. 

 Prestar atención ao contido 
cultural. 

 Visionado dun vídeo sobre pontes 
famosas no Reino Unido e en Portugal e 
os seus deseñadores e resposta á 
pregunta de comprensión.  

CL CL1.2. Capta o sentido global en textos orais 
variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Escoitar un texto para captar 
información detallada. 

 Escoita e lectura dun chat e resposta ás 
preguntas de comprensión. 

CEC CEC1. Mostra curiosidade e interese por coñecer 
información sobre as persoas e a cultura dos países 
onde se fala a lingua estranxeira.  

 Comparar aspectos doutras 
culturas coa súa propia. 

 Practicar a expresión escrita. 

 Reflexión sobre unha persoa famosa na 
súa rexión. 

 Escrita de notas personalizando as 
oracións de exemplo con estruturas 
aprendidas nas leccións anteriores: o 
pasado simple do verbo to be e de verbos 
regulares.  

SC SC3. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación con outras persoas e mostra 
curiosidade e interese cara ás persoas que falan a 
lingua estranxeira. 

 Escoitar unha situación 
comunicativa sobre o tema 
cultural da unidade. 

 Aprender frases útiles:  
His / Her name was... 
He / She was a... 

 Lectura de oracións de exemplo para 
describir a persoas do pasado. 

 Visionado dunha conversación sobre unha 
persoa famosa. 

 Intercambio de información persoal en 
parellas sobre o tema da lección. 

CL CL2.2. Participa en representacións sinxelas.  

 Comparar aspectos doutras 
culturas coa súa propia. 

 Intercambio oral en grupo comparando as 
súas respostas á pregunta: Is there a 
famous bridge in your region? 

SC SC4. Identifica algúns costumes de países onde se 
fala a lingua estranxeira. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Lectura e compleción dun chat coas 

palabras correctas. 
 Resposta ás preguntas propostas con 

información persoal. 
 Escritura dun texto sobre unha ponte 

famosa na súa zona coa linguaxe útil 
aprendida na lección. 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 40  
 

Teacher’s 
Resource 
Material 
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 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Culture & Communication worksheet. 
Festivals worksheet. 

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra . 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Unidade 4 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Cross-curricular 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.110 
CB p.41 
CD2 (24) 

iPack 
 Presentar un novo lote de 

vocabulario relacionado co 
contido intercurricular: abstract, 
cubist, impressionist, pointillist. 

 Establecer relacións con outras 
áreas do currículo (Educación 
Plástica: estilos artísticos). 

 Visionado dunha presentación interactiva 
de imaxes e resposta ás preguntas do 
cuestionario. 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

 Desenvolver destrezas de 
comprensión escrita. 

 Lectura e escoita dun texto sobre estilos 
artísticos e resposta á pregunta de 
comprensión. 

 Lectura de novo e resposta ás preguntas 
de comprensión. 

CL CL4.4. Le textos diversos sobre temas de interese. 

 Desenvolver a competencia 
dixital. 

 Procura de información na Internet sobre 
máis pinturas dun dos estilos artísticos 
mencionados no texto anterior. 

CD CD1. Busca, recompila e organiza información en 
soporte dixital. 

 Consolidar e aplicar o 
aprendido na lección. 

Activity Book: 
 Relación das definicións cos estilos 

artísticos correctos. 
 Relación das pinturas das imaxes cos 

seus estilos artísticos. 
 Redacción dunha descrición dun dos 

cadros anteriores. 
 Elaboración dunha tarefa persoal sobre o 

tema intercurricular: creación dunha obra 
pictórica de estilo cubista. 

CEC CEC3. Emprega técnicas artísticas para a 
presentación de proxectos ou documentos escritos. 

AB p. 41  
 

Teacher’s 
Resource 
Material 

 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Cross-curricular worksheet. 
 

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Unidade 4 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Story & Vocabulary  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 
 Identificación do tipo de texto da lección: 

unha biografía dunha famosa científica. 

SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.112 
iPack 

Flashcards 
CB p.42-43 
CD2 (25-26) 

 

 Presentar e practicar o segundo 
bloque de vocabulario: 
biografía persoal (daughter, 
husband, prize, professor, 
university, war).  

 Visualización do vídeo coa historia 
animada. 

 (Opcional) Presentación do vocabulario 
coas flashcards ou iPack. 

 Escoita da historia Marie Curie: A life in 
Science e identificación do vocabulario da 
lista. 

 Escoita de descricións do vocabulario e 
identificación coas fotografías.  

CL CL1.2. Capta o sentido global en textos orais 
variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Fomentar o desenvolvemento 
de valores sociais e cívicos. 

 Reflexión e debate sobre a importancia de 
traballar duro para cumprir un soño (All 
about values). 

SC SC2. Respecta as normas básicas de intercambio 
como escoitar e mirar a quen fala, respectando a 
quenda de palabra. 

 Comprobar a comprensión da 
historia. 

 Corrección de oracións sobre a historia.  CL CL4.3. Realiza inferencias directas na comprensión 
de textos diversos sobre temas de interese. 

 Desenvolver unha 
subhabilidade do pensamento 
crítico: analizar e argumentar. 

 Escoita da opinión dos personaxes do 
curso sobre a historia.  

 Expresión das súas ideas contestando ás 
preguntas sobre a historia. 

CL CL3.1. Usa estruturas básicas propias da lingua 
estranxeira en diferentes contextos comunicativos 
de forma significativa. 

 Afianzar o vocabulario.  Práctica do xogo de vocabulario no iPack. CD CD3. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira. 

 Desenvolver a competencia 
dixital. 

 Procura de información na Internet sobre 
outro gañador do premio Nobel. 

CD CD1. Busca, recompila e organiza información en 
soporte dixital. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Compleción dun resumo da historia coas 

palabras da lista. 
 Avaliación e compleción da súa opinión 

sobre a historia. 
 Valoración persoal sobre algúns aspectos 

relacionados cos valores da historia (All 
about values). 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 42  
 

Teacher’s 
Resource 
Material 

 

 Repasar e ampliar o contido da  Actividades de reforzo: SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de  
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unidade. 
 Desenvolver a creatividade. 

Story playscript worksheet  
 Actividades de ampliación:  

Compleción da actividade Extra do AB: 
redacción da continuación da historia. 

 
 

CEC 

planificación e comprobación do traballo realizado. 
 
CEC3. Emprega técnicas artísticas para a 
presentación de proxectos ou documentos escritos. 
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Unidade 4 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Story, Grammar & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.113 
iPack 

Flashcards 
CB p.44 

  Identificación da nova estrutura 
gramatical introducida en 
contexto na historia da lección 
anterior.  

 Repaso de estruturas 
gramaticais coñecidas 
relacionadas: past simple do 
verbo to be. 

 Visualización / lectura da historia da 
lección anterior como recordatorio. 

 (Opcional) Repaso do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Lectura de frases extraídas da historia e 
compleción coas palabras axeitadas. 

 Review: Repaso do past simple do verbo 
to be. 

CL CL4.2. Localiza información explícita en textos 
diversos sobre temas de interese. 

 Presentar e practicar unha 
estrutura gramatical nova: Past 
simple irregular verbs: 
Affirmative and negative; I went 
/ didn’t go to (Paris), You had / 
didn’t have (two daughters), 
She won / didn’t win a prize, He 
met / didn’t meet (an artist), We 
became / didn’t become 
(professors), They made / didn’t 
make (a cake. 

 Lectura da táboa sobre a nova estrutura 
gramatical  

 Práctica controlada de expresión oral 
formando as oracións a partir das frases e 
estruturas da táboa. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

 Practicar a estrutura gramatical 
seguindo un modelo. 

 Intercambio comunicativo por parellas 
sobre as imaxes utilizando a nova 
estrutura aprendida, seguindo o exemplo. 

CL CL3.1. Usa estruturas básicas propias da lingua 
estranxeira en diferentes contextos comunicativos 
de forma significativa. 

 Desenvolver a expresión oral.  Intercambio oral en parellas sobre o 
pasado da súa familia utilizando a 
estrutura aprendida. 

CL CL3.1. Usa estruturas básicas propias da lingua 
estranxeira en diferentes contextos comunicativos 
de forma significativa. 

 Practicar a estrutura aprendida 
de forma máis libre. 

 Escritura do que recorda sobre o 
compañeiro na actividade anterior. 

AA AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de gramática no iPack. CD CD3. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira. 
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 Consolidar o uso da estrutura 
gramatical. 

Activity Book: 
 Audición e numeración das imaxes. 
 Compleción de oracións sobre a historia. 
 Realización dunha tarefa escrita utilizando 

a estrutura gramatical aprendida. 

CL CL1.4. Comprende globalmente e extrae información 
específica de situacións curtas e sinxelas coa 
visualización repetida do documento audiovisual. 
 
CL4.2. Localiza información explícita en textos 
diversos sobre temas de interese. 
 
CL5.1. Escribe en lingua estranxeira a partir de 
modelos traballados previamente.  

AB p. 43  
CD2 (27) 

 
Teacher’s 
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Compleción da páxina All About Grammar 
da unidade. 
Lesson 6 Reinforcement worksheet. 
 

 Actividades de ampliación:  
Lesson 6 Extension worksheet 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Unidade 4 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Song & Skills 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.115 
iPack 

Flashcards 
CB p.45 

CD2 (28-29-30) 
 

 Repasar a linguaxe da unidade 
mediante unha canción.  

 Visualización dun vídeo coa canción da 
unidade: What I want. 

 Lectura da canción e resposta á pregunta 
de comprensión. 

 Escoita e comprobación de respostas. 

CL CL1.2. Capta o sentido global en textos orais 
variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Desenvolver o pensamento 
crítico. 

 Audición e aprendizaxe da canción.  
 Expresión da súa opinión sobre a canción 

utilizando os adxectivos da lista. 
 

CL CL2.1. Fai un uso axeitado da pronunciación, ritmo, 
entoación e acentuación en diferentes contextos. 

 Presentar e practicar a 
pronuncia do son /ə/ actor, 
theatre, sister, professor, 
letters. 

 Audición e lectura das palabras da lista e 
identificación dos sons.  

 Audición e lectura dunha rima practicando 
a pronuncia dos sons presentados. 

CL CL1.5. Escoita e discrimina sons. 

 Familiarizar aos alumnos 
tarefas de exames: Speaking. 

 Interacción oral en parellas utilizando as 
speaking cards do Activity Book. 

AA AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Elección da palabra correcta na 

transcrición da canción. Escoita e 
comprobación de respostas. 

 Escritura de palabras que conteñan os 
sons aprendidos. 

CL CL1.5. Escoita e discrimina sons. AB p. 44  
 

 Desenvolver a creatividade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: 
práctica da rima, máis rápido.  

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  
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Unidade 4 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Language review & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.116 
iPack 

CB p.46-78 
CD2 (31) 

  Repasar a gramática e 
vocabulario da unidade a través 
dunha situación comunicativa. 

 Escoita dun diálogo entre os personaxes 
do curso e identificación das palabras da 
lista. 

 Escoita de novo e compleción de 
oracións. 

CL CL1.3. Identifica informacións específicas en textos 
orais variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Practicar a comunicación.  Intercambio comunicativo por parellas 
sobre as imaxes utilizando a linguaxe 
aprendida na unidade 

SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

 Practicar a comprensión escrita.   Lectura dun artigo sobre o traballo dun 
artista e compleción coas palabras e 
estruturas correctas. 

CL CL4.3. Realiza inferencias directas na comprensión 
de textos diversos sobre temas de interese. 

 Practicar a expresión oral.  Visualización dun vídeo cun modelo de 
diálogo para pedir prestado algo. 

 Representación do diálogo en parellas 
seguindo as indicacións da Conversation 
card da unidade (p. 78). 

CL CL3.2. Mantén conversas cotiás e familiares sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

 Practicar a expresión escrita.  Escrita da tarefa proposta en Star learner: 
Write a paragraph about the journalist or 
the musician using the information in 
Activity 3. 

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendendo ao 
destinatario e á finalidade do texto. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

 Familiarizar aos alumnos 
tarefas de exames: Listening. 

Activity Book: 
 Realización de actividades de 

comprensión escrita e oral e expresión 
escrita. 

 Escoita e compleción da tarefa. 

CL CL1.5. Escoita e discrimina sons. AB p. 45  
CD2 (32) 
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Unidade 4 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Think, do & review 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Escoita da canción da lección 7. CL CL1.2. Capta o sentido global en textos orais 
variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

TG p.118 
iPack 

CB p.47 
CD2 (33-34) 

 
AB p. 46- 

47 
 

 Repasar a linguaxe da unidade.  Lectura e audición da preparación do 
personaxe para elaborar o seu proxecto.  

CL CL1.3. Identifica informacións específicas en textos 
orais variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Proporcionar un modelo para o 
proxecto a realizar polos 
alumnos. 

 Lectura do proxecto elaborado polo 
personaxe:  unha biografía sobre o 
astronauta Miguel López Alegría.  

 Escoita e identificación de 3 erros no 
texto. 

CL CL1.3. Identifica informacións específicas en textos 
orais variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Desenvolver a comprensión 
escrita. 

 Resposta ás preguntas sobre o proxecto 
do personaxe. 

CL CL4.2. Localiza información explícita en textos 
diversos sobre temas de interese. 

 Desenvolver a autonomía da 
aprendizaxe. 

 Lectura do consello Learn to Learn sobre 
algúns verbos en pasado e localización de 
exemplos no texto anterior. 

AA AA1. Emprega algunhas estratexias para aprender a 
aprender, como empregar dicionarios bilingües e 
monolingües.  

 Desenvolver a creatividade e a 
expresión oral. 

 Planificar e realizar un proxecto 
persoal. 

 Recompilación e clasificación do 
vocabulario necesario. 

 Comprobación do listado de tarefas 
previas (Learn to Learn). 

 Escritura de preguntas a realizar 
previamente e resposta ás mesmas. 

 Lectura dos consellos: organización, 
ortografía e gramática. 

 Escritura do proxecto: unha biografía 
sobre o traballo dunha persoa famosa.  

 Resposta ás preguntas de comprobación. 
 Presentación oral do seu proxecto. 

SIEE  
 
 

AA 
 
 
 

CL 
 
 

SIEE1. Busca, recompila e organiza información en 
diferentes soportes. 
 
AA1. Emprega algunhas estratexias para aprender a 
aprender, como empregar dicionarios bilingües e 
monolingües.  
 
CL2.3. Pode organizar as súas breves exposicións, 
dicindo ou lendo en voz alta para toda a clase textos 
breves de realización propia. 

 Avaliar o seu progreso na 
unidade. 

 Aprender a aprender. 

 Avaliar o seu progreso e o seu proxecto. SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

Progress 
Booklet, p. 10-

11-19 
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Unidade 4 - Sesión 10 (45') - Evaluation 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Avaliación sumativa.  Realización do test da unidade 4. 
 Realización do test trimestral. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

Teacher’s 
Resource 
Material 
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Review 2 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Call the H Team: Catch that thief! 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.120 
iPack 

CB p.48-49 
CD2 (35) 
AB p. 48 

 

 Repasar a linguaxe das 
unidades anteriores mediante 
unha historia. 

 Desenvolver a comprensión 
escrita. 

 Lectura e audición dunha historia. 
 Lectura de novo e resposta ás preguntas.  

CL CL4.2. Localiza información explícita en textos 
diversos sobre temas de interese. 

 Desenvolver a creatividade. 
 Planificar e elaborar un 

proxecto colaborativo. 

 PLAN. Planificación e reparto de tarefas e 
roles para representar unha obra de 
teatro. 

 PREPARE. Debate e escrita de notas 
respondendo ás preguntas propostas. 

 PRACTISE. Práctica da obra. Práctica 
das cancións das dúas unidades 
anteriores. 

SC 
 
 

AA 
 
 
 

CL 
 
 

SC2. Respecta as normas básicas de intercambio 
como escoitar e mirar a quen fala, respectando a 
quenda de palabra. 
 
AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación. 
 
CL2.2. Participa en representacións sinxelas.  

 Afianzar a linguaxe aprendida 
nas dúas últimas unidades. 

 Práctica do xogo de repaso no iPack. CD CD3. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira. 

iPack 
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Review 2 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Project (Make a poster for a play) 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.121 
iPack 

CB p.48-49 
CD2 (35) 
AB p. 49 

 

 Repasar a linguaxe das 
unidades anteriores mediante 
unha historia.  

 Lectura ou audición de novo da historia de 
repaso da lección anterior. 

CL CL4.2. Localiza información explícita en textos 
diversos sobre temas de interese. 

 Desenvolver a creatividade. 
 Planificar e elaborar un 

proxecto colaborativo. 

 MAKE. Elaboración dun póster para 
anunciar a representación da súa obra. 

 PERFORM. Representación da obra de 
teatro. 

CEC 
 
 

AA 
 
 
 

CL 
 
 

CEC3. Emprega técnicas artísticas para a 
presentación de proxectos ou documentos escritos. 
 
AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación. 
 
CL2.2. Participa en representacións sinxelas.  

 Avaliar o seu progreso. 
 Aprender a aprender. 

 Avaliar o seu proxecto e o proxecto do 
resto de grupos. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

 
 



 

 
 

All About Us 5 – Oxford University Press          179 

Unit 5 - At the department store 

 

Unidade 5 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Presentar os contidos da 
unidade e os seus obxectivos. 

 Presentación dos obxectivos da unidade (Unit 
aim) 

 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.123 
Flashcards 

iPack 
CB p.50 

CD3 (1-2)  Presentar e practicar o primeiro 
bloque de vocabulario: pezas 
de vestir e materiais (a cotton 
T-shirt, a glass bottle, a leather 
belt, a metal bracelet, a paper 
plane, a plastic car, rubber 
boots, a silk scarf, a wooden 
train, a wool jumper).  

 Visualización dun vídeo no que se presenta o 
vocabulario contextualizado no mundo real do 
personaxe principal do curso. 

 (Opcional) Presentación do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita e repetición do vocabulario. 
 Escoita de descricións do vocabulario e 

identificación coas fotografías.  

CL CL1.2. Capta o sentido global en textos orais 
variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Comprobar a comprensión do 
vocabulario. 

 Lectura de descricións do vocabulario e 
identificación coa palabra correcta. 

CL CL4.1. Capta o sentido global de textos sinxelos. 

 Practicar o vocabulario novo de 
forma oral utilizando unha 
estrutura coñecida.  

 Realización dun xogo comunicativo utilizando o 
pasado simple. 

 

SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

 Interactuar persoalmente co 
tema da unidade, utilizando a 
linguaxe da lección. 

 Resposta individual á pregunta formulada sobre 
o tema da unidade (What are you wearing 
today?). 

CL CL3.2. Mantén conversas cotiás e familiares sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

 Desenvolver a comunicación e 
a expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta formulada 
en Star learner: Can you talk about other things 
in the picture? 

SC SC2. Respecta as normas básicas de intercambio 
como escoitar e mirar a quen fala, respectando a 
quenda de palabra. 

 Afianzar o vocabulario.  Práctica do xogo de vocabulario no iPack. CD CD3. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira. 

 Consolidar o vocabulario  Activity Book: 
 Escrita da palabra correspondente a cada 

imaxe. 
 Deletreo do vocabulario aprendido na lección. 
 Personalización do uso do vocabulario nun 

diálogo en parellas sobre a roupa que levan 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 50  
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posta. 

 Estender o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra . 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Unidade 5 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Grammar & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.124 
CB p.51 
CD3 (3) 
iPack 

 Proporcionar un modelo de 
comunicación. 

 Introducir a estrutura gramatical 
mediante un texto 
comunicativo. 

 Audición e lectura dunha carta persoal do 
personaxe do curso e resposta á pregunta 
de comprensión. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en textos 
orais sobre temas familiares e de interese. 

 Presentar e practicar unha 
estrutura gramatical nova: 
Obligation: have to / don’t have 
to, has to / doesn’t have to. 

 Revisión da táboa sobre a nova estrutura 
gramatical.  

 Práctica controlada de expresión oral 
formando as oracións a partir das frases e 
estruturas da táboa. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

 Practicar a comunicación coa 
axuda do modelo anterior. 

 Participación nun xogo de comunicación 
por parellas seguindo un modelo (The 
things to do game). 

AA AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de gramática no iPack. CD CD3. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira. 

 Consolidar o uso da estrutura 
gramatical. 

Activity Book: 
 Audición e identificación das imaxes. 

Compleción de oracións. 
 Compleción da táboa da regra gramatical. 
 Escrita de oracións coa estrutura 

aprendida. 
 Interacción oral en parellas facendo 

preguntas e respostas coa estrutura 
traballada. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en 
textos orais sobre temas familiares e de interese. 

 
CL5.1. Escribe en lingua estranxeira a partir de 

modelos traballados previamente.  
 
CL3.1. Usa estruturas básicas propias da lingua 

estranxeira en diferentes contextos comunicativos 
de forma significativa. 

AB p. 51  
CD3 (4) 

 
Teacher’s 
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Compleción da páxina All About Grammar 
da unidade. 
Lesson 2 Reinforcement worksheet  

 Actividades de ampliación:  
Lesson 2 Extension worksheet 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Unidade 5 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.126 
CB p.52 

CD3 (5-6) 
iPack 

 Visionar un vídeo cultural para 
obter a información xeral. 

 Prestar atención ao contido 
cultural. 

 Visionado dun vídeo sobre pezas de vestir 
especiais no Reino Unido e en Xapón e 
resposta á pregunta de comprensión.  

CL CL1.2. Capta o sentido global en textos orais 
variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Escoitar un texto para captar 
información detallada. 

 Escoita e lectura dun chat e resposta ás 
preguntas de comprensión. 

CEC CEC1. Mostra curiosidade e interese por coñecer 
información sobre as persoas e a cultura dos países 
onde se fala a lingua estranxeira.  

 Comparar aspectos doutras 
culturas coa súa propia. 

 Practicar a expresión escrita. 

 Reflexión sobre a roupa que poden levar 
posta. 

 Escritura de notas personalizando as 
oracións de exemplo co vocabulario 
aprendido en leccións anteriores.  

SC SC3. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación con outras persoas e mostra 
curiosidade e interese cara ás persoas que falan a 
lingua estranxeira. 

 Escoitar unha situación 
comunicativa sobre o tema 
cultural da unidade. 

 Aprender frases útiles: I can 
wear... 

 Lectura de oracións de exemplo para falar 
de permiso. 

 Visionado dunha conversación sobre a 
roupa que pode levarse en diferentes 
ocasións. 

 Intercambio de información persoal en 
parellas sobre o tema da lección. 

CL CL2.2. Participa en representacións sinxelas.  

 Comparar aspectos doutras 
culturas coa súa propia. 

 Intercambio oral en grupo comparando as 
súas respostas á pregunta: Are there any 
traditional clothes for your region?  

SC SC4. Identifica algúns costumes de países onde se 
fala a lingua estranxeira. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Lectura e compleción dun chat coas 

palabras correctas. 
 Resposta ás preguntas propostas con 

información persoal. 
 Escritura dunha descrición de roupa 

especial para algunha celebración coa 
linguaxe útil aprendida na lección. 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 52  
 

Teacher’s 
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da  Actividades de reforzo:  SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
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unidade. Culture & Communication worksheet. 
Festivals worksheet. 

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra . 

planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Unidade 5 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Cross-curricular 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.127 
CB p.53 
CD3 (7) 
iPack 

 Presentar un novo lote de 
vocabulario relacionado co 
contido intercurricular: 
absorbent, flexible, man-made, 
natural, rigid, waterproof. 

 Establecer relacións con outras 
áreas do currículo (Ciencias 
Naturais: propiedades dos 
materiais). 

 Visionado dunha presentación interactiva 
de imaxes e resposta ás preguntas do 
cuestionario. 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

 Desenvolver destrezas de 
comprensión escrita. 

 Lectura e escoita dun texto sobre 
propiedades dos materiais e resposta á 
pregunta de comprensión. 

 Lectura de novo e resposta ás preguntas 
de comprensión. 

CL CL4.4. Le textos diversos sobre temas de interese. 

 Desenvolver a competencia 
dixital. 

 Procura de información na Internet sobre 
como se fai o cristal. 

CD CD1. Busca, recompila e organiza información en 
soporte dixital. 

 Consolidar e aplicar o 
aprendido na lección. 

Activity Book: 
 Redacción de propiedades dos materiais 

e os seus opostos. 
 Lectura dos pasos dun experimento para 

comprobar a resistencia ao auga dalgúns 
materiais e resposta ás preguntas. 

 Clasificación de materiais polas súas 
propiedades.  

 Elaboración dunha tarefa persoal sobre o 
tema intercurricular: descrición das 
propiedades de obxectos da súa casa. 

CMCT CMCT1. Ordena os datos rexistrados atendendo a 
un criterio de clasificación. 
 
CMCT5. Recoñece o proceso da experimentación 
científica. 

AB p. 53  
 

Teacher’s 
Resource 
Material 

 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Cross-curricular worksheet. 

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Unidade 5 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Story & Vocabulary  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 
 Identificación do tipo de texto da lección: 

unha historia de aventuras. 

SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.129 
iPack 

Flashcards 
CB p.54-55 
CD3 (8-9) 

 

 Presentar e practicar o segundo 
bloque de vocabulario: 
aventura (blanket, fire, map, 
rucksack, torch, whistle).  

 Visualización do vídeo coa historia 
animada. 

 (Opcional) Presentación do vocabulario 
coas flashcards ou iPack. 

 Escoita da historia The mountain e 
identificación do vocabulario da lista. 

 Escoita de descricións do vocabulario e 
identificación coas fotografías.  

CL CL1.2. Capta o sentido global en textos orais 
variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Fomentar o desenvolvemento 
de valores sociais e cívicos. 

 Reflexión e debate sobre a importancia de 
ser creativo para resolver problemas (All 
about values). 

SC SC2. Respecta as normas básicas de intercambio 
como escoitar e mirar a quen fala, respectando a 
quenda de palabra. 

 Comprobar a comprensión da 
historia. 

 Resposta ás preguntas sobre a historia. CL CL4.3. Realiza inferencias directas na comprensión 
de textos diversos sobre temas de interese. 

 Desenvolver unha 
subhabilidade do pensamento 
crítico: analizar e argumentar. 

 Escoita da opinión dos personaxes do 
curso sobre a historia.  

 Expresión das súas ideas contestando ás 
preguntas sobre a historia. 

CL CL3.1. Usa estruturas básicas propias da lingua 
estranxeira en diferentes contextos comunicativos 
de forma significativa. 

 Afianzar o vocabulario.  Práctica do xogo de vocabulario no iPack. CD CD3. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira. 

 Desenvolver a competencia 
dixital. 

 Procura de información na Internet sobre 
o equipamento necesario para escalar 
unha montaña. 

CD CD1. Busca, recompila e organiza información en 
soporte dixital. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Compleción dun resumo da historia coas 

palabras da lista. 
 Avaliación e compleción da súa opinión 

sobre a historia. 
 Valoración persoal sobre algúns aspectos 

relacionados cos valores da historia (All 
about values). 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 54  
 

Teacher’s 
Resource 
Material 

 

 Repasar e ampliar o contido da  Actividades de reforzo: SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de  
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unidade. 
 Desenvolver a creatividade. 

Story playscript worksheet  
 Actividades de ampliación:  

Compleción da actividade Extra do AB: 
redacción da continuación da historia. 

 
 

CEC 

planificación e comprobación do traballo realizado. 
 
CEC3. Emprega técnicas artísticas para a 
presentación de proxectos ou documentos escritos. 
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Unidade 5 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Story, Grammar & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.130 
iPack 

Flashcards 
CB p.56 

  Identificación da nova estrutura 
gramatical introducida en 
contexto na historia da lección 
anterior.  

 Repaso de estruturas 
gramaticais coñecidas 
relacionadas: respostas curtas. 

 Visualización / lectura da historia da 
lección anterior como recordatorio. 

 (Opcional) Repaso do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Lectura de frases extraídas da historia e 
compleción coas palabras axeitadas. 

 Review: Repaso de como facer respostas 
curtas. 

CL CL4.2. Localiza información explícita en textos 
diversos sobre temas de interese. 

 Presentar e practicar unha 
estrutura gramatical nova: Past 
simple questions and short 
answers. 

 Lectura da táboa sobre a nova estrutura 
gramatical  

 Práctica controlada de expresión oral 
formando as oracións a partir das frases e 
estruturas da táboa. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

 Practicar a estrutura gramatical 
seguindo un modelo. 

 Intercambio comunicativo por parellas 
sobre as imaxes utilizando a nova 
estrutura aprendida, seguindo o exemplo. 

CL CL3.1. Usa estruturas básicas propias da lingua 
estranxeira en diferentes contextos comunicativos 
de forma significativa. 

 Desenvolver a expresión oral.  Intercambio oral en parellas sobre o que 
fixeron a pasada fin de semana utilizando 
a estrutura aprendida. 

CL CL3.1. Usa estruturas básicas propias da lingua 
estranxeira en diferentes contextos comunicativos 
de forma significativa. 

 Practicar a estrutura aprendida 
de forma máis libre. 

 Escritura do que recorda sobre o 
compañeiro na actividade anterior. 

AA AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de gramática no iPack. CD CD3. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira. 

 Consolidar o uso da estrutura 
gramatical. 

Activity Book: 
 Audición e numeración das imaxes. 
 Resposta ás preguntas sobre a historia. 
 Realización dunha tarefa escrita utilizando 

a estrutura gramatical aprendida. 

CL CL1.4. Comprende globalmente e extrae información 
específica de situacións curtas e sinxelas coa 
visualización repetida do documento audiovisual. 
 
CL4.2. Localiza información explícita en textos 
diversos sobre temas de interese. 

AB p. 55 
CD3 (10)  

 
Teacher’s 
Resource 
Material 
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CL5.1. Escribe en lingua estranxeira a partir de 
modelos traballados previamente.  

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Compleción da páxina All About Grammar 
da unidade. 
Lesson 6 Reinforcement worksheet. 
Word skills worksheet.  
 

 Actividades de ampliación:  
Lesson 6 Extension worksheet 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Unidade 5 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Song & Skills 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.132 
iPack 

Flashcards 
CB p.57 

CD3 (11-12-13) 
 

 Repasar a linguaxe da unidade 
mediante unha canción.  

 Visualización dun vídeo coa canción da 
unidade: Did you go to the concert?. 

 Lectura da canción e resposta á pregunta 
de comprensión. 

 Escoita e comprobación de respostas. 

CL CL1.2. Capta o sentido global en textos orais 
variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Desenvolver o pensamento 
crítico. 

 Audición e aprendizaxe da canción.  
 Expresión da súa opinión sobre a canción 

utilizando os adxectivos da lista. 
 

CL CL2.1. Fai un uso axeitado da pronunciación, ritmo, 
entoación e acentuación en diferentes contextos. 

 Presentar e practicar a 
pronuncia dos sons das 
terminacións -ed: 
/d/ climbed, lived 

/t/ helped, worked 

/ɪd/ started, visited  

 Audición e lectura das palabras da lista e 
identificación dos sons.  

 Audición e lectura dunha rima practicando 
a pronuncia dos sons presentados. 

CL CL1.5. Escoita e discrimina sons. 

 Familiarizar aos alumnos 
tarefas de exames: Speaking. 

 Interacción oral en parellas utilizando as 
speaking cards do Activity Book. 

AA AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Elección da palabra correcta na 

transcrición da canción. Escoita e 
comprobación de respostas. 

 Escritura de palabras que conteñan os 
sons aprendidos. 

CL CL1.5. Escoita e discrimina sons. AB p. 56  
 

 Desenvolver a creatividade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: 
práctica da rima, máis rápido.  

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  
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Unidade 5 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Language review & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.133 
iPack 

CB p.58-79 
CD3 (14) 

  Repasar a gramática e 
vocabulario da unidade a través 
dunha situación comunicativa. 

 Escoita dun diálogo entre os personaxes 
do curso e identificación das palabras da 
lista. 

 Escoita de novo e resposta ás preguntas. 

CL CL1.3. Identifica informacións específicas en textos 
orais variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Practicar a comunicación.  Intercambio comunicativo por parellas 
sobre as imaxes utilizando a linguaxe 
aprendida na unidade 

SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

 Practicar a comprensión escrita.   Lectura dun anuncio dunha actividade 
formativa e compleción coas palabras e 
estruturas correctas. 

CL CL4.3. Realiza inferencias directas na comprensión 
de textos diversos sobre temas de interese. 

 Practicar a expresión oral.  Visualización dun vídeo cun modelo de 
diálogo para probarse roupa nunha  
tenda. 

 Representación do diálogo en parellas 
seguindo as indicacións da Conversation 
card da unidade (p. 79). 

CL CL3.2. Mantén conversas cotiás e familiares sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

 Practicar a expresión escrita.  Escrita da tarefa proposta en Star learner: 
What clothes are you wearing? What are 
they made of? Write a list. 

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendendo ao 
destinatario e á finalidade do texto. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

 Familiarizar aos alumnos 
tarefas de exames: Listening. 

Activity Book: 
 Realización de actividades de 

comprensión escrita e oral e expresión 
escrita. 

 Escoita e compleción da tarefa. 

CL CL1.5. Escoita e discrimina sons. AB p. 57  
CD3 (15) 
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Unidade 5 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Think, do & review 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Escoita da canción da lección 7. CL CL1.2. Capta o sentido global en textos orais 
variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

135 
iPack 

CB p.59 
CD3 (16-17) 

 
AB p. 58-59 

 
 

 Repasar a linguaxe da unidade.  Lectura e audición da preparación do 
personaxe para elaborar o seu proxecto.  

CL CL1.3. Identifica informacións específicas en textos 
orais variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Proporcionar un modelo para o 
proxecto a realizar polos 
alumnos. 

 Lectura do proxecto elaborado polo 
personaxe un informe sobre os traxes de 
neopreno.  

 Escoita e identificación de 3 erros no 
texto. 

CL CL1.3. Identifica informacións específicas en textos 
orais variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Desenvolver a comprensión 
escrita. 

 Resposta ás preguntas sobre o proxecto 
do personaxe. 

CL CL4.2. Localiza información explícita en textos 
diversos sobre temas de interese. 

 Desenvolver a autonomía da 
aprendizaxe. 

 Lectura do consello Learn to Learn sobre 
algunhas frases útiles para falar de roupa 
e localización de exemplos no texto 
anterior. 

AA AA1. Emprega algunhas estratexias para aprender a 
aprender, como empregar dicionarios bilingües e 
monolingües.  

 Desenvolver a creatividade e a 
expresión oral. 

 Planificar e realizar un proxecto 
persoal. 

 Recompilación e clasificación do 
vocabulario necesario. 

 Comprobación do listado de tarefas 
previas (Learn to Learn). 

 Escritura de preguntas a realizar 
previamente e resposta ás mesmas. 

 Lectura dos consellos: organización, 
ortografía e gramática. 

 Escritura do proxecto:  un informe sobre 
roupas feitas con materiais especiais. 

 Resposta ás preguntas de comprobación. 
 Presentación oral do seu proxecto. 

SIEE  
 
 

AA 
 
 
 

CL 
 
 

SIEE1. Busca, recompila e organiza información en 
diferentes soportes. 
 
AA1. Emprega algunhas estratexias para aprender a 
aprender, como empregar dicionarios bilingües e 
monolingües.  
 
CL2.3. Pode organizar as súas breves exposicións, 
dicindo ou lendo en voz alta para toda a clase textos 
breves de realización propia. 

 Avaliar o seu progreso na 
unidade. 

 Aprender a aprender. 

 Avaliar o seu progreso e o seu proxecto. SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

Progress 
Booklet, p. 12-

13-20 

  



 

 
 

All About Us 5 – Oxford University Press          192 

Unidade 5 - Sesión 10 (45') - Evaluation 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Avaliación sumativa.  Realización do test da unidade 5. SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

Teacher’s 
Resource 
Material 
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Unit 6 - At the summer camp 

 

Unidade 6 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Vocabulary 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Presentar os contidos da 
unidade e os seus obxectivos. 

 Presentación dos obxectivos da unidade (Unit 
aim) 

 Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 

SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.138 
Flashcards 

iPack 
CB p.60 

CD3 (18-19)  Presentar e practicar o primeiro 
bloque de vocabulario: 
vacacións (climb a mountain, 
cook on the campfire, go 
caving, go fishing, go 
kitesurfing, go to the beach, 
play volleyball, swim in the lake, 
take photos, visit a castle).  

 Visualización dun vídeo no que se presenta o 
vocabulario contextualizado no mundo real do 
personaxe principal do curso. 

 (Opcional) Presentación do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Escoita e repetición do vocabulario. 
 Escoita de descricións do vocabulario e 

identificación coas fotografías.  

CL CL1.2. Capta o sentido global en textos orais 
variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Comprobar a comprensión do 
vocabulario. 

 Lectura de descricións do vocabulario e 
identificación coa palabra correcta. 

CL CL4.1. Capta o sentido global de textos sinxelos. 

 Practicar o vocabulario novo de 
forma oral utilizando unha 
estrutura coñecida.  

 Realización dun xogo comunicativo utilizando a 
estrutura have to. 

 

SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

 Interactuar persoalmente co 
tema da unidade, utilizando a 
linguaxe da lección. 

 Resposta individual á pregunta formulada sobre 
o tema da unidade (Which activities do you like 
doing on holiday?). 

CL CL3.2. Mantén conversas cotiás e familiares sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

 Desenvolver a comunicación e 
a expresión oral. 

 Reflexión en grupo sobre a pregunta formulada 
en Star learner: Can you think of any other 
holiday activities? 

SC SC2. Respecta as normas básicas de intercambio 
como escoitar e mirar a quen fala, respectando a 
quenda de palabra. 

 Afianzar o vocabulario.  Práctica do xogo de vocabulario no iPack. CD CD3. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira. 

 Consolidar o vocabulario  Activity Book: 
 Escrita da palabra correspondente a cada 

imaxe. 
 Deletreo do vocabulario aprendido na lección. 
 Personalización do uso do vocabulario nun 

diálogo en parellas sobre o que farían se 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 60  
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estiveran no campamento do personaxe. 

 Estender o contido da unidade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra . 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Unidade 6 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Grammar & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.139 
CB p.61 
CD3 (20) 

iPack 
 Proporcionar un modelo de 

comunicación. 
 Introducir a estrutura gramatical 

mediante un texto 
comunicativo. 

 Audición e lectura dunha carta persoal do 
personaxe do curso e resposta á pregunta 
de comprensión. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en textos 
orais sobre temas familiares e de interese. 

 Presentar e practicar unha 
estrutura gramatical nova: 
Going to future: I’m / You’re / 
He’s / She’s / We’re / They’re 
going to (go caving). I’m not / 

You aren’t / He isn’t / She isn’t / 

We aren’t / They aren’t going to 
(climb a mountain). 

 Revisión da táboa sobre a nova estrutura 
gramatical.  

 Práctica controlada de expresión oral 
formando as oracións a partir das frases e 
estruturas da táboa. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

 Practicar a comunicación coa 
axuda do modelo anterior. 

 Participación nun xogo de comunicación 
por parellas seguindo un modelo (The 
activities game). 

AA AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de gramática no iPack. CD CD3. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira. 

 Consolidar o uso da estrutura 
gramatical. 

Activity Book: 
 Audición e numeración das imaxes. 

Escoita de novo e compleción de 
oracións. 

 Compleción da táboa da regra gramatical. 
 Escrita de oracións coa estrutura 

aprendida. 
 Interacción oral en parellas facendo 

preguntas e respostas coa estrutura 
traballada. 

CL CL1.4. Identifica informacións específicas en 
textos orais sobre temas familiares e de interese. 

 
CL5.1. Escribe en lingua estranxeira a partir de 

modelos traballados previamente.  
 
CL3.1. Usa estruturas básicas propias da lingua 

estranxeira en diferentes contextos comunicativos 
de forma significativa. 

AB p. 61 
CD3 (21)  

 
Teacher’s 
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Compleción da páxina All About Grammar 
da unidade. 
Lesson 2 Reinforcement worksheet  

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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 Actividades de ampliación:  
Lesson 2 Extension worksheet 
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Unidade 6 - Sesión 3 (45') - Lección 3: Culture & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.141 
CB p.62 

CD3 (22-23) 
iPack 

 Visionar un vídeo cultural para 
obter a información xeral. 

 Prestar atención ao contido 
cultural. 

 Visionado dun vídeo sobre a vida costeira 
no Reino Unido e en Exipto e resposta á 
pregunta de comprensión.  

CL CL1.2. Capta o sentido global en textos orais 
variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Escoitar un texto para captar 
información detallada. 

 Escoita e lectura dun chat e resposta ás 
preguntas de comprensión. 

CEC CEC1. Mostra curiosidade e interese por coñecer 
información sobre as persoas e a cultura dos países 
onde se fala a lingua estranxeira.  

 Comparar aspectos doutras 
culturas coa súa propia. 

 Practicar a expresión escrita. 

 Reflexión sobre un lugar para visitar e a 
información necesaria. 

 Escritura de notas personalizando as 
oracións de exemplo co vocabulario de 
leccións anteriores.  

SC SC3. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación con outras persoas e mostra 
curiosidade e interese cara ás persoas que falan a 
lingua estranxeira. 

 Escoitar unha situación 
comunicativa sobre o tema 
cultural da unidade. 

 Aprender frases útiles: Excuse 
me, could you... 

 Lectura de oracións de exemplo para 
pedir información educadamente. 

 Visionado de dos nenos preguntando por 
información de forma educada. 

 Intercambio de información persoal en 
parellas sobre o tema da lección. 

CL CL2.2. Participa en representacións sinxelas.  

 Comparar aspectos doutras 
culturas coa súa propia. 

 Intercambio oral en grupo comparando as 
súas respostas á pregunta: What do you 
do at the seaside?  

SC SC4. Identifica algúns costumes de países onde se 
fala a lingua estranxeira. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Lectura e compleción dun chat coas 

palabras correctas. 
 Resposta ás preguntas propostas con 

información persoal. 
 Escritura dunha descrición dunhas 

vacacións de verán perfectas coa linguaxe 
útil aprendida na lección. 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 62  
 

Teacher’s 
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Culture & Communication worksheet. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Festivals worksheet. 
 Actividades de ampliación:  

Compleción da actividade Extra . 
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Unidade 6 - Sesión 4 (45') - Lección 4: Cross-curricular 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.142 
CB p.63 
CD3 (24) 

iPack 
 Presentar un novo lote de 

vocabulario relacionado co 
contido intercurricular: fresh 
water, ice, land, ocean, 
reservoir, salt water, tap. 

 Establecer relacións con outras 
áreas do currículo (Ciencias 
Naturais: o auga). 

 Visionado dunha presentación interactiva 
de imaxes e resposta ás preguntas do 
cuestionario. 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

 Desenvolver destrezas de 
comprensión escrita. 

 Lectura e escoita dun texto sobre as 
reservas de auga na natureza e resposta 
á pregunta de comprensión. 

 Lectura de novo e resposta ás preguntas 
de comprensión. 

CL CL4.4. Le textos diversos sobre temas de interese. 

 Desenvolver a competencia 
dixital. 

 Procura de información na Internet sobre 
os lagos, ríos e acuíferos máis próximos á 
súa zona. 

CD CD1. Busca, recompila e organiza información en 
soporte dixital. 

 Consolidar e aplicar o 
aprendido na lección. 

Activity Book: 
 Compleción dun gráfico sobre o auga na 

Terra coas palabras correctas. 
 Compleción dun texto coa información do 

gráfico anterior. 
 Rexistro nunha  táboa do seu consumo 

diario de auga para distintas actividades. 
 Elaboración dunha tarefa persoal sobre o 

tema intercurricular: unha descrición do 
seu consumo diario de auga e os seus 
intencións para aforrar auga. 

CMCT CMCT2. Representa os datos obtidos sobre feitos e 
obxectos da vida cotiá empregando os gráficos 
estatísticos máis axeitados á situación, táboa ou 
gráfica. 

AB p. 63  
 

Teacher’s 
Resource 
Material 

 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Cross-curricular worksheet. 

 Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra . 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Unidade 6 - Sesión 5 (45') - Lección 5: Story & Vocabulary  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. 
 Identificación do tipo de texto da lección: 

unha historia de humor. 

SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.144 
iPack 

Flashcards 
CB p.64-65 
CD3 (25-26) 

 

 Presentar e practicar o segundo 
bloque de vocabulario: 
restaurantes (barbecue, 
customer, main course, menu, 
waiter, waitress).  

 Visualización do vídeo coa historia 
animada. 

 (Opcional) Presentación do vocabulario 
coas flashcards ou iPack. 

 Escoita da historia Don't burn the fish! e 
identificación do vocabulario da lista. 

 Escoita de descricións do vocabulario e 
identificación coas fotografías.  

CL CL1.2. Capta o sentido global en textos orais 
variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Fomentar o desenvolvemento 
de valores sociais e cívicos. 

 Reflexión e debate sobre a importancia de 
valorar os agasallos meditados (All about 
values). 

SC SC2. Respecta as normas básicas de intercambio 
como escoitar e mirar a quen fala, respectando a 
quenda de palabra. 

 Comprobar a comprensión da 
historia. 

 Resposta a  preguntas sobre a historia. CL CL4.3. Realiza inferencias directas na comprensión 
de textos diversos sobre temas de interese. 

 Desenvolver unha 
subhabilidade do pensamento 
crítico: analizar e argumentar. 

 Escoita da opinión dos personaxes do 
curso sobre a historia.  

 Expresión das súas ideas contestando ás 
preguntas sobre a historia. 

CL CL3.1. Usa estruturas básicas propias da lingua 
estranxeira en diferentes contextos comunicativos 
de forma significativa. 

 Afianzar o vocabulario.  Práctica do xogo de vocabulario no iPack. CD CD3. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira. 

 Desenvolver a competencia 
dixital. 

 Procura de información na Internet sobre 
tipos de restaurantes no seu país. 

CD CD1. Busca, recompila e organiza información en 
soporte dixital. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Compleción dun resumo da historia coas 

palabras da lista. 
 Avaliación e compleción da súa opinión 

sobre a historia. 
 Valoración persoal sobre algúns aspectos 

relacionados cos valores da historia (All 
about values). 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 64  
 

Teacher’s 
Resource 
Material 

 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo: 
Story playscript worksheet  

SIEE 
 

SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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 Desenvolver a creatividade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: 
redacción da continuación da historia. 

 
CEC 

 
CEC3. Emprega técnicas artísticas para a 
presentación de proxectos ou documentos escritos. 

  



 

 
 

All About Us 5 – Oxford University Press          202 

Unidade 6 - Sesión 6 (45') - Lección 6: Story, Grammar & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.145 
iPack 

Flashcards 
CB p.66 

  Identificación da nova estrutura 
gramatical introducida en 
contexto na historia da lección 
anterior.  

 Repaso de estruturas 
gramaticais coñecidas 
relacionadas: o verbo to be. 

 Visualización / lectura da historia da 
lección anterior como recordatorio. 

 (Opcional) Repaso do vocabulario coas 
flashcards ou iPack. 

 Lectura de frases extraídas da historia e 
compleción coas palabras axeitadas. 

 Review: Repaso do verbo to be. 

CL CL4.2. Localiza información explícita en textos 
diversos sobre temas de interese. 

 Presentar e practicar unha 
estrutura gramatical nova: 
Going to future: Are you / we / 
they going to (have lunch 
here)? Yes, we / they are. Yes, I 
am. No, we / they aren’t. No, I’m 
not. Is he / she going to (cook 
pizza)? Yes, he / she is. No, he 
/ she isn’t, to be; Questions and 
shorts answers.. 

 Lectura da táboa sobre a nova estrutura 
gramatical  

 Práctica controlada de expresión oral 
formando as oracións a partir das frases e 
estruturas da táboa. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

 Practicar a estrutura gramatical 
seguindo un modelo. 

 Intercambio comunicativo por parellas 
sobre as imaxes utilizando a nova 
estrutura aprendida, seguindo o exemplo. 

CL CL3.1. Usa estruturas básicas propias da lingua 
estranxeira en diferentes contextos comunicativos 
de forma significativa. 

 Desenvolver a expresión oral.  Intercambio oral en parellas sobre o que 
van facer despois da clase utilizando a 
estrutura aprendida. 

CL CL3.1. Usa estruturas básicas propias da lingua 
estranxeira en diferentes contextos comunicativos 
de forma significativa. 

 Practicar a estrutura aprendida 
de forma máis libre. 

 Escritura do que recorda sobre o 
compañeiro na actividade anterior. 

AA AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación. 

 Afianzar a estrutura gramatical.  Práctica do xogo de gramática no iPack. CD CD3. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira. 

 Consolidar o uso da estrutura 
gramatical. 

Activity Book: 
 Audición e numeración das imaxes. 

CL CL1.4. Comprende globalmente e extrae información 
específica de situacións curtas e sinxelas coa 

AB p. 65  
CD3 (27) 
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 Resposta ás preguntas sobre a historia. 
 Realización dunha tarefa escrita utilizando 

a estrutura gramatical aprendida. 

visualización repetida do documento audiovisual. 
 
CL4.2. Localiza información explícita en textos 
diversos sobre temas de interese. 
 
CL5.1. Escribe en lingua estranxeira a partir de 
modelos traballados previamente.  

 
Teacher’s 
Resource 
Material 

 Repasar e ampliar o contido da 
unidade. 

 Actividades de reforzo:  
Compleción da páxina All About Grammar 
da unidade. 
Lesson 6 Reinforcement worksheet. 
Word skills worksheet.  
 

 Actividades de ampliación:  
Lesson 6 Extension worksheet 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Unidade 6 - Sesión 7 (45') - Lección 7: Song & Skills 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.147 
iPack 

Flashcards 
CB p.67 

CD3 (28-29-30) 
 

 Repasar a linguaxe da unidade 
mediante unha canción.  

 Visualización dun vídeo coa canción da 
unidade: Hey you!. 

 Lectura da canción e resposta á pregunta 
de comprensión. 

 Escoita e comprobación de respostas. 

CL CL1.2. Capta o sentido global en textos orais 
variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Desenvolver o pensamento 
crítico. 

 Audición e aprendizaxe da canción.  
 Expresión da súa opinión sobre a canción 

utilizando os adxectivos da lista. 
 

CL CL2.1. Fai un uso axeitado da pronunciación, ritmo, 
entoación e acentuación en diferentes contextos. 

 Presentar e practicar a 
pronuncia dos sons /æ/ at, 
camp, have e /ɑː/ bath, castle, 
gardener, half, past, plants. 

 Audición e lectura das palabras da lista e 
identificación dos sons.  

 Audición e lectura dunha rima practicando 
a pronuncia dos sons presentados. 

CL CL1.5. Escoita e discrimina sons. 

 Familiarizar aos alumnos 
tarefas de exames: Speaking. 

 Interacción oral en parellas utilizando as 
speaking cards do Activity Book. 

AA AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

Activity Book: 
 Elección da palabra correcta na 

transcrición da canción. Escoita e 
comprobación de respostas. 

 Escritura de palabras que conteñan os 
sons aprendidos. 

CL CL1.5. Escoita e discrimina sons. AB p. 66  
 

 Desenvolver a creatividade.  Actividades de ampliación:  
Compleción da actividade Extra do AB: 
práctica da rima, máis rápido.  

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  
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Unidade 6 - Sesión 8 (45') - Lección 8: Language review & Communication 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.148 
iPack 

CB p.68-80 
CD3 (31) 

  Repasar a gramática e 
vocabulario da unidade a través 
dunha situación comunicativa. 

 Escoita dun diálogo entre os personaxes 
do curso e identificación das palabras da 
lista. 

 Escoita de novo e resposta ás preguntas. 

CL CL1.3. Identifica informacións específicas en textos 
orais variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Practicar a comunicación.  Intercambio comunicativo por parellas 
sobre as imaxes utilizando a linguaxe 
aprendida na unidade 

SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

 Practicar a comprensión escrita.   Lectura dunha conversación nun 
restaurante e compleción coas palabras e 
estruturas correctas. 

CL CL4.3. Realiza inferencias directas na comprensión 
de textos diversos sobre temas de interese. 

 Practicar a expresión oral.  Visualización dun vídeo cun modelo de 
diálogo para desenvolverse nunha  
cafetería ou restaurante. 

 Representación do diálogo en parellas 
seguindo as indicacións da Conversation 
card da unidade (p. 80). 

CL CL3.2. Mantén conversas cotiás e familiares sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

 Practicar a expresión escrita.  Escrita da tarefa proposta en Star learner: 
What are you going to do during the 
summer holidays? 

CL CL5.2. Elabora textos escritos atendendo ao 
destinatario e á finalidade do texto. 

 Consolidar o aprendido na 
lección. 

 Familiarizar aos alumnos 
tarefas de exames: Listening. 

Activity Book: 
 Realización de actividades de 

comprensión escrita e oral e expresión 
escrita. 

 Escoita e compleción da tarefa. 

CL CL1.5. Escoita e discrimina sons. AB p. 67 
CD3 (32)  
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Unidade 6 - Sesión 9 (45') - Lección 9: Think, do & review 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Escoita da canción da lección 7. CL CL1.2. Capta o sentido global en textos orais 
variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

TG p.150 
iPack 

CB p.69 
CD3 (33-34) 

 
AB p. 68-69 

 
 

 Repasar a linguaxe da unidade.  Lectura e audición da preparación do 
personaxe para elaborar o seu proxecto.  

CL CL1.3. Identifica informacións específicas en textos 
orais variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Proporcionar un modelo para o 
proxecto a realizar polos 
alumnos. 

 Lectura do proxecto elaborado polo 
personaxe: un e-mail sobre os seus plans 
para o verán.  

 Escoita e identificación de 4 erros no 
texto. 

CL CL1.3. Identifica informacións específicas en textos 
orais variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación. 

 Desenvolver a comprensión 
escrita. 

 Resposta ás preguntas sobre o proxecto 
do personaxe. 

CL CL4.2. Localiza información explícita en textos 
diversos sobre temas de interese. 

 Desenvolver a autonomía da 
aprendizaxe. 

 Lectura do consello Learn to Learn sobre  
algunhas frases en presente continuo e 
localización de exemplos no texto anterior. 

AA AA1. Emprega algunhas estratexias para aprender a 
aprender, como empregar dicionarios bilingües e 
monolingües.  

 Desenvolver a creatividade e a 
expresión oral. 

 Planificar e realizar un proxecto 
persoal. 

 Recompilación e clasificación do 
vocabulario necesario. 

 Comprobación do listado de tarefas 
previas (Learn to Learn). 

 Escritura de preguntas a realizar 
previamente e resposta ás mesmas. 

 Lectura dos consellos: organización, 
ortografía e gramática. 

 Escritura do proxecto:  un e-mail sobre os 
seus plans para o verán. 

 Resposta ás preguntas de comprobación. 
 Presentación oral do seu proxecto. 

SIEE  
 
 

AA 
 
 
 

CL 
 
 

SIEE1. Busca, recompila e organiza información en 
diferentes soportes. 
 
AA1. Emprega algunhas estratexias para aprender a 
aprender, como empregar dicionarios bilingües e 
monolingües.  
 
CL2.3. Pode organizar as súas breves exposicións, 
dicindo ou lendo en voz alta para toda a clase textos 
breves de realización propia. 

 Avaliar o seu progreso na 
unidade. 

 Aprender a aprender. 

 Avaliar o seu progreso e o seu proxecto. SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

Progress 
Booklet, p. 14-

15-21 

 
 



 

 
 

All About Us 5 – Oxford University Press          207 

Unidade 6 - Sesión 10 (45') - Evaluation 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Avaliación sumativa.  Realización do test da unidade 6. 
 Realización do test trimestral. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 

Teacher’s 
Resource 
Material 
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Review 3 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Call the H Team: Take us to Adventure Land! 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.153 
iPack 

CB p.70-71 
CD3 (35) 
AB p. 70 

 

 Repasar a linguaxe das 
unidades anteriores mediante 
unha historia. 

 Desenvolver a comprensión 
escrita. 

 Lectura e audición dunha historia. 
 Lectura de novo e elección das palabras 

correctas en cada oración.  

CL CL4.2. Localiza información explícita en textos 
diversos sobre temas de interese. 

 Desenvolver a creatividade. 
 Planificar e elaborar un 

proxecto colaborativo. 

 PLAN. Planificación e reparto de tarefas e 
roles para representar unha obra de 
teatro. 

 PREPARE. Debate e escrita de notas 
respondendo ás preguntas propostas. 

 PRACTISE. Práctica da obra. Práctica 
das cancións das dúas unidades 
anteriores. 

SC 
 
 

AA 
 
 
 

CL 
 
 

SC2. Respecta as normas básicas de intercambio 
como escoitar e mirar a quen fala, respectando a 
quenda de palabra. 
 
AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación. 
 
CL2.2. Participa en representacións sinxelas.  

 Afianzar a linguaxe aprendida 
nas dúas últimas unidades. 

 Práctica do xogo de repaso no iPack. CD CD3. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira. 

iPack 
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Review 3 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Project (Make a programme for a play) 

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Iniciar a lección.  Xogo opcional. Ver Teacher’s Guide. SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.154 
iPack 

CB p.70-71 
CD3 (35) 
AB p. 71 

 

 Repasar a linguaxe das 
unidades anteriores mediante 
unha historia.  

 Lectura ou audición de novo da historia de 
repaso da lección anterior. 

CL CL4.2. Localiza información explícita en textos 
diversos sobre temas de interese. 

 Desenvolver a creatividade. 
 Planificar e elaborar un 

proxecto colaborativo. 

 MAKE. Elaboración do programa da súa 
obra. 

 PERFORM. Representación da obra de 
teatro. 

CEC 
 
 

AA 
 
 
 

CL 
 
 

CEC3. Emprega técnicas artísticas para a 
presentación de proxectos ou documentos escritos. 
 
AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de 
comunicación. 
 
CL2.2. Participa en representacións sinxelas.  

 Avaliar o seu progreso. 
 Aprender a aprender. 

 Avaliar o seu proxecto e o proxecto do 
resto de grupos. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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Festivals 

 

HALLOWEEN  - Sesión 1 (45')  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Presentar a festividade.  (Opcional) Reflexión sobre a nota cultural sobre 
a festividade no Teacher’s Guide. 

SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.156 
Flashcards 

iPack 
CB p.72 
CD3 (36)  Escoitar un texto para captar 

información detallada. 
 Prestar atención ao contido 

cultural. 

 Presentación do vocabulario coas flashcards ou 
iPack. 

 Escoita e lectura dun texto sobre como se 
celebra Halloween no Reino Unido e resposta á 
pregunta de comprensión.  

CEC CEC1. Mostra curiosidade e interese por coñecer 
información sobre as persoas e a cultura dos países 
onde se fala a lingua estranxeira.  

 Comprobar a comprensión do 
texto. 

 Resposta ás preguntas sobre o texto. CL CL4.1. Capta o sentido global de textos sinxelos. 

 Comparar aspectos doutras 
culturas coa súa propia. 

 Intercambio de información persoal en parellas 
sobre o tema da lección. 

CL CL2.2. Participa en representacións sinxelas.  

 Practicar o vocabulario novo de 
forma oral utilizando unha 
estrutura coñecida.  

 Realización dun xogo comunicativo (The witch's 
hat game). 

SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

 Consolidar o vocabulario: carve 
a pumpkin, dress up, eat party 
food, go trick-or-treating, play 
party games, skeleton.   

Activity Book: 
 Compleción de oracións sobre Halloween. 
 Compleción dunha descrición dun disfrace de  

Halloween. 
 Redacción dunha descrición dun disfrace de  

Halloween. 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 72 
 

 Estender o contido da unidade.  Actividades de reforzo:  
Halloween Festivals worksheet. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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CHRISTMAS  - Sesión 1 (45')  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Presentar a festividade.  (Opcional) Reflexión sobre a nota cultural sobre 
a festividade no Teacher’s Guide. 

SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.158 
Flashcards 

iPack 
CB p.73 
CD3 (37)  Escoitar un texto para captar 

información detallada. 
 Prestar atención ao contido 

cultural. 

 Presentación do vocabulario coas flashcards ou 
iPack. 

 Escoita e lectura dun texto sobre como se 
celebra o Nadal no Reino Unido e resposta á 
pregunta de comprensión.  

CEC CEC1. Mostra curiosidade e interese por coñecer 
información sobre as persoas e a cultura dos países 
onde se fala a lingua estranxeira.  

 Comprobar a comprensión do 
texto. 

 Resposta ás preguntas sobre o texto. CL CL4.1. Capta o sentido global de textos sinxelos. 

 Comparar aspectos doutras 
culturas coa súa propia. 

 Escoita e aprendizaxe dunha panxoliña. CL CL2.2. Participa en representacións sinxelas.  

 Practicar o vocabulario novo de 
forma oral utilizando unha 
estrutura coñecida.  

 Realización dun xogo comunicativo (The 
pantomime  game). 

SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

 Consolidar o vocabulario: 
carols, fancy dress, lights, 
market, pantomime, present. 

Activity Book: 
 Compleción dun encrucillado sobre o Nadal. 
 Compleción de oracións sobre o Nadal 
 Compleción dun texto sobre os agasallos da 

Nadal. 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 73 
 

 Estender o contido da unidade.  Actividades de reforzo:  
Christmas Festivals worksheet. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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EASTER  - Sesión 1 (45')  

Obxectivos Actividades CCBB Indicadores Recursos 

 Presentar a festividade.  (Opcional) Reflexión sobre a nota cultural sobre 
a festividade no Teacher’s Guide. 

SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

TG p.160 
Flashcards 

iPack 
CB p.74 
CD3 (39)  Escoitar un texto para captar 

información detallada. 
 Prestar atención ao contido 

cultural. 

 Presentación do vocabulario coas flashcards ou 
iPack. 

 Escoita e lectura dun texto sobre como se 
celebra a Pascua no Reino Unido e resposta á 
pregunta de comprensión.  

CEC CEC1. Mostra curiosidade e interese por coñecer 
información sobre as persoas e a cultura dos países 
onde se fala a lingua estranxeira.  

 Comprobar a comprensión do 
texto. 

 Resposta ás preguntas sobre o texto. CL CL4.1. Capta o sentido global de textos sinxelos. 

 Comparar aspectos doutras 
culturas coa súa propia. 

 Decoración e descrición dun ovo de Pascua. CL CL2.2. Participa en representacións sinxelas.  

 Practicar o vocabulario novo de 
forma oral utilizando unha 
estrutura coñecida.  

 Realización dun xogo comunicativo (Easter egg 
hunt). 

SC SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

 Consolidar o vocabulario: 
Easter Monday, Easter Sunday, 
Good Friday, hot cross bun, roll 
(v), roast lamb. 

Activity Book: 
 Escritura de vocabulario sobre a Pascua. 
 Compleción de oracións sobre a Pascua 
 Lectura de oracións a Pascua e relación cos 

seus hábitos de celebración nesta festa. 

AA AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta 
de aprendizaxe.  

AB p. 74 

 Estender o contido da unidade.  Actividades de reforzo:  
Easter Festivals worksheet. 

SIEE SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo realizado. 
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6. Anexo I: Rúbrica de avaliación de contidos 

A continuación incluímos unha rúbrica xeral para avaliar o nivel que adquiriu o alumno cos estándares de aprendizaxe avaliables, en relación 

coas competencias clave e unha táboa de consulta cos distintos niveis de adquisición para cada un dos estándares de aprendizaxe de cada 

bloque lingüístico. 

6.1. Rúbrica de avaliación de contidos 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
CC 

BB 

Niveis de adquisición 
Instrumentos 
de avaliación 

E
n

 v
ía

s
 d

e
 

a
d

q
u

is
ic

ió
n

 

A
d

q
u

ir
id

o
 

A
v
a
n

z
a
d

o
 

E
x
c
e
le

n
te

 

O
b

s
e
rv

a
c
ió

n
  

P
ro

b
a
 e

s
c

ri
ta

 

P
ro

b
a
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ra
l 

O
u

tr
o

s
 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

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 a comprensión ao 

mesmo.   

- Interpretación das ideas principais 

expresadas en mensaxes orais de 

progresiva complexidade, como 

instrucións ou explicacións e 

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 

importante do texto.   

B1.3. Discriminar patróns sonoros, 

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.  

CL 

 

        

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.  

CL 

 

        

PLEB1.3. Identifica a información 

máis relevante en interaccións 

orais nas que participa que traten 

CL 

AA 

        



 

 
 

All About Us 5 – Oxford University Press          214 

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 

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. 

acentuais, rítmicos e de entoación 

básicos nos diferentes contextos 

comunicativos de forma 

significativa.  

sobre temas familiares 

procedentes de diferentes 

medios de comunicación e da 

Internet.  

PLEB1.4. Escoita atentamente 

en interaccións cara a cara, sen 

interromper. 

CL         

PLEB1.5. Amosa interese e 

respecto polas intervencións 

orais alleas en prol da mellora da 

súa pronuncia, entoación e 

acentuación. 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
CC 

BB 

Niveis de adquisición 
Instrumentos 
de avaliación 

E
n

 v
ía

s
 d

e
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Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

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 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.  

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, 

acentuais, rítmicos e de entoación 

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.  

CL         

PLEB2.2. Pregunta e responde 

para dar/obter información en 

interaccións cotiás habituais 

CL         

PLEB2.3. Amosa unha actitude 

de escoita atenta. 

CL 

SC 

        

PLEB2.4. Produce textos orais 

propios, sinxelos e breves (p.e. 

cancións, conversas telefónicas, 

dramatizacións) utilizando 

distintos soportes multimedia. 

CL 

SC 

        

PLEB2.5. Recorda as ideas 

principais dun texto escoitado e 

fai un resumo breve sobre o 

mesmo. 

         

PLEB2.6. Manifesta interese e 

respecto polas opinións do seus 

compañeiros/as. 
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- Compensar as carencias 

lingüísticas mediante 

procedementos non verbais 

(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 

básicos e de uso diario. PLEB2.7. Recoñece a 

diversidade lingüística da súa 

contorna como elemento 

enriquecedor. 

         

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. 
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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 

adecuados, tanto na interacción e 

expresión oral como na recitación, 

dramatización ou lectura en voz 

alta. 

- Dominio progresivo de aspectos 

fonéticos básicos, de ritmo e 

entoación para a produción de 

textos breves orais, a través do 

xogo e da expresión corporal e 

musical. 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

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... 

- 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 

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.  

 

CL         

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.  

CL         

PLEB3.3. Emprega algunhas 

estratexias básicas para a 

comprensión lectora.  

 

CL 

AA 

        

PLEB3.4. 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. 

CL 

AA 

        

PLEB3.5. Formula hipóteses 

sinxelas a partir de elementos 

icónicos e títulos que o 

acompañan e compróbaas. 

         

PLEB3.6. Valora a lingua escrita          
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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: €, ₤ @. 

como medio de comunicación. 

PLEB3.7. Amosa interese por 

informarse, comunicarse e 

aprender a través dos textos 

escritos. 

         

PLEB3.8. Amosa interese pola 

corrección, ortografía básica, 

puntuación e presentación dos 

textos escritos. 
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Bloque 4. Produción de textos escritos 

B4.1. Estratexias de producción:  

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 

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 

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 

convencións ortográficas básicas 

para escribir con razoable 

corrección frases curtas que utiliza 

normalmente ao falar, cunha 

PLEB4.1. Elabora textos sinxelos 

relacionados con temas da súa 

vida cotiá, experiencias e 

actividades na aula, traballados 

previamente de forma oral.  

 

CL         

PLEB4.2. Escribe diálogos 

simples, a partir de modelos, 

respectando a estrutura 

gramatical coñecida e as normas 

ortográficas básicas.  

CL         

PLEB4.3. Escribe textos 

sinxelos, organizados con 

coherencia na súa secuencia e 

con léxico relacionado co tema 

da escritura propios de 

situacións de relación 

interpersoal (invitacións, notas, 

avisos)..  

CL 

 

        

PLEB4.4. Amosa interese polo 

uso guiado das TIC para producir 

textos e presentacións e 

transmitir información escrita. 

CL 

AA 

        

PLEB4.6. Produce mensaxes 

escritas breves: notas e avisos, 

instrucións ou normas, cartas, 

felicitacións, carteis, folletos, 
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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 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 

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:  

ortografía aceptable. bandas deseñadas o descricións 

de lugares, gustos ou afeccións). 

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…). 

         

PLEB4.8. Uso do dicionario 

bilingüe e doutros materiais de 

consulta para a elaboración de 

textos. 

         

PLEB4.9. Presenta os seus 

textos con caligrafía clara e 

limpeza: evitando riscos, 

inclinación de liñas, etc. 

         

PLEB4.10. Utiliza a lingua 

estranxeira escrita de forma 

correcta en situacións variadas 

atendendo á súa corrección. 
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- 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: €, ₤ @. 
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Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

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.   

B5.4. Iniciar e rematar as 

interaccións adecuadamente en 

situacións reais ou simuladas en 

contextos menos dirixidos.   

B5.5. Obter e dar información 

persoal máis detallada, apariencia 

física, afeccións… en situacións 

comunicativas habituais dentro e 

fóra da aula. 

B5.6. Expresarse en tempo 

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.  

SC         

PLEB5.2. Amosa curiosidade por 

aprender a lingua estranxeira e a 

súa cultura.  

CL 

SC 

        

PLEB5.3. Participa en 

actividades de aprendizaxe 

individuais e colectivas, respecta 

as ideas dos e das demais e 

contribúe ao traballo en grupo. 

CL 

SIEE 

 

        

PLEB5.4. Inicia e remata as 

interaccións adecuadamente. 

CL 

SC 

        

PLEB5.5. Identifica en textos 

simples: as formas de presente e 

pasado simple, a afirmación e a 

negación… 

CL         

PLEB5.6. Expresa, identifica e 

distingue actividades variadas de 

rutina, lecer… 

CL         

PLEB5.7. Describe unha escena 

sinxela dicindo o que hai nela, 

CL         
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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 

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 

presente e pasado simple, 

afirmativa e negativa, 1ª e 3ª 

persoa… 

B5.7. Expresar nocións básicas 

relativas a accións cotiás, de 

lecer… 

B5.8. Expresar e identificar a 

existencia de seres vivos ou 

obxectos.   

B5.9. Describirse fisicamente, 

achegando información 

complementaria, a si mesmo/a ou 

a outra persoa.  

B5.10. Expresa e comprende 

indicacións e ordes. 

B5.11. Utilizar adecuadamente as 

estruturas morfosintácticas para 

realizar as funcións comunicativas 

propias do seu nivel. 

B5.12. Utiliza as estruturas 

sintácticas de progresiva 

dificultade (p. e. enlazar frases 

sinxelas con conectores (and, or, 

then but), pero adecuándoas aos 

propósitos comunicativos. 

B5.13. Recoñecer estruturas 

sintácticas básicas e os seus 

significados asociados. 

B5.14. Mostrar un control dun 

conxunto de estruturas gramaticais 

compara dúas ilustracións e 

identifica as diferenzas, entre 

outras. 

PLEB5.8. Describe con máis 

detalle o seu aspecto físico, 

gustos, afeccións… de si 

mesmo/a e doutra persoa.  

CL         

PLEB5.9. Expresa e distingue as 

indicacións para chegar a un 

lugar, así como as instrucións 

dentro e fóra da aula.  

 

CL         

PLEB5.10. Diferencia preguntas 

e respostas moi simples, así 

como as que achegan 

información.  

CL         

PLEB5.11. Estrutura 

adecuadamente os elementos 

das oracións, mantén a 

concordancia de número e 

persoa, e usa correctamente os 

nexos básicos.  

CL 

SC 

        

PLEB5.12. Memoriza rutinas 

lingüísticas coñecidas para 

desenvolverse nas interaccións 

dentro e fóra da aula. 

CL 

SC 

        

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. 

         

PLEB5.15. Compara aspectos 

lingüísticos e culturais das 
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no mesmo instante no que un 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, etc. 

- Realización de preguntas e 

respostas sinxelas indicando a 

identificación e localización de 

persoas, de obxectos e de 

lugares. 

- 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. 

sinxelas e de modelos de oracións 

e frases dentro dun repertorio 

memorizado. 

B5.15. Comprender e utilizar o 

léxico propio do nivel en situacións 

comunicativas sinxelas da vida da 

aula ou fóra dela. 

B5.16. Recoñecer un repertorio 

limitado de léxico de alta 

frecuencia relativo a situacións 

cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas súas 

experiencias. 

B5.17. 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…). 

B5.18. Indagar a realidade 

plurilingüe e multicultural das 

familias e da súa contorna, e 

identificar semellanzas e 

diferenzas, evitando os 

estereotipos. 

linguas que coñece para mellorar 

na súa aprendizaxe e lograr 

unha competencia integrada a 

través de producións 

audiovisuais ou multimedia e de 

manifestacións artísticas. 

PLEB5.16. Establece similitudes 

e diferenzas das linguas que hai 

na aula ou na súa contorna máis 

próxima. 

         

PLEB5.17. Valorar as linguas 

como instrumento de 

comunicación, para aprender e 

acercarse a outras culturas. 

         



 

 
 

All About Us 5 – Oxford University Press          226 

- Formulación de preguntas e 

respostas sobre a vestimenta. 

- Descrición de persoas, planta e 

animais. 

- Expresión de desexos. 

- Expresión de instrucións. 

- Preguntas e respostas sobre 

petición e ofrecemento de axuda. 

B5.3. Estruturas sintáctico-discursivas: 

- Saúdos, agradecementos, 

despedidas... (Hi, See you, How 

are you? I´m fine, thanks…).  

- 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?, I’m, 

I´m (bored), What´s your favourite 

(sport), My favourite (sport) is..., 

(What´s his/her favourite 

(subjectt)?His/her favourite 

(subject) is..., When is your 

birthday? My birthday is on 

(August 2nd)...).  

- Expresión de sorpresa, agrado... 

(What fun!; How nice!...).  

- Preguntas e respostas sinxelas 

sobre a procedencia e 

nacionalidade dun mesmo/a e 

doutra persoa (Where are you 

from?, I´m from..., Are you from...? 

Yes, I am/No, I am not, Is he/she 

from...? Yes he/she is/No, he/she 

isn´t..., Are you (Portuguese)? 

Yes, I´m/No, I am not)).. 

- Preguntas e respostas curtas en 

tempo presente e pasado (Are 
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you...?, Yes, I am/No, I´m not, Is 

he/she...? Yes, he/she is/No, 

he/she isn´t, Were you...?, Yes,I 

was/No, I wasn´t, Was he/she...? 

Yes, he/she was/No, he/she 

wasn´t). 

- Expresión de posesión en primeira 

e terceira persoa e formulación da 

pregunta correspondente e 

resposta afirmativa e negativa. 

- Descrición dun mesmo/a (I´ve got 

(blue eyes) and (dark hair, I´m (a 

nurse)). 

- Preguntas e respostas curtas, en 

primeira e terceira persoa de 

singular, sobre actividades diarias, 

de lecer etc. (Do you (play 

tennis)?, Yes, I do / No, I don´t). 

- Descrición, en primeira persoa en 

afirmativa e negativa, de accións 

cotiás no pasado (I (played) 

computer games yesterday, I 

didnt´play…). 

- Descrición, en primeira persoa en 

afirmativa e negativa, de accións 

habituais, actividades diarias, de 

lecer etc. (I (have lunch((at half 

past eight), I (listen to music),I 

don´t...). 

- Preguntas e respostas sinxelas en 

primeira e terceira persoa de 

singular, para describir accións 

que se realizan no mesmo instante 

no que un fala (What are you 

doing?, I´m (playing), What is he 

doing?, She´s/he´s (speaking)). 

- Expresión de instrucións habituais 

e indicacións de direccións, en 
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afirmativa e negativa (Fold (the 

paper, turn (on the left)). 

- Expresión de existencia (There is 

a (library) / There are lots of 

(parks) / There isn´t / There 

aren´t...). 

- Preguntas e respostas sobre a 

existencia de algo (Is there a 

(cinema)?, Yes there is, No there, 

isn´t, Are there lots of (gyms)?, 

Yes, there are, No, there aren’t). 

- Expresión da información (I´ve/I 

haven´t got (English) on 

(Friday)...). 

- Preguntas e respostas sobre os 

días da semana, meses, o tempo 

atmosférico, as horas e as datas 

(What date is it today?...). 

- Preguntas e respostas sobre 

obxectos do seu interese (Where´s 

is it?, It´s in/on/under/next to). 

- Expresión de cantidade: contar 

desde 1 a 1000. e 1st (1st), 

twenty-fifth (25th)… 

- Preguntas e respostas sinxelas 

sobre o prezo (How much is it?, 

It´s (one) pound and (fifty) cents). 

- Preguntas e respostas sinxelas 

sobre a cantidade de obxectos o 

persoas (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 
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respostas sobre habilidades (Can 

you (swim)?, Yes, I can;, No I 

can´t). 

- Expresión de habilidades en 

afirmativo e negativo (I can (play 

the piano), I can´t (play the 

trumpet). 

- 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?)). 

- Realización de preguntas e 

respostas curtas (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) relativo a posesións persoais, 

cores, números cardinais ata o 1000 e 

ordinais ata dous díxitos, preposicións, 

días da semana, roupa, materiais 

escolares, a hora, roupa, adxectivos para 

describir persoas, lugares e obxectos, 

países, nacionalidades, continentes, 

profesións, partes do corpo e a cara, 

deportes, equipamento deportivo, 

actividades ao aire libre e de lecer, 

instrucións habituais e indicacións de 

dirección, lugares da cidade, medios de 

transporte, comida, moedas, estado e 

sentimentos, tempo atmosférico, días da 
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semana, meses, estacións do ano, 

accións, instrumentos musicais, materiais, 

animais, membros da familia, partes da 

casa. 
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6.2. Niveis de adquisición 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Non 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.  

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.  

Comprende habitualmente 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.  

Comprende sempre 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.  

Non comprende os puntos principais e 
recoñece palabras e expresións 
coñecidas en textos orais (xogos de 
ordenador, peticións, instrucións) sobre 
temas do seu interese.  

Comprende os puntos principais e 
recoñece palabras e expresións 
coñecidas en textos orais (xogos de 
ordenador, peticións, instrucións) sobre 
temas do seu interese,.  

Comprende habitualmente os puntos 
principais e recoñece palabras e 
expresións coñecidas en textos orais 
(xogos de ordenador, peticións, 
instrucións) sobre temas do seu interese.  

Comprende sempre os puntos principais e 
recoñece palabras e expresións 
coñecidas en textos orais (xogos de 
ordenador, peticións, instrucións) sobre 
temas do seu interese.  

Non 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.  

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.  

Habitualmente 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.  

Identifica sempre a información máis 
relevante en interaccións orais nas que 
participa que traten sobre temas familiares 
procedentes de diferentes medios de 
comunicación e da Internet.  

Non escoita atentamente en interaccións 
cara a cara, sen interromper 

Escoita atentamente en interaccións cara 
a cara, sen interromper. 

Habitualmente escoita atentamente en 
interaccións cara a cara, sen interromper. 

Escoita sempre atentamente en 
interaccións cara a cara, sen interromper. 

Non amosa interese e respecto polas 
intervencións orais alleas en prol da 
mellora da súa pronuncia, entoación e 
acentuación. 

Amosa interese e respecto polas 
intervencións orais alleas en prol da 
mellora da súa pronuncia, entoación e 
acentuación. 

Habitualmente amosa interese e respecto 
polas intervencións orais alleas en prol da 
mellora da súa pronuncia, entoación e 
acentuación. 

Sempre amosa interese e respecto polas 
intervencións orais alleas en prol da 
mellora da súa pronuncia, entoación e 
acentuación. 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Non 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.  

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.  

Habitualmente 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.  

Participa sempre 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.  

Non pregunta nin responde para dar/obter 
información en interaccións cotiás 
habituais. 

Pregunta e responde para dar/obter 
información en interaccións cotiás 
habituais. 

Habitualmente pregunta e responde para 
dar/obter información en interaccións 
cotiás habituais 

Sempre pregunta e responde para 
dar/obter información en interaccións 
cotiás habituais. 

Non amosa unha actitude de escoita 
atenta.  

Amosa unha actitude de escoita atenta.  Amosa habitualmente unha actitude de 
escoita atenta. 

Amosa sempre unha actitude de escoita 
atenta. 

Non produce textos orais propios, sinxelos 
e breves (p.e. cancións, conversas 
telefónicas, dramatizacións) utilizando 
distintos soportes multimedia. 

Produce textos orais propios, sinxelos e 
breves (p.e. cancións, conversas 
telefónicas, dramatizacións) utilizando 
distintos soportes multimedia. 

Habitualmente produce textos orais 
propios, sinxelos e breves (p.e. cancións, 
conversas telefónicas, dramatizacións) 
utilizando distintos soportes multimedia. 

Sempre produce textos orais propios, 
sinxelos e breves (p.e. cancións, 
conversas telefónicas, dramatizacións) 
utilizando distintos soportes multimedia. 

Non recorda as ideas principais dun texto 
escoitado e fai un resumo breve sobre o 
mesmo 

Recorda as ideas principais dun texto 
escoitado e fai un resumo breve sobre o 
mesmo. 

Habitualmente recorda as ideas principais 
dun texto escoitado e fai un resumo breve 
sobre o mesmo 

Recorda sempre as ideas principais dun 
texto escoitado e fai un resumo breve 
sobre o mesmo 

Non manifesta interese e respecto polas 
opinións do seus compañeiros/as. 

Manifesta interese e respecto polas 
opinións do seus compañeiros/as. 

Manifesta interese e respecto polas 
opinións do seus compañeiros/as. 

Sempre manifesta interese e respecto 
polas opinións do seus compañeiros/as. 

Non recoñece a diversidade lingüística da 
súa contorna como elemento 
enriquecedor 

Recoñece a diversidade lingüística da súa 
contorna como elemento enriquecedor. 

Habitualmente recoñece a diversidade 
lingüística da súa contorna como 
elemento enriquecedor 

Sempre recoñece a diversidade lingüística 
da súa contorna como elemento 
enriquecedor 

Non 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 

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. 

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 

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 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Non comprende información básica 
escrita en notas, tendas e medios de 
transporte, relacionadas cos temas 
traballados previamente de forma oral.  

Comprende información básica escrita en 
notas, tendas e medios de transporte, 
relacionadas cos temas traballados 
previamente de forma oral.  

Comprende habitualmente información 
básica escrita en notas, tendas e medios 
de transporte, relacionadas cos temas 
traballados previamente de forma oral.  

Sempre comprende información básica 
escrita en notas, tendas e medios de 
transporte, relacionadas cos temas 
traballados previamente de forma oral.  

Non 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.  

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.  

Comprende habitualmente 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 

Sempre 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.  

Non emprega algunhas estratexias 
básicas para a comprensión lectora.  

Emprega algunhas estratexias básicas 
para a comprensión lectora.  

Habitualmente emprega algunhas 
estratexias básicas para a comprensión 
lectora.  

Sempre emprega algunhas estratexias 
básicas para a comprensión lectora.  

Non 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. 

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. 

Habitualmente 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. 

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. 

Non formula hipóteses sinxelas a partir de 
elementos icónicos e títulos que o 
acompañan e compróbaas 

Formula hipóteses sinxelas a partir de 
elementos icónicos e títulos que o 
acompañan e compróbaas. 

Habitualmente formula hipóteses sinxelas 
a partir de elementos icónicos e títulos 
que o acompañan e compróbaas 

Sempre formula hipóteses sinxelas a partir 
de elementos icónicos e títulos que o 
acompañan e compróbaas 

Non valora a lingua escrita como medio 
de comunicación 

Valora a lingua escrita como medio de 
comunicación. 

Habitualmente valora a lingua escrita 
como medio de comunicación 

Sempre valora a lingua escrita como 
medio de comunicación 

Non amosa interese por informarse, 
comunicarse e aprender a través dos 
textos escritos 

Amosa interese por informarse, 
comunicarse e aprender a través dos 
textos escritos. 

Habitualmente amosa interese por 
informarse, comunicarse e aprender a 
través dos textos escritos 

Sempre amosa interese por informarse, 
comunicarse e aprender a través dos 
textos escritos 

Non amosa interese pola corrección, 
ortografía básica, puntuación e 
presentación dos textos escritos 

Amosa interese pola corrección, ortografía 
básica, puntuación e presentación dos 
textos escritos. 

Habitualmente amosa interese pola 
corrección, ortografía básica, puntuación e 
presentación dos textos escritos 

Sempre amosa interese pola corrección, 
ortografía básica, puntuación e 
presentación dos textos escritos 
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Bloque 4. Producción de textos escritos 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Non elabora textos sinxelos relacionados 

con temas da súa vida cotiá, experiencias 

e actividades na aula, traballados 

previamente de forma oral.  

Elabora textos sinxelos relacionados con 
temas da súa vida cotiá, experiencias e 
actividades na aula, traballados 
previamente de forma oral.  

Habitualmente elabora textos sinxelos 
relacionados con temas da súa vida cotiá, 
experiencias e actividades na aula, 
traballados previamente de forma oral..  

Sempre elabora textos sinxelos 
relacionados con temas da súa vida cotiá, 
experiencias e actividades na aula, 
traballados previamente de forma oral..  

Non escribe diálogos simples, a partir de 
modelos, respectando a estrutura 
gramatical coñecida e as normas 
ortográficas básicas.  

Escribe diálogos simples, a partir de 
modelos, respectando a estrutura 
gramatical coñecida e as normas 
ortográficas básicas.  

Habitualmente escribe diálogos simples, a 
partir de modelos, respectando a estrutura 
gramatical coñecida e as normas 
ortográficas básicas.  

Sempre escribe diálogos simples, a partir 
de modelos, respectando a estrutura 
gramatical coñecida e as normas 
ortográficas básicas.  

Non escribe textos sinxelos, organizados 

con coherencia na súa secuencia e con 

léxico relacionado co tema da escritura 

propios de situacións de relación 

interpersoal (invitacións, notas, avisos)..  

Escribe textos sinxelos, organizados con 
coherencia na súa secuencia e con léxico 
relacionado co tema da escritura propios 
de situacións de relación interpersoal 
(invitacións, notas, avisos).  

Habitualmente escribe textos sinxelos, 
organizados con coherencia na súa 
secuencia e con léxico relacionado co 
tema da escritura propios de situacións de 
relación interpersoal (invitacións, notas, 
avisos)..  

Sempre escribe textos sinxelos, 
organizados con coherencia na súa 
secuencia e con léxico relacionado co 
tema da escritura propios de situacións de 
relación interpersoal (invitacións, notas, 
avisos)..  

Non amosa interese polo uso guiado das 
TIC para producir textos e presentacións e 
transmitir información escrita. 

Amosa interese polo uso guiado das TIC 
para producir textos e presentacións e 
transmitir información escrita. 

Habitualmente amosa interese polo uso 
guiado das TIC para producir textos e 
presentacións e transmitir información 
escrita. 

Sempre amosa interese polo uso guiado 
das TIC para producir textos e 
presentacións e transmitir información 
escrita 

Non produce mensaxes escritas breves: 
notas e avisos, instrucións ou normas, 
cartas, felicitacións, carteis, folletos, 
bandas deseñadas o descricións de 
lugares, gustos ou afeccións 

Produce mensaxes escritas breves: notas 
e avisos, instrucións ou normas, cartas, 
felicitacións, carteis, folletos, bandas 
deseñadas o descricións de lugares, 
gustos ou afeccións. 

Produce habitualmente mensaxes escritas 
breves: notas e avisos, instrucións ou 
normas, cartas, felicitacións, carteis, 
folletos, bandas deseñadas o descricións 
de lugares, gustos ou afeccións 

Sempre produce mensaxes escritas 
breves: notas e avisos, instrucións ou 
normas, cartas, felicitacións, carteis, 
folletos, bandas deseñadas o descricións 
de lugares, gustos ou afeccións 

Non 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…). 

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…). 

Produce habitualmente 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…). 

Sempre 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…). 

Non fai uso do dicionario bilingüe e 
doutros materiais de consulta para a 
elaboración de textos 

Fai uso do dicionario bilingüe e doutros 
materiais de consulta para a elaboración 
de textos. 

Fai habitualmente uso do dicionario 
bilingüe e doutros materiais de consulta 
para a elaboración de textos 

Sempre fai uso do dicionario bilingüe e 
doutros materiais de consulta para a 
elaboración de textos 

Non presenta os seus textos con caligrafía 
clara e limpeza: evitando riscos, 

Presenta os seus textos con caligrafía 
clara e limpeza: evitando riscos, 

habitualmente Presenta os seus textos 
con caligrafía clara e limpeza: evitando 

Sempre presenta os seus textos con 
caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, 



 

 
 

All About Us 5 – Oxford University Press          235 

inclinación de liñas, etc. inclinación de liñas, etc. riscos, inclinación de liñas, etc. inclinación de liñas, etc. 

Non utiliza a lingua estranxeira escrita de 
forma correcta en situacións variadas 
atendendo á súa corrección 

Utiliza a lingua estranxeira escrita de 
forma correcta en situacións variadas 
atendendo á súa corrección. 

Utiliza habitualmente a lingua estranxeira 
escrita de forma correcta en situacións 
variadas atendendo á súa corrección 

Sempre utiliza a lingua estranxeira escrita 
de forma correcta en situacións variadas 
atendendo á súa corrección 
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Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Non 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..  

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.  

Habitualmente 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..  

Identifica sempre 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..  

Non amosa curiosidade por aprender a 
lingua estranxeira e a súa cultura.  

Amosa curiosidade por aprender a lingua 
estranxeira e a súa cultura.  

Habitualmente amosa curiosidade por 
aprender a lingua estranxeira e a súa 
cultura.  

Sempre amosa curiosidade por aprender a 
lingua estranxeira e a súa cultura.  

Non participa en actividades de 
aprendizaxe individuais e colectivas, 
respecta as ideas dos e das demais e 
contribúe ao traballo en grupo.  

Participa en actividades de aprendizaxe 
individuais e colectivas, respecta as ideas 
dos e das demais e contribúe ao traballo 
en grupo.  

Participa habitualmente en actividades de 
aprendizaxe individuais e colectivas, 
respecta as ideas dos e das demais e 
contribúe ao traballo en grupo.  

Participa sempre en actividades de 
aprendizaxe individuais e colectivas, 
respecta as ideas dos e das demais e 
contribúe ao traballo en grupo.  

Non inicia e remata as interaccións 
adecuadamente 

Inicia e remata as interaccións 
adecuadamente. 

Habitualmente inicia e remata as 
interaccións adecuadamente 

Inicia e remata as interaccións sempre 
adecuadamente 

Non identifica en textos simples: as 
formas de presente e pasado simple, a 
afirmación e a negación….  

Identifica en textos simples: as formas de 
presente e pasado simple, a afirmación e 
a negación… 

Habitualmente identifica en textos simples: 
as formas de presente e pasado simple, a 
afirmación e a negación… 

Sempre Identifica en textos simples: as 
formas de presente e pasado simple, a 
afirmación e a negación… 

Non expresa, identifica e distingue 
actividades variadas de rutina, lecer… 

Expresa, identifica e distingue actividades 
variadas de rutina, lecer… 

Habitualmente expresa, identifica e 
distingue actividades variadas de rutina, 
lecer… 

Sempre expresa, identifica e distingue 
actividades variadas de rutina, lecer… 

Non eescribe unha escena sinxela dicindo 
o que hai nela, compara dúas ilustracións 
e identifica as diferenzas, entre outras. 

Describe unha escena sinxela dicindo o 
que hai nela, compara dúas ilustracións e 
identifica as diferenzas, entre outras.  

Habitualmente describe unha escena 
sinxela dicindo o que hai nela, compara 
dúas ilustracións e identifica as 
diferenzas, entre outras. 

Sempre describe unha escena sinxela 
dicindo o que hai nela, compara dúas 
ilustracións e identifica as diferenzas, 
entre outras 

Non describe con máis detalle o seu 
aspecto físico, gustos, afeccións… de si 
mesmo/a e doutra persoa..  

Describe con máis detalle o seu aspecto 
físico, gustos, afeccións… de si mesmo/a 
e doutra persoa.  

Describe habitualmente con máis detalle o 
seu aspecto físico, gustos, afeccións… de 
si mesmo/a e doutra persoa.  

Sempre describe con máis detalle o seu 
aspecto físico, gustos, afeccións… de si 
mesmo/a e doutra persoa..  

Non expresa e distingue as indicacións 
para chegar a un lugar, así como as 
instrucións dentro e fóra da aula.  

Expresa e distingue as indicacións para 
chegar a un lugar, así como as instrucións 
dentro e fóra da aula.  

Expresa e distingue habitualmente as 
indicacións para chegar a un lugar, así 
como as instrucións dentro e fóra da aula.  

Sempre expresa e distingue as indicacións 
para chegar a un lugar, así como as 
instrucións dentro e fóra da aula.  

Non diferencia preguntas e respostas moi 
simples, así como as que achegan 
información..  

Diferencia preguntas e respostas moi 
simples, así como as que achegan 
información.  

Habitualmente diferencia preguntas e 
respostas moi simples, así como as que 
achegan información..  

Sempre Diferencia preguntas e respostas 
moi simples, así como as que achegan 
información..  

Non estrutura adecuadamente os 
elementos das oracións, mantén a 

Estrutura adecuadamente os elementos 
das oracións, mantén a concordancia de 

Habitualmente estrutura adecuadamente 
os elementos das oracións, mantén a 

Sempre estrutura adecuadamente os 
elementos das oracións, mantén a 
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concordancia de número e persoa, e usa 
correctamente os nexos básicos.  

número e persoa, e usa correctamente os 
nexos básicos.  

concordancia de número e persoa, e usa 
correctamente os nexos básicos.  

concordancia de número e persoa, e usa 
correctamente os nexos básicos.  

Non memoriza rutinas lingüísticas 
coñecidas para desenvolverse nas 
interaccións dentro e fóra da aula. 

Memoriza rutinas lingüísticas coñecidas 
para desenvolverse nas interaccións 
dentro e fóra da aula. 

Habitualmente memoriza rutinas 
lingüísticas coñecidas para desenvolverse 
nas interaccións dentro e fóra da aula.. 

Sempre memoriza rutinas lingüísticas 
coñecidas para desenvolverse nas 
interaccións dentro e fóra da aula.. 

Non 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 

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. 

Habitualmente 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 

Sempre 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 

Non 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 

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. 

Habitualmente 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 

Sempre 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 

Non establece similitudes e diferenzas 
das linguas que hai na aula ou na súa 
contorna máis próxima 

Establece similitudes e diferenzas das 
linguas que hai na aula ou na súa 
contorna máis próxima. 

Habitualmente establece similitudes e 
diferenzas das linguas que hai na aula ou 
na súa contorna máis próxima 

Sempre establece similitudes e diferenzas 
das linguas que hai na aula ou na súa 
contorna máis próxima 

Non valora as linguas como instrumento 
de comunicación, para aprender e 
acercarse a outras culturas 

Valora as linguas como instrumento de 
comunicación, para aprender e acercarse 
a outras culturas. 

Habitualmente valora as linguas como 
instrumento de comunicación, para 
aprender e acercarse a outras culturas 

Sempre valora as linguas como 
instrumento de comunicación, para 
aprender e acercarse a outras culturas 
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7. Anexo II: Rúbrica de avaliación por competencias 

Avaliación xeral 

 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA            

ESCOITAR            

Escoita e entende secuencias de instrucións ou 
direccións sinxelas, dadas polo profesorado ou un 
medio mecánico. 

           

Escoita e entende secuencias de instrucións ou 
direccións sinxelas, dadas polo profesorado ou un 
medio mecánico 

           

Escoita e entende secuencias de instrucións ou 
direccións sinxelas, dadas polo profesorado ou un 
medio mecánico. 

           

Comprende globalmente e extrae información 
específica de situacións curtas e sinxelas coa 
visualización repetida do documento audiovisual. 

           

FALAR            

Fai un uso axeitado da pronunciación, ritmo, entoación 
e acentuación en diferentes contextos. 

           

Participa en representacións sinxelas.            

Pode organizar as súas breves exposicións, dicindo ou 
lendo en voz alta para toda a clase textos breves de 
realización propia. 

           

CONVERSAR            

Usa estruturas básicas propias da lingua estranxeira 
en diferentes contextos comunicativos de forma 
significativa. 

           

Mantén conversas cotiás e familiares sobre temas 
coñecidos en situacións de comunicación predicibles. 

           

LER            

Capta o sentido global de textos sinxelos.            

Localiza información explícita en textos diversos sobre 
temas de interese. 

           

Realiza inferencias directas na comprensión de textos 
diversos sobre temas de interese. 

           

Le textos diversos sobre temas de interese            

ESCRIBIR            

Escribe na lingua estranxeira a partir de modelos 
traballados previamente. 
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
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Elabora textos escritos atendendo ao destinatario e á 
finalidade do texto. 

           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA E 

TECNOLÓXICA 
           

Ordena os datos rexistrados atendendo a un criterio de 
clasificación. 

           

Representa os datos obtidos sobre feitos e obxectos 
da vida cotiá empregando os gráficos estadísticos 
mais axeitados á situación, táboa ou gráfica. 

           

Relaciona determinadas prácticas de vida co axeitado 
funcionamento do corpo. 

           

Identifica diferentes especies de seres vivos.            

Recoñece o proceso da experimentación científica            

COMPETENCIA DIXITAL            

Busca, recopila e organiza información en soporte 
dixital. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación 
para contrastar e comprobar información. 

           

Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe da 
lingua estranxeira. 

           

APRENDER A APRENDER            

Emprega estratexias para aprender a aprender, como 
empregar dicionarios bilingües ou monolingües.   

           

Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou 
interactivo para resolver problemas de comunicación. 

           

Valora a lingua estranxeira como ferramenta de 
aprendizaxe.   

           

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS            

Participa en interaccións orais dirixidas sobre temas 
coñecidos en situacións de comunicación predicibles. 

           

Respecta as normas básicas de intercambio como 
escoitar e mirar a quen fala, respectando o turno de 
palabra. 

           

Valora a lingua estranxeira como instrumento de 
comunicación con outras persoas e mostra curiosidade 
e interese cara as persoas que falan a lingua 
estranxeira. 

           

Identifica algúns costumes de países onde se fala a 
lingua estranxeira. 

           

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
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NIVEIS DE CALIFICACIÓN 
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Busca, recompila e organiza información en diferentes 
soportes. 

           

Goza de forma autónoma da lectura de textos 
axeitados á súa idade manifestando unha actitude 
positiva cara á lectura. 

           

Emprega estratexias sinxelas de planificación e 
comprobación do traballo realizado. 

           

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS            

Mostra curiosidade e interese por coñecer información 
sobre as persoas e a cultura dos países onde se fala a 
lingua estranxeira.  

           

Identifica algúns costumes de países onde se fala a 
lingua estranxeira. 

           

Emprega técnicas artísticas para a presentación de 
proxectos ou documentos artísticos. 

           

Participa na elaboración de composicións grupais 
empregando diferentes recursos expresivos musicais 
e/ou escénicos. 

           



 

 
 

All About Us 5 – Oxford University Press   241 

8. Anexo III: Marco Común Europeo de Referencia – CEF 

8.1. O Portfolio no noso proxecto 

O Common European Framework of Reference for Languages (CEF) é unha descrición das 

competencias lingüísticas en seis niveis: A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Os contidos de inglés para 

Primaria correspóndense aproximadamente cos dos primeiros. Os indicadores redactáronse para 

axudar tanto ós estudantes coma ós profesionais da educación a normalizar os procedementos de 

avaliación. 

Os textos, as tarefas e as funcións do libro de texto foron seleccionados coidadosamente para 

incluír as destrezas lingüísticas que se subliñan nos niveis máis baixos do CEF.  

O Porfolio, proposto polo Consello de Europa, é unha carpeta que gardan os alumnos na que se 

detallan as súas experiencias en relación coas linguas e o aprendizaxe das mesmas. 

 

Isto inclúe a lingua materna do alumno, así como calquera outra lingua coa que tivera entrado en 

contacto. O Portfolio consta dos seguintes elementos: 

 

Unha biografía lingüística 

 Unha lista na que os alumnos avalían as súas destrezas lingüísticas en termos do que son 

capaces de facer: What I can do. 

 Ferramentas para axudar ó alumno a identificar o seu estilo de aprendizaxe e os seus 

obxectivos. 

 Unha lista de actividades de aprendizaxe para realizar fóra da aula. 

 

Un pasaporte lingüístico 

 Unha avaliación global das destrezas lingüísticas do alumno a partir dos indicadores do 

Marco Común de Referencia. 

 Un breve informe a cerca da aprendizaxe da lingua tanto dentro coma fóra da aula. 

 Unha lista de certificados e títulos. 

 

Un dossier lingüístico: 

 Unha recompilación dos traballos do alumno, desde tarefas de escritura ata gravacións e 

proxectos. 

 

En síntese, a biografía detalla experiencias diarias no uso e aprendizaxe da lingua, o pasaporte 

resume ditas experiencias e o dossier constitúe a evidencia das experiencias escollidas. 

 

No Teacher’s Resource CD-ROM pódese atopar material fotocopiable e fichas de avaliación para 

cada unidade para que os alumnos completen unha biografía da aprendizaxe de idiomas, cunha 

referencia expresa ós contidos do Class Book.  

Cando os alumnos rematen de completar as súas fichas, o profesor as gardará e conservará para 

devolvérllelas ó final do curso. Nese momento, se lles pedirá que consulten os indicadores CEF e 

que decidan que nivel acadaron durante o ano en termos xerais. 



 

 
 

All About Us 5 – Oxford University Press   242 

8.2. Avalición global  

 
Nome: ____________________________ 
Nacionalidade: ________________________ 
Lingua materna: _____________________ 
Data: ______________________________ 
 
Avaliación das distintas destrezas na lingua estranxeira. Marcar cun tick () ou unha cruz (x) para 
cada nivel A1 ou A2 segundo a descrición de cada destreza. 
 
 A1 A2 

Listening   

Reading   

Conversation   

Speaking   

Writing   

 
 

 A1 A2 

Listening É capaz de identificar palabras de uso 
habitual e frases moi básicas sobre si 
mesmo, a súa familia e a súa contorna 
inmediata cando se lle fala paseniño e 
con claridade. 
 

É capaz de comprender frases e o vocabulario 
máis habitual sobre temas de interese persoal 
(como información persoal e familiar moi 
básica, compras, lugar de residencia, 
emprego). Pode captar a idea principal de 
mensaxes e anuncios sinxelos, breves e 
claros. 

Reading É capaz de entender nomes coñecidos, 
palabras e frases moi sinxelas, como por 
exemplo, en anuncios e pósters ou en 
catálogos. 

É capaz de ler textos moi breves e sinxelos. 
Pode encontrar información específica e 
predicible en escritos cotiáns sinxelos como 
anuncios, prospectos, menús e horarios, e 
comprende cartas persoais breves e sinxelas. 

Conversation 
(Oral 
interaction) 

É capaz de interaccionar de forma 
sinxela se a outra persoa está disposta a 
repetir ou reformular o que dixo máis 
paseniño e lle axuda a formular o que 
está intentando dicir. Sabe formular e 
responder preguntas sinxelas sobre 
temas de necesidade inmediata ou 
sobre temas moi cotiáns.  

É capaz de comunicarse en tarefas sinxelas e 
habituais que requiren un intercambio de 
información sinxelo e directo sobre temas 
cotiáns e actividades. Pode realizar 
intercambios sociais moi breves, a pesar de 
que normalmente no poida comprender o 
suficiente para manter a conversa por si 
mesmo. 

Speaking 
(Oral 
production) 

É capaz de utilizar expresións e frases 
sinxelas para describir o lugar onde vive 
e as persoas que coñece. 

É capaz de empregar unha serie de 
expresións e frases para describir con termos 
sinxelos á súa familia e a outras persoas, as 
súas condicións de vida, a súa formación e o 
seu traballo actual ou máis recente. 

Writing É capaz de escribir postais breves e 
sinxelas, por exemplo, para enviar 
felicitacións. Sabe encher formularios 
con datos persoais, como por exemplo o 
seu nome, nacionalidade e enderezo no 
formulario dun hotel. 

É capaz de escribir notas e mensaxes 
sinxelas e breves relativas a temas de 
inmediata necesidade. Pode escribir unha 
carta persoal moi sinxela, por exemplo 
agradecendo algo a alguén. 
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8.3. End-of-year Self-Assessment  

 
Name: ___________________________ 
Nationality: _______________________ 
First language: ____________________ 
Date: ____________________________ 
 
Evaluate your language ability in each skill area. Read the descriptions of language skills for levels 
A1 or A2. Then put ticks () or crosses (x) in the table. 

 
 A1 A2 

Listening   

Reading   

Conversation   

Speaking   

Writing   

 
 

 A1 A2 

Listening I can recognise familiar words and very 
basic phrases concerning myself, my 
family and immediate concrete 
surroundings when people speak slowly 
and clearly. 

I can understand phrases and the highest 
frequency vocabulary related to areas of most 
immediate personal relevance (e.g very basic 
personal and family information, shopping, 
local area, employment). I can catch the main 
point in short, clear, simple messages and 
announcements. 

Reading I can understand familiar names, words 
and very simple sentences, for example 
on notices and posters or in catalogues. 

I can read very short, simple texts. I can find 
specific, predictable information in simple 
everyday material such as advertisements, 
prospectuses, menus and timetables and I can 
understand short simple personal letters. 

Conversation 
(Oral 
interaction) 

I can interact in a simple way provided 
the other person is prepared to repeat or 
rephrase things at a slower rate of 
speech and help me formulate what I’m 
trying to say. I can ask and answer 
simple questions in areas of immediate 
need or on very familiar topics.  

I can communicate in simple and routine tasks 
requiring a simple and direct exchange of 
information on familiar topics and activities. I 
can handle very short social exchanges, even 
though I can’t usually understand enough to 
keep the conversation going myself. 

Speaking 
(Oral 
production) 

I can use simple phrases and sentences 
to describe where I live and people I 
know. 

I can use a series of phrases and sentences to 
describe in simple terms my family and other 
people, living conditions, my educational 
background and my present or most recent 
job. 

Writing I can write a short, simple postcard, for 
example sending holiday greetings. I can 
fill in forms with personal details, for 
example entering my name, nationality 
and address on a hotel registration form. 

I can write short, simple notes and messages 
relating to matters in areas of immediate need. 
I can write a very simple personal letter, for 
example thanking someone for something. 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

▪ b 

▪ f 

▪ B1.1. Estratexias de comprensión: 

 Mobilización de información previa 

sobre tipo de tarefa e tema. 

 Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao mesmo. 

 Distinción de tipos de comprensión  

(sentido xeral, información esencial, 

puntos principais). 

 Formulación de hipótese sobre contido 

e contexto. 

 Inferencia e formulación de hipóteses 

sobre significados a partir da 

comprensión de elementos  

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos. 

 Reformulación de hipóteses a partir da 

comprensión de novos elementos. 

▪ B1.2. Patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación: interese pola 

pronuncia coidada, polo ritmo, pola 

entoación e pola acentuación adecuadas, 

tanto nas participacións orais como nas 

imitacións, recitacións e dramatizacións. 

▪ B1.1. Identificar o sentido xeral, a 

información esencial e os puntos 

principais en textos orais moi breves e 

sinxelos en lingua estándar, con 

estruturas simples e léxico de uso moi 

frecuente, articulados con claridade e 

lentamente e transmitidos de viva voz ou 

por medios técnicos, sobre temas 

habituais e concretos relacionados coas 

propias experiencias, necesidades e 

intereses en contextos cotiáns 

predicibles ou relativos a áreas de 

necesidade inmediata nos ámbitos 

persoal, público e educativo, sempre 

que as condicións acústicas sexan boas 

e non distorsionen a mensaxe, que se 

poida volver escoitar o devandito ou 

pedir confirmación e conte con apoio 

visual ou cunha clara referencia 

contextual. 

▪  B1.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias básicas máis adecuadas 

para a comprensión do sentido xeral, a 

información esencial ou os puntos 

principais do texto. 

▪ PLEB1.1. Comprende o esencial de anuncios 

publicitarios sobre produtos que lle interesan 

(xogos, ordenadores, CD etc.). 

▪ CCL 

▪ CAA  

▪ PLEB1.2. Comprende mensaxes e anuncios 

públicos que conteñan instrucións, indicacións 

ou outro tipo de información (por exemplo, 

números, prezos, horarios, nunha estación ou 

nuns grandes almacéns). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ PLEB1.3. Entende o que se lle di en 

transaccións habituais sinxelas (instrucións, 

indicacións, peticións, avisos). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC  

▪ PLEB1.4. Identifica o tema dunha conversa 

cotiá predicible que ten lugar na súa presenza 

(por exemplo, nunha tenda, nun tren). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC  

▪ PLEB1.5. Entende a información esencial en 

conversas breves e sinxelas nas que participa, 

que traten sobre temas familiares como, por 

exemplo, un mesmo, a familia, a escola, o 

tempo libre, a descrición dun obxecto ou un 

lugar. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC  



3 
 

ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ B1.3. Utilizar as indicacións do contexto 

e da información contida no texto para 

facerse unha idea dos significados 

probables de palabras e expresións que 

se descoñecen.  

▪ B1.4. Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación 

básicos e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas xerais 

relacionados con estes. 

▪ PLEB1.6. Comprende as ideas principais de 

presentacións sinxelas e ben estruturadas 

sobre temas familiares ou do seu interese (por 

exemplo, música, deporte etc.), a condición de 

que conte con imaxes e ilustracións e se fale 

de maneira lenta e clara.  

▪ CAA  

▪ PLEB1.7. Comprende o sentido xeral e o 

esencial e distingue os cambios de tema de 

programas de televisión ou doutro material 

audiovisual e multimedia dentro da súa área de 

interese (p. e. nos que se entrevista a mozos e 

mozas ou personaxes coñecidos  ou coñecidas 

sobre temas cotiás (por exemplo, o que lles 

gusta facer no seu tempo libre) ou nos que se 

informa sobre actividades de lecer (teatro, 

cinema, eventos deportivos etc.). 

▪ CCL 

▪ CAA 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ b 

▪ f 

▪ i 

▪ B2.1. Estratexias de produción: 

 Planificación 

 Concibir a mensaxe con claridade, 

distinguindo a súa idea ou ideas 

principais e a súa estrutura básica. 

 Adecuar o texto á persoa 

destinataria, contexto e canle, 

aplicando o rexistro e a estrutura de 

discurso adecuados a cada caso. 

 Execución 

 Expresar a mensaxe con claridade, 

coherencia, estruturándoo 

adecuadamente e axustándose, se 

é o caso, aos modelos e fórmulas 

de cada tipo de texto. 

 Reaxustar a tarefa (emprender 

unha versión máis modesta da 

tarefa) ou a mensaxe (facer 

concesións no que realmente lle 

gustaría expresar), tras valorar as 

dificultades e os recursos 

dispoñibles. 

 Apoiarse en tirar o máximo partido 

dos coñecementos previos (utilizar 

linguaxe prefabricada etc.). 

 Compensar as carencias 

lingüísticas mediante    

procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos ou paratextuais. 

 

Lingüísticos 

 Modificar palabras de significado 

parecido. 

 Definir ou parafrasear un termo 

▪ B2.1. Participar de maneira simple e 

comprensible en conversas moi breves 

que requiran un intercambio directo de 

información en áreas de necesidade 

inmediata ou sobre temas moi familiares 

(un mesmo, a contorna inmediata, 

persoas, lugares, obxectos e 

actividades, gustos e opinións), nun 

rexistro neutro ou informal, utilizando 

expresións e frases sinxelas e de uso 

moi frecuente, normalmente illadas ou 

enlazadas con conectores básicos, 

aínda que en ocasións a pronuncia non 

sexa moi clara, sexan evidentes as 

pausas e titubeos e sexa necesaria a 

repetición, a paráfrase e a cooperación 

da persoa interlocutora para manter a 

comunicación.  

▪ B2.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias básicas para producir textos 

orais monolóxicos ou dialóxicos moi 

breves e sinxelos, utilizando, p. e., 

fórmulas e linguaxe prefabricado ou 

expresións memorizadas, ou apoiando 

con xestos o que se quere expresar. 

▪ B2.3. Articular, de maneira polo xeral 

comprensible pero con evidente 

influencia da primeira ou outras linguas, 

un repertorio moi limitado de patróns 

sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos, adaptándoos á 

función comunicativa que se quere levar 

a cabo. 

▪ B2.4. Facerse entender en intervencións 

breves e sinxelas, aínda que resulten 

evidentes e frecuentes os titubeos 

iniciais, as vacilacións, as repeticións e 

as pausas para organizar, corrixir ou 

▪ PLEB2.1. Fai presentacións breves e sinxelas, 

previamente preparadas e ensaiadas, sobre 

temas cotiás ou do seu interese (presentarse e 

presentar a outras persoas; dar información 

básica sobre si mesmo, a súa familia e a súa 

clase; indicar as súas afeccións e intereses e as 

principais actividades do seu día a día; describir 

brevemente e de maneira sinxela a súa 

habitación, o seu menú preferido, o aspecto 

exterior dunha persoa, ou un obxecto; presentar 

un tema que lle interese (o seu grupo de música 

preferido); dicir o que lle gusta e non lle gusta e 

dar a súa opinión)usando estruturas sinxelas e 

cunha pronuncia e entoación comprensible. 

▪ CCL  

▪ CAA  
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

▪ b 

▪ f 

▪ i 

▪ B3.1. Estratexias de comprensión: 

 Mobilización de información previa 

sobre tipo de tarefa e tema. 

 Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao mesmo. 

 Distinción de tipos de comprensión 

(sentido xeral, información esencial, 

puntos principais). 

 Formulación de hipótese sobre contido 

e contexto. 

 Inferencia e formulación de hipótese 

sobre significados a partir da 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos. 

 Reformulación de hipótese a partir da 

comprensión de novos elementos. 

▪ B3.2. Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe non 

verbal.  

▪ B3.3. Funcións comunicativas: 

 Saúdos e presentacións, desculpas, 

agradecementos, invitacións. 

▪ B3.1. Identificar o tema, o sentido xeral, 

as ideas principais e información 

específica en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte dixital, moi 

breves e sinxelos, en lingua estándar e 

cun léxico de alta frecuencia, e nos que 

o tema tratado e o tipo de texto resulten 

moi familiares, cotiáns ou de necesidade 

inmediata, a condición de que se poida 

reler o que non se entendeu, que se 

poida consultar un dicionario e conte con 

apoio visual e contextual.  

▪  B3.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias básicas máis adecuadas 

para a comprensión do sentido xeral, a 

información esencial ou os puntos 

principais do texto. 

▪ B3.3. Inferir do contexto e da 

información contida no texto os 

significados probables de palabras e 

expresións que se descoñecen. 

▪ B3.4. Recoñecer os signos ortográficos 

básicos (p. e. punto, coma), así como 

símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, 

₤), e identificar os significados e 

intencións comunicativas xerais 

▪ PLEB3.1. Comprende instrucións, indicacións, e 

información básica en notas, letreiros e carteis en 

rúas, tendas, medios de transporte, cinemas, 

museos, colexios, e outros servizos e lugares 

públicos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ PLEB3.2. Comprende información esencial e 

localiza información específica en material 

informativo sinxelo como menús, horarios, 

catálogos, listas de prezos, anuncios, guías 

telefónicas, publicidade, folletos turísticos, 

programas culturais ou de eventos etc. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ PLEB3.3. Comprende correspondencia (SMS, 

correos electrónicos, postais e tarxetas) breve 

e sinxela que trate sobre temas familiares 

como, por exemplo, un mesmo, a familia, a 

escola, o tempo libre, a descrición dun obxecto 

ou un lugar, a indicación da hora e o lugar 

dunha cita etc. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ PLEB3.4. Comprende o esencial e os puntos 

principais de noticias breves e artigos de 

revistas para mozas e mozos que traten temas 

que lle sexan familiares ou sexan do seu 

interese (deportes, grupos musicais, xogos de 

ordenador). 

▪ CCL 

▪ CAA 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Expresión da capacidade, o gusto, a 

preferencia, a opinión, o acordo ou 

desacordo, o sentimento, a intención. 

  

 Descrición de persoas, actividades, 

lugares, obxectos, hábitos, plans. 

 Narración de feitos pasados remotos e 

recentes. 

 Petición e ofrecemento de axuda, 

información, instrucións, obxectos, 

opinión, permiso. 

 Establecemento e mantemento da 

comunicación. 

▪ B3.2. Patróns gráficos e convencións 

ortográficas:  

 Interese polo lectura dos textos 

escritos propios e alleos valorando o 

seu sentido estético, correcta grafía e 

ortografía. 

relacionados con estes. ▪ PLEB3.5. Comprende o esencial de historias 

breves e ben estruturadas e identifica os e as 

personaxes principais, a condición de que a 

imaxe e a acción conduzan gran parte do 

argumento (lecturas adaptadas, cómics etc.). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ PLEB3.6. Emprega de forma axeitada os 

signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma), 

así como símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, 

@, ₤). 

▪ CCL 

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ b 

▪ f 

▪ i 

▪ B4.1 Estratexias de produción: 

 Planificación: 

 Mobilizar e coordinar as propias 

competencias xerais e 

comunicativas co fin de realizar 

eficazmente a tarefa (repasar que 

se sabe sobre o tema, que se pode 

ou se quere dicir etc.). 

 Localizar e usar adecuadamente 

recursos lingüísticos ou temáticos 

(uso dun dicionario ou gramática, 

obtención de axuda etc.). 

  

  

▪ B4.1. Construír, en papel ou en soporte 

electrónico, textos moi curtos e sinxelos, 

compostos de frases simples illadas, 

nun rexistro neutro ou informal, 

utilizando con razoable corrección as 

convencións ortográficas básicas 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. 

 

 

 

 

▪ PLEB4.1. Completa un breve formulario ou unha 

ficha cos seus datos persoais (por exemplo, para 

rexistrarse nas redes sociais, para abrir unha 

conta de correo electrónico etc.). 

▪ CCL  

▪ CD 

▪ CAA  
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

  

  

 Execución: 

 Expresar a mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos e 

fórmulas de cada tipo de texto. 

 Reaxustar a tarefa (emprender 

unha versión máis modesta da 

tarefa) ou a mensaxe (facer 

concesións no que realmente lle 

gustaría expresar), tras valorar as 

dificultades e os recursos 

dispoñibles. 

 Apoiarse en e sacar o máximo 

partido dos coñecementos previos 

(utilizar linguaxe prefabricada etc.). 

▪ B4.2. Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: 

 Interese pola presentación dos textos 

escritos propios e alleos valorando o 

seu sentido estético e empregando a 

correcta grafía e ortografía. 

 

▪ B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias 

básicas para producir textos escritos moi 

breves e sinxelos, p. e. copiando 

palabras e frases moi usuais para 

realizar as funcións comunicativas que 

se perseguen. 

▪  B4.3. Aplicar patróns gráficos e 

convencións ortográficas básicas para 

escribir con razoable corrección 

palabras ou frases curtas que se utilizan 

normalmente ao falar, pero non 

necesariamente cunha ortografía 

totalmente normalizada. 

▪   B4.8. Facer uso das ferramentas 

informáticas para completar actividades 

predeseñadas polo persoal docente. 

▪ B4.8. Usar correctamente o dicionario 

bilingüe, biblioteca de aula e outros 

materiais de consulta para a elaboración 

de textos, respectando as súas normas 

de funcionamento. 

▪ PLEB4.2. Escribe correspondencia persoal 

breve e simple (mensaxes, notas, postais, 

correos, chats ou SMS) na que dá as grazas, 

felicita a alguén, fai unha invitación, dá 

instrucións, ou fala de si mesmo/a e da súa 

contorna inmediata (familia, amigos e amigas, 

afeccións, actividades cotiás, obxectos e 

lugares) e fai preguntas relativas a estes 

temas. 

▪ CCL 

▪ CD  

▪ CAA  

▪ CSC  

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ b 

▪ f 

▪ B5.1. Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe non 

verbal, así como a realidade plurilingüe e 

multicultural da propia contorna. 

 

▪ B5.2 Funcións comunicativas: 

 Saúdos e presentacións, 

desculpas,agradecementos, 

invitacións. 

 Expresión da capacidade, o gusto, a 

preferencia, a opinión, o acordo ou 

desacordo, o sentimento, a intención. 

 Descrición de persoas, actividades, 

lugares, obxectos, hábitos, plans. 

 Narración de feitos pasados remotos e 

recentes. 

 Petición e ofrecemento de axuda, 

información, instrucións, obxectos, 

opinión, permiso. 

 Establecemento e mantemento da 

comunicación. 

▪  B5.3. Estruturas sintáctico-discursivas: 

 Expresión de relacións lóxicas: 

conxunción (and); disxunción (or); 

oposición (but); causa (because); 

 

 

 

 

 

 

 

▪ B5.1. Identificar aspectos socioculturais 

e sociolingüísticos básicos, concretos e 

significativos, sobre a vida cotiá (hábitos, 

horarios, actividades ou celebracións), 

condicións de vida (vivenda, contorna), 

relacións interpersoais (familiares, de 

amizade ou escolares), comportamento 

(xestos habituais, uso da voz ou 

contacto físico) e convencións sociais 

(normas de cortesía), e aplicar os 

coñecementos adquiridos sobre estes a 

unha comprensión adecuada do texto. 

▪ B5.2. Recoñecer aspectos socioculturais 

e sociolingüísticos básicos, concretos e 

significativos, e aplicar os coñecementos 

adquiridos sobre estes a unha produción 

oral e escrita adecuada ao contexto, 

respectando as convencións 

comunicativas máis elementais. 

▪ B5.3. Distinguir a función ou funcións 

▪ PLEB5.1. Entende a información esencial en 

conversas breves e sinxelas nas que participa 

que traten sobre temas familiares como, por 

exemplo, un mesmo, a familia, a escola, o tempo 

libre, a descrición dun obxecto ou dun lugar. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC  

▪ PLEB5.2. Desenvólvese en transaccións cotiás 

(p. e. pedir nunha tenda un produto e preguntar 

o prezo). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC  

▪ PLEB5.3. Participa en conversas cara a cara 

ou por medios técnicos (teléfono, Skype) nas 

que se establece contacto social (dar as 

grazas, saudar, despedirse, dirixirse a alguén, 

pedir desculpas, presentarse, interesarse polo 

estado de alguén, felicitar a alguén), se 

intercambia información persoal e sobre 

asuntos cotiás, se expresan sentimentos, se 

ofrece algo a alguén, se pide prestado algo, 

queda con amigos e amigas ou se dan 

instrucións (p. e. como se chega a un sitio con 

axuda dun plano). 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC  

▪ PLEB5.4. Participa nunha entrevista, p. e. 

médica nomeando partes do corpo para indicar 

o que lle doe. 

▪ CCL 

▪ CSC  
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

finalidade (to- infinitive, e. g. I did it to 

help her); comparación (as Adj. as; 

smaller (than); the biggest).  

 Relaciones temporais (when; before; 

after). 

 Afirmación (affirmative sentences; Yes 

(+ tag)). 

 Exclamación (What + noun, e. g. What 

fun!; How + Adj., e. g. How nice!; 

exclamatory sentences, e. g. I love 

salgade!). 

  

 Negación (negative sentences with 

comunicativas principais do texto (p. e. 

unha demanda de información, unha 

orde, ou un ofrecemento) e un repertorio 

limitado dos seus expoñentes máis 

habituais, así como os patróns 

discursivos básicos (p. e. inicio e peche 

conversacional, ou os puntos dunha 

narración esquemática, inicio e peche 

dunha carta, ou os puntos dunha 

descrición esquemática). 

 

▪ B5.4. Recoñecer os significados máis 

comúns asociados ás estruturas 

sintácticas básicas propias da 

▪ PLEB5.5. 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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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

not, never, non (Adj.), nobody, nothing; 

Non (+ negative tag)). 

 Interrogación (Wh- questions; Aux. 

questions). 

 Expresión do tempo: pasado (simple 

past; present perfect); presente (simple 

present); futuro (going to; will). 

 Expresión do aspecto: puntual (simple 

tenses); durativo (present and past 

continuous); habitual (simple tenses (+ 

Adv., e. g. always, everyday)); 

incoativo (start –ing); terminativo (finish 

–ing).  

 Expresión da modalidade: factualidade 

(declarative sentences); capacidade 

(can); posibilidade (may); necesidade 

(must; need); obriga (have (got) to; 

imperative); permiso (can; may); 

intención (going to; will). 

 Expresión da existencia (there is/are); 

a entidade (nouns and pronouns, 

articles, demonstratives); a calidade 

((very +) Adj.). 

 Expresión da cantidade 

(singular/plural; cardinal numerals up 

to four digits; ordinal numerals up to 

two digits. Quantity: all, many, a lot, 

some, (a) few, (a) little, more, much, 

half, a bottle/cup/glass/piece of. 

Degree: very, too, enough). 

 Expresión do espazo (prepositions and 

adverbs of location, position, distance, 

motion, direction, origin and 

arrangement). 

 Expresión do tempo (points (e. g. 

quarter past five); divisions (e. g. half 

an hour, summer), and indications (e. 

comunicación oral ou escrita (p. e 

estrutura interrogativa para demandar 

información). 

▪ B5.5. Recoñecer un repertorio limitado 

de léxico oral ou escrito de alta 

frecuencia relativo a situacións cotiás e 

temas habituais e concretos 

relacionados coas propias experiencias, 

necesidades e intereses. 

▪ B5.6. Cumprir a función comunicativa 

principal do texto (p. e. unha felicitación, 

un intercambio de información, ou un 

ofrecemento), utilizando un repertorio 

limitado dos seus expoñentes máis 

frecuentes e de patróns discursivos 

básicos (p. e. saúdos para inicio e 

despedida para peche en conversas ou 

en correspondencia, ou unha narración 

esquemática desenvolvida en puntos. 

▪  B5.7. Cumprir a función comunicativa 

principal do texto escrito (p. e. unha 

felicitación, un intercambio de 

información, ou un ofrecemento), 

utilizando un repertorio limitado dos seus 

expoñentes máis frecuentes e de 

patróns discursivos básicos (p. e. 

saúdos). 

▪ B5.8. Manexar estruturas sintácticas 

básicas (p. e. enlazar palabras ou 

grupos de palabras con conectores 

básicos como “e”, entón”, “pero”, 

“porque”), aínda que se sigan 

cometendo erros básicos de maneira 

sistemática en, p. e., tempos verbais ou 

na concordancia. 

▪ B5.9. Coñecer e utilizar un repertorio 

limitado de léxico, tanto oral como 
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MPORALIZACIÓN BIG SURPRISE! 6                           
 

UNIDADE 
Aprox. Nº 
Sesións 

Aprox. Temporalización 
(50 mins por sesión) 

Datas 

Starter Unit 6 2 SEMANAS 10 – 22 de setembro 

Unit 1: Heroes and villains 15 5 SEMANAS 23 de set. – 27 de out. 

Unit 2: Fame and fortune 12 4 SEMANAS 1 de nov. – 30 de novembro 

Unit 3: Work and play 15 5 SEMANAS 8 de xaneiro – 16 de febreiro 

Unit 4: Past Times 15 5 SEMANAS 24 de feb. – 31 de marzo 

Unit 5: Life at home 12 4 SEMANAS 1 de abril – 10 de maio 

Unit 6: Our planet 12 4 SEMANAS 11 de maio – 7 de xuño 

REVIEW 6 2 SEMANAS 8 – 21 de xuño 

 Festivals  12 4 SEMANAS 

halloween (28 out. – 31) 

Christmas (1 – 20 dec.) 

Carnival (17 – 23 febreiro) 

TOTAL 105 87.5 horas  
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SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS: 

6º CURSO 

STARTER UNIT 

 

Vocabulario 
Básico:  Ordinal numbers 1st-31st 

Japan, Morocco, Russia, Kenya, Peru, Britain.  
Mail icon, message, email address, spell check, past times, heroes, villains, fame, fortune, life at home, planet. 

 
Repaso:  vocabulario do nivel 5 
 
Estruturas comunicativas 
Datas: Dates; (the) 23rd (of) March 
Repaso das fórmulas interrogativas: (Review of question forms): How do you spell Brown?, When’s your birthday?, What do you 
look like?, What do you do at home at the weekend?, What’s your favourite place for a holiday?, 
Where are you/ from?, I’m/She’s//He’s from… 
 
Funcións da linguaxe 
Presentarse. 
Facer e responder a preguntas sobre a identidade da xente. 
Falar sobre os gustos e afeccións persoais. 
Preguntar e responder o país de orixe. 
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UNIT 1: HEROES AND VILLAINS  
Vocabulario 
Básico:  old, young, strong, weak, pretty, ugly, brave, scared.  
 older, younger, stronger, weaker, nicer, nastier, shortest, tallest, lightest, heaviest, biggest, smallest, longest, 

youngest, oldest. 
Sporty, friendly, wise, trendy, lucky, funny. 
Manga, eyebrow, pupil, iris, jaw, lip, mouth, head. I know, I don’t know. 
  

Gramática 
Comparative and superlative adjectives 
Estruturas comunicativas 
Who is she/he? I’m/He’s/She’s… -er than 
I’m/She/He’s the …-est in the (class) - Who’s the… -est person in the world? 
Funcións da linguaxe 
Describir persoas. 
Comparar idades, pesos e alturas. 
 
 
UNIT 2 – FAME AND FORTUNE 

Vocabulario 
Básico:  watch, belt, ring, wristband, rucksack, scarf, boots, earrings. 
 famous, crown, princess, eagle, prince. 

never, sometimes, often, always. 
watch films, go out alone, go horse riding, go to pop concerts, go on skiing holidays, play video games, send, 
magazine article, princesses, schoolboy/girl 
gold, diamonds, pearls, silk, rock, mine, oyster, rare, ordinary, cocoon, worm, gold  
long, short, new, old, fragile, hardest, come from, get from. 
Lucky thing!, Poor thing! 
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Gramática 
Present simple: she/he + adverbs of frequency 
Present simple: all forms + questions 
 
Estruturas comunicativas 
She’s/He’s/They’re wearing, Are you wearing…?, Yes, I am/No, I’m not.  
He/She wears… I always/often/sometimes/never… Does he/she play…? Yes, always/sometimes/often, No, never. 
 
Funcións da linguaxe 
Expresar o que se leva posto e o que teñen en xeral. 
Falar de actividades de tempo libre e frecuencia de acción. 
 
 

 

UNIT 3: WORK AND PLAY  
Vocabulario 
Básico:  lawyer, doctor, vet, office worker, builder, cleaner, housewife, reporter. 
 In a hospital, postman, waiter, policeman, pupil, actor, teacher, workers, cowherd 

Trousers, school uniform, short, go to school, surprised, free education. 
Five past, ten past, twenty past, twenty five past, twenty five to, twenty to, ten to , five to, o’clock, half past, quarter 
past, quarter to . 
African, Calypso, Flamenco, Samba, rock and roll, blues, jazz, reggae, rap, hip hop, West Africa, the Caribbean 
Islands, Peru, Brazil, North Africa 
Cool!, Boring! 

Gramática 
Past simple: to be; she/he/they + was/were 
Past simple: to be, all forms + questions 
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Estruturas comunicativas 
What’s your uncle’s job?, He’s a…  
He/She was/wasn’t, They were/weren’t, I’m/I’m not a…  
I was/wasn’t at + lugar, Where you at + lugar?, Yes, I was, No, I wasn’t. 
I was… We were…, …was originally from…, it often accompanies…, on + fecha. 
 
Funcións da linguaxe 
Falar sobre o que fixo a xente a fin de semana. 
Dicir as horas. 
 
 

UNIT 4: PAST TIMES  
Vocabulario 
Básico:  clever, silly, cruel, kind, fat, thin, poor, rich,  

Playing team sports, acting in plays, playing in an orchestra, going on school trips, doing archery, using a video 
camera, survey, go running. 
Football player, archer, tennis player, kitesurfer, racing driver, cyclist, snowboarder, shoot, arrow, drive cars, cycle, 
snowboard, archery, cycling, car racing, running, bat, bow and arrow, snowboard. 
Let’s…, Good idea!, Britain, instead. 

Gramática 
Past simple regular: she/he/it/they + verb + ed 
Past simple regular: all forms + questions 

 
Estruturas comunicativas 
What was this character like?, I’m thinking of a character,  
He/she/they + pasado simple dos verbos regulares. 
Did you…?, Yes I did/No I didn’t, I … yesterday. 
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Funcións da linguaxe 
Describir a xente. 
Falar do que fixeron os alumnos onte, despois do colexio. 
Expresar gustos e preferencias en canto a actividades de ocio. 
 
UNIT 5: LIFE AT HOME  
Vocabulario 
Básico:  make my bed, tidy my room, do the washing up, empty the rubbish bin, lay the table, look after my brothers and 

sisters, housework. 
 Went, said, gave, had, got, made, tidied, did,  

First, then, next, finally. 
I’ve got a(n) stomach ache, headache, earache, backache, toothache. 
Collected, cleaned, pumped, turned, used, started, reservoir, water treatment plant, safe, underground, tap, drain, 
sewage, sewer, cycle, use it for… ing. 
 

Gramática 
Past simple irregular: affirmative and negative 
Past simple irregular: all forms + questions 
 
Estruturas comunicativas 
We went (to a birthday party), He/She went/gave/said…. He/She didn’t go/give/have/say… 
What time did you get up/have…/go…? 
What’s the matter?, I’ve got a(n) (stomach ache), Well, I’m not surprised 
 
Funcións da linguaxe 
Falar do que fixo onte a xente e a que hora. 
Falar de festas e aniversarios. 
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UNIT 6: OUR PLANET  
Vocabulario 
Básico:  take a picnic, go fishing, find shells, hide in caves, look for treasure, jump in the sea, go on boats, take photos, sea 

shells,  
vet, oil, oil drum, island, contaminate, move, police, reporter, dump. 
Hot, sunny, cloudy, cold, warm, snows, windy 
Penguin, seal, polar bear, fish, global warming, Arctic, Antarctica, North Pole, South Pole, swim, hide, planet, ice, 
conserve energy, use energy. 
Sounds alright!, No way! 
  

Gramática 
Going to (future): I + affirmative/negative 
Going to (future): all forms + questions 
 
Estruturas comunicativas 
I’m (not) going to…, He’s/She’s going to… He/She isn’t going to… 
Where are you going to go? 
What are you going to do? 
It’s hot, it rains.  
Do you…? 
 
Funcións da linguaxe 
Falar sobre o que vai facer a xente. 
Expresar intención de futuro.  
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CULTURE – HALLOWEEN 

Vocabulario 
GHOST, WITCH, VAMPIRE 
Design crosswords 
 
CULTURE – CHRISTMAS 

Vocabulario 
Advent calendar, Christmas Eve, roast potatoes, mince pies, Christmas cake, crackers, sprouts,  
Father Christmas, baby Jesus, carol singing, sleigh, angel, bells, snowman, pudding, snowflake, 
Turkey, candle, carrots. 
Send cards, buy presents, decorate a tree, put up Christmas decorations, hang up stockings,  
give/open presents, have turkey, pull the crackers, sing carols. 
Estruturas 
We send a Christmas card, Write a Christmas message… 
 
CULTURE – CARNIVAL 

Desing masks. 
Vocubulary related with this celebration 
 
 
 

CULTURE – EASTER 

Vocabulario 
Good Friday, Easter Sunday, hot cross buns, bonnets, parade, Assembly, lesson, classes... 
Estruturas 
I go to the shop and buy Easter eggs, Mum hides eggs… 
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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 adóitase facer 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 (Listening and Speaking). 
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 Comprensión e expresión escrita (Writing). 
 

 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

  
 

6º Primaria BIG SURPRISE 6 - Oxford University Press  
Libros 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 todas as historias, cancións, rimas, chants, bailes, xogos musicais e 

outras actividades. As cancións coa súa versión karaoke, para que o alumnado se vaia familiarizado coas palabras.  

 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 mostra nas flashcards 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 aprendizaxe 
facilitando 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, 

writing and speaking. Obtense dous puntos por cada destreza e dous  puntos extra por boa pronunciación. En total 10 
puntos. 

 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 

adquiriridas ou desenvolvidas na unidade 

70,00% - Realización de probas escritas ou orais 

Realización do traballo na clase: 

- Realización axeitada do traballo. 

- Presentación do caderno. 

- Realización e presentación de fichas. 

10,00% - 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, dicilo, 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 
a adquisición das competencias básicas en comunicación na lingua estranxeira, establecendo se fora necesario as medidas 
oportunas de cara ao futuro. 


