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1.1. XUSTIFICACIÓN DO ENSINO DE LINGUA ESTRANXEIRA EN 
EDUCACIÓN INFANTIL
A aprendizaxe dunha lingua estranxeira é considerada un elemento enriquecedor na Educación Infantil, tanto polas 
necesidades culturais dos nosos tempos como polo alto grado de compatibilidade dos procedementos involucrados 
non aprendizaxe do inglés cos obxectivos propostos pola Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio. 

A capacidade dos nenos máis pequenos para aprender idiomas é coñecida e aceptada pola maioría dos especialistas, 
ó que se engada posibilidade de integrar a ensinanza do inglés na metodoloxía da Educación Infantil en xeneral. Ao 
iniciar o estudio da lingua estranxeira a unha idade tan pronta, preténdese que adquisición da lingua se realice dunha 
maneira lúdica e estimulantes que prepare ao neno para o proceso continuado que abarcará a Educación Primaria 
e Secundaria n estranxeira na Educación Infantil desenvolverán, cun esforzo mínimo, un conxunto de aptitudes e 
capacidades (sobre todo de comprensión auditiva e de pronunciación) que lles axudará ao longo dos seus anos de 
estudio. 

1.2. OBXECTIVOS XERAIS DA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL
A finalidade da Educación infantil é a de contribuír ao desenvolvemento físico, afectivo, social e intelectual dos nenos e 
nenas.

En ambos ciclos se atenderá progresivamente o desenvolvemento afectivo, ao movemento dos hábitos de control 
corporal, ás manifestacións da comunicación e da linguaxe, ás pautas elementais de convivencia e relación social, así 
como ao descubrimento das características físicas e sociais do medio. Do mesmo xeito, facilitaranse que as nenas e os 
nenos elaborouna imaxe positiva e equilibrada de si mesmos e que consigan autonomía persoal.

A Educación infantil contribuirá a desenvolver nas nenas e nenos as capacidades que lles permiten:

a)  Coñecer o seu propio corpo e o dos outros, as súas posibilidades de acción e aprender a respectar as 
diferencias.

b)  Observar e explorar o seu entorno familiar, natural e social.

c)  Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades habituais.

d) Desenvolver as súas capacidades afectivas.

e)  Relacionarse cos demais e adquirir progresivamente pautas elementais de convivencia e relación social, así 
como exercitarse na resolución pacífica de conflitos.

f ) Desenvolver habilidades comunicativas en diferentes linguaxes e formas de expresión.

g)  Iniciarse nas habilidades lóxico-matemáticas, na lecto-escritura e non movemento, o xisto e o ritmo.

1.3. AS TRES ÁREAS DE EXPERIENCIA NA EDUCACIÓN 
INFANTIL
As tres áreas son:

- Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal

- Coñecemento do entorno

- Linguaxes: comunicación e representación

Os materiais de clase concibíronse para que os seus obxectivos coincidan cos da etapa da Educación Infantil explicados 
non Real decreto 1630/2006 de 29 de decembro polo que se establecen as ensinanzas mínimas do segundo ciclo de 
Educación Infantil (véxase a lista de obxectivos máis abaixo). En definitiva, nos materiais de clase intentamos axudar 
aos nenos, a través do inglés, a coñecer mellor o seu corpo para que desenvolvan unha imaxe positiva de si mesmos; 
a observar e explorar o seu entorno máis inmediato; a coñecer outras manifestacións culturais; a representar e evocar 
aspectos diversos da realidade vividos, coñecidos ou imaxinados; a conseguir unha seguridade afectiva e emocional 
cada vez maior; a utilizar a linguaxe de forma axustada a diferentes situacións para comprender e ser comprendido; a 
expresar ideas, sentimentos, experiencias e desexos; e a adquirir bos hábitos de alimentación e hixiene.

A continuación, detallamos os obxectivos de cada unha das tres áreas en Educación Infantil.

1. o coñecemento de si mesmo e a autonomía persoal
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Esta área de coñecemento e experiencia fai referencia, de forma conxunta, á construción gradual da propia 
identidade, ao establecemento de relacións afectivas cos demais e a autonomía persoal como procesos 
inseparables e necesariamente complementarios. Os contidos que nesta área agrúpanse, adquiren sentido desde 
a complementariedade co resto das áreas, e deberán interpretarse nas propostas didácticas desde a globalidade 
da acción e das aprendizaxes.

Para contribuír ao coñecemento de si mesmo e á autonomía persoal, convén promover o xogo como actividade 
privilexiada que integra a acción coas emocións e o pensamento, e favorece o desenvolvemento social. 

A escola, especialmente nestas etapas, é un ámbito particularmente adecuado para o enriquecemento dos 
procesos de construción do coñecemento de si mesmo e da autonomía persoal, se ofrece unha intervención 
educativa axustada ás distintas necesidades individuais en contextos de benestar, seguridade e afectividade.

Os contidos divídense en catro bloques; o corpo e a propia imaxe, xogo e movemento, a actividade e a vida cotiá 
e o coidado persoal e a saúda.

O achegamento a estes temas é algo inherente en calquera clase de infantil. Ademais, a través dos contos e temas 
tratados nos materiais do curso trátase de desenvolver a autonomía persoal de cada alumno do mesmo xeito que 
o coñecemento de si mesmo. Na clase de inglés o xogo e o movemento son claves. 

Obxectivos 

En relación coa área, a intervención educativa terá como obxectivo o desenvolvemento das seguintes 
capacidades:

- Formarse unha imaxe axustada e positiva de si mesmo, a través da interacción cos outros e da 
identificación gradual das propias características, posibilidades e limitacións, desenvolvendo sentimentos de 
autoestima e autonomía persoal.

- Coñecer e representar o seu corpo, elementos e algunhas das súas funcións, descubrindo as 
posibilidades de acción e de expresión e coordinando e controlando cada vez con maior precisión xestos e 
movementos.

- Identificar os propios sentimentos, emocións, necesidades ou preferencias, e ser capaces de 
denominalos, exprésaos e comunícaos aos demais, identificando e respectando, tamén, os dos outros. 

- Realizar, de maneira cada vez máis autónoma, actividades habituais e tarefas sinxelas para resolver 
problemas da vida cotiá, aumentando o sentimento de auto-confianza e a capacidade de iniciativa, e 
desenvolvendo estratexias para satisfacer as súas necesidades básicas.

- Adecuar o seu comportamento ás necesidades e requisitos dos outros desenvolvendo actitudes e 
hábitos de respecto, axuda e colaboración, evitando comportamentos de submisión ou dominio.

- Progresar na adquisición de hábitos e actitudes relacionados coa seguridade, a hixiene e o 
fortalecemento da saúde, apreciando e desfrutando das situacións cotiás de equilibrio e benestar emocional. 

2. O medio físico, natural, social e cultural 

Con esta área de coñecemento e experiencia preténdese favorecer en nenos e nenas o proceso de descubrimento 
e representación de os diferentes contextos que compoñen o entorno infantil, así mesmo facilitar a súa inserción 
neles, de maneira reflexiva e participativa. Os contidos desta área adquiren sentido desde  complementariedade 
co resto das áreas, e deberán de interpretarse nas propostas didácticas desde a globalidade da acción e das 
aprendizaxes. Así por exemplo, o medio non pode ser comprendido sen a utilización dos diferentes linguaxes, da 
mesma maneira l realización de desprazamentos orientados debe facerse desde o coñecemento do propio corpo 
e da súa localización espacial.

Ao longo desta etapa, os nenos e as nenas descubran a súa pertenza ao medio social. A vida escolar conleva o 
establecemento de experiencias máis amplias que os acercarán ao coñecemento das persoas e das relacións 
interpersoais, xerando vínculos e desenvolvendo actitudes como confianza, empatía e achegamento que 
constitúen a sólida base de súa socialización. No desenvolvemento destas relacións afectivas, deberán terse en 
conta a expresión e comunicación das propias vivencias, dos seus emocións e sentimentos, para a construción da 
propia identidade e para favorecer a convivencia.  

Progresivamente hanse de ir acercando ao coñecemento dalgúns trazos culturais propios. A diversidade cultural 
aconsella aproximar a nenos e nenas aos usos e costumes sociais desde unha perspectiva aberta e integradora 
que lles permita coñecer diversos modos e manifestacións culturais presentes na sociedade e xerar así actitudes 
de respecto e aprecio cara elas. 

A importancia das novas tecnoloxías e a súa incorporación actual ao funcionamento da sociedade aconsellan 
que nenas e nenos identifiquen o papo que estas tecnoloxías teñen nas súas vidas, interesándose polo seu 
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coñecemento e iniciándose no seu uso. 

Os contidos se dividen en tres bloques: o medio físico: elementos, relacións e medida; o acercamento á natureza 
e a cultura e a vida na sociedade. Nos materiais da Lingua Estranxeira pódense acercar eses temas aos alumnos a 
través dos contos e vídeos e outros materiais e actividades curriculares.

Obxectivos

En relación coa área, a intervención educativa terá como obxectivo o desenvolvemento das seguintes 
capacidades:

- Observar e explorar de forma activa o seu entorno, xerando interpretacións sobre algunhas situacións e 
feitos significativos e mostrando interese polo seu coñecemento.

- Relacionarse cos demais, de forma cada vez máis equilibrada e satisfactoria, interiorizando 
progresivamente as pautas de comportamento social e axustando a súa conducta as mesmas.

- Coñecer distintos grupos sociais próximos a súa experiencia, algunhas das súas características, 
producións culturais, valores e formas de vida, xerando actitudes de confianza, respecto e aprecio.

- Iniciarse nas habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos e coleccións, 
identificando os seus atributos e calidades e establecendo relacións de agrupamentos, clasificación, orde e 
cuantificación.

- Coñecer e valorar os compoñentes básicos do medio natural e algunhas das súas relacións, cambios e 
transformacións, desenvolvendo actitudes de coidado, respecto e responsabilidade na súa conservación.

3. As linguaxes: comunicación e representación

Aínda que pode contribuír nas demais áreas, quizais a área máis importante para Lingua Estranxeira é a 
da comunicación e representación. Esta área de coñecemento e experiencia pretende tamén mellorar as 
relacións entre o neno e o medio. As distintas formas de comunicación e representación serven de nexo entre 
o mundo exterior e interior ao ser instrumentos que fan posible a representación da realidade, a expresión de 
pensamentos, sentimentos e vivencias e as interaccións cos demais.

No uso de distintas linguaxes, nenas e nenos irán descubrindo a mellor adaptación de cada un deles á 
representación das distintas realidades ou dimensións dunha mesma realidade. Desta maneira facilitarase que 
acomoden os códigos propios de cada linguaxe as súas intencións comunicativas, acercándose a un uso cada vez 
máis propio e creativo de devanditas linguaxes.

As diferentes formas de comunicación e representación que se integran nesta área son: a linguaxe verbal, a 
linguaxe plástica, a linguaxe musical, a linguaxe corporal, a linguaxe audiovisual e a linguaxe das tecnoloxías da 
información e a comunicación, que, en certa maneira, integra as anteriores.  

Por outro lado, a linguaxe oral é especialmente relevante nesta etapa, é o instrumento por excelencia de 
aprendizaxe, de regulación da conducta e de manifestación de vivencias, sentimentos, ideas, emocións, etc. 
A verbalización, a explicación en voz alta, do que están aprendendo, do que pensan e o que senten, é un 
instrumento imprescindible para configurar a identidade persoal, para aprender, para aprender a facer e para 
aprender a ser. Coa lingua oral irase estimulando, a través de interaccións diversas, o acceso a usos e formas cada 
vez máis convencionais e complexas.

No segundo ciclo de Educación Infantil preténdese que nenos e nenas descubran e exploren os usos da lectura e 
a escritura, espertando e afianzando o seu interese por estes. A utilización funcional e significativa da lectura e a 
escritura na aula, levaraos, xunto coa intervención educativa pertinente, a iniciarse no coñecemento dalgunhas 
das propiedades do texto escrito e das súas características convencionais cuxa adquisición deberase completar 
no primeiro ciclo de Primaria. 

Da mesma forma, é necesario o desenvolvemento de actitudes positivas cara a propia lingua e a dos demais, 
espertando sensibilidade e curiosidade por coñecer outras linguas. Na introdución dunha Lingua Estranxeira 
valorarase esta curiosidade e o acercamento progresivo aos significados das mensaxes en contextos de 
comunicación coñecidos, fundamentalmente nas rutinas habituais da aula.

A linguaxe audiovisual e as tecnoloxías da información e a comunicación presentes na vida infantil, requiren un 
tratamento educativo que, a partir do uso, inicie a nenas e nenos na comprensión dos mensaxes audiovisuais e 
na súa utilización adecuada.  

Obxectivos

En relación coa área, a intervención educativa terá como obxectivo o desenvolvemento das seguintes 
capacidades:
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- Utilizar a lingua como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaxe e desfrute, de 
expresión de ideas e sentimentos e valorar a lingua oral como un medio de relación cos demais e de regulación 
da convivencia.

- Expresar emocións, sentimentos, desexos e ideas mediante a lingua oral e a través doutras linguaxes, 
elixindo a que mellor se axuste á intención e á situación. 

- Comprender as intencións e mensaxes doutros nenos e adultos, adoptando unha actitude positiva cara a 
lingua, tanto propia como estranxeira. 

- Comprender, reproducir e recrear algúns textos literarios mostrando actitudes de valoración, desfrute e 
interese cara estes.

- Iniciarse nos usos sociais da lectura e a escritura explorando o seu funcionamento e valorándoas como 
instrumento de comunicación, información e desfrute. 

- Acercarse ao coñecemento de obras artísticas expresadas en distintos linguaxes e realizar actividades de 
representación e expresión artística mediante o traballo de diversas técnicas.

- Iniciarse uso oral dunha Lingua Estranxeira para comunicarse en actividades dentro da aula, e mostrar 
interese e desfrute ao participar nestes intercambios comunicativos.

1.4. AS COMPETENCIAS BÁSICAS
No noso sistema educativo considérase que as competencias básicas que debe ter o alumno cando finaliza a súa 
escolaridade obrigatoria para enfrontarse aos retos da súa vida persoal e laboral son as seguintes:

- Competencia en comunicación lingüística.

- Competencia matemática.

- Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico.

- Competencia no tratamento da información e competencia dixital.

- Competencia social e cidadá.

- Competencia cultural e artística.

- Competencia para aprender a aprender.

- Competencia en autonomía e iniciativa persoal.

Contribución da área de Lingua Estranxeira á adquisición das competencias básicas 

A aprendizaxe dunha Lingua Estranxeira contribúe á adquisición da competencia en comunicación lingüística 
de maneira directa, completando, enriquecendo e enchendo de novos matices comprensivos e expresivos esta 
capacidade comunicativa xeral. Unha aprendizaxe da Lingua Estranxeira baseada no desenvolvemento de habil-
idades comunicativas, contribuirá ao desenvolvemento desta competencia básica no mesmo sentido que o fai a 
primeira lingua. 

A aportación da Lingua Estranxeira ao desenvolvemento desta competencia é primordial no discurso oral ao 
adquirir as habilidades de escoita, fala e conversa, unha relevancia singular nesta etapa. Deste xeito, a aprendizaxe 
da Lingua Estranxeira, mellora a competencia comunicativa xeral ao desenvolver a habilidade para expresarse. 

A partir da adquisición da linguaxe, esta convértese no vehículo de pensamento humano, no instrumento para 
a interpretación e representación da realidade e na ferramenta de aprendizaxe por excelencia. Esta materia 
contribúe ao desenvolvemento da competencia para aprender a aprender posto que acrecenta a capacidade 
lingüística xeral conferíndolle novas potencialidades e recursos diferentes para a comprensión e expresión.

Esta materia é ademais un bo vehículo para o desenvolvemento da competencia social e cidadá. As linguas 
serven aos falantes para comunicarse socialmente, forman parte da cultura común das diferentes comunidades e 
nacións. Pero tamén, en gran medida, son vehículo de comunicación e transmisión cultural, e favorecen o respec-
to, o interese e a comunicación con falantes doutras linguas e o recoñecemento e a aceptación de diferencias 
culturais e de comportamento. 

As competencias citadas están na actualidade en relación directa coa competencia no tratamento da información 
e competencia dixital. a utilización de recursos dixitais para o aprendizaxe, é inherente á materia e este uso cotián 
contribúe directamente ao desenvolvemento desta competencia. 
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Esta materia inclúe especificamente un achegamento ás manifestacións culturais propias da lingua e dos países 
nos que se atopa e, polo tanto, contribúe a adquirir a competencia artística e cultural ao propiciar unha aproxi-
mación a obras ou autores que contribuíron á creación artística, como na literatura infantil. 

O acercamento dunha Lingua Estranxeira contribúe tamén á adquisición da competencia autonomía e iniciativa 
persoal, en varios sentidos. O currículo fomenta o traballo cooperativo na aula, e o manexo de recursos e habili-
dades persoais dentro da área o coñecemento de si mesmo e a autonomía persoal’, o que supón poñer en funcio-
namento determinados procedementos que permiten o desenvolvemento de iniciativas e toma de decisións no 
traballo, propiciando así a autonomía e a iniciativa persoal.

Finalmente, e a pesares da competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico e a competencia 
matemática non se mencionan especificamente nos obxectivos para Lingua Estranxeira, dada a natureza dos ma-
teriais elaborados para a impartir esta materia, pódense encontrar moitas oportunidades de empezar a desen-
volver tamén estas competencias.

1.5. METODOLOXÍA DIDÁCTICA
É necesario determnar unha liña metodolóxica que permita levar a cabo unha boa acción pedagóxica neste ciclo.

Teránse en conta os seguintes aspectos: 
Imput lingüístico adecuado 

O aprendizaxe dunha lingua estranxeira nos nenos da etapa de Infantil é moi similar ao proceso de adquisición 
da lingua materna. O neno deberá entrar en contacto cunha linguaxe simple, pero natural, que non se limite 
a unhas poucas palabras de vocabulario específico, senón que constitúa unha ferramenta coa que acceder á 
realidade que lle rodea. Noutras palabras, tan importantes son as frases que marcan o quefacer cotián na aula de 
inglés como as que aparecen nas unidades dos materiais de clase.

Coordinación cos titores 

A través da ensinanza como ferramenta para a comunicación e a representación, o inglés entra a formar parte de 
currículo xeral desta etapa e permite abarcar toda unha serie de conceptos, procedementos e actitudes que se 
enmarcan perfectamente dentro da Educación Infantil. En consecuencia, a coordinación cos titores dos nenos re-
sulta esencial para garantir que o aprendizaxe do inglés enfócase de maneira integrada e globalizada coas outras 
áreas do currículo. Resulta tamén moi importante que, ao comezo do curo, os profesores de inglés se poñan de 
acordo cos titores para que os temas que se tratan non materiais de clase coincidan cos das outras áreas. A orde 
na que aparecen as unidades neste método non é inalterable; ao tratarse de fechas perforadas, estas unidades 
pódense organizar de modo que coincidan non tempo cos temas tratados polos titores. 

Rutinas de clase 

Unha das bases dos materiais de clase son as rutinas que se integran non curso para desenvolver tanto a com-
petencia sociocultural (os nenos aprenden o que poden atopar na clase e o que se agarda deles) como a compe-
tencia comunicativa (os nenos adquiren unha nova ferramenta de comunicación e unha serie de estratexias para 
entender e ser entendidos). Todas as leccións presentan a mesma estrutura, que irase completando coas distintas 
versións dos mesmos tipos de xogos e actividades. 

Actividades cortas 

A capacidade de atención e concentración dos nenos na Educación Infantil é bastante limitada, o que se tivo moi 
en conta à hora de elaborar a secuencia de actividades propostas nos materiais. Non é convinte dedicar demasi-
ado tempo a unha determinada actividade e impartir as clases de modo que as actividades se sucedan rapida-
mente. Por este motivo, recoméndase non dedicar máis de dez minutos a cada unha delas.

O período de silencio 

Ao comezo do seu aprendizaxe, moitos nenos atópanse non que os lingüistas denominan «período de silencio». 
Nesta fase néganse a falar en inglés; sen embargo, escoitan todo e utilizan o que escoitan para estruturar as súas 
nocións sobre o funcionamento deste novo idioma. É máis importante ofrecerlles numerosas oportunidades 
para que comprendan como funciona o idioma ca insistirlles na produción de determinadas palabras ou frases. 
Así pois, proporcionarémoslles distintas posibilidades de resposta segundo os diversos tipos de aprendizaxe de 
cada alumno. Deste modo, propoñerémoslles unha pregunta, brindarémoslles a oportunidade de demostrar que 
non entenderon a través da resposta física. Por exemplo, podemos pedir aos nenos que se poñan de pé, que le-
vanten a flashcard coa imaxe que indicamos ou que a coloquen non vagón correspondente do póster. Imitando a 
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maneira na que se adquire o primeiro idioma, proporcionarémoslles respostas positivas para comunicarse. 

Colaboración cos pais 

Tamén convén manter un estreito contacto cos pais, explicándolles o que se espera dos nenos e o método de tra-
ballo que se vai desenvolver, dándolles pistas para que poidan apoiar aos seus fillos non proceso de aprendizaxe. 
Organizar unha función ao final do curso na que os nenos canten as súas cancións favoritas e os pais poidan 
compartir os seus logros con eles, soe dar moi bos resultados.

1.6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS
1º curso

2º ciclo Educación infantil

Amanda & Friends 1 - Richmond (Santillaa Educación, S.L.)     

2º curso

2º ciclo Educación infantil

Amanda & Friends 2 - Richmond (Santillaa Educación, S.L.) 

3er curso

2º ciclo Educación infantil

Amanda & Friends 3 - Richmond (Santillaa Educación, S.L.) 

Recursos materiais no centro:

• Reprodutor de CD

• Ordenadores

• Encerado dixital interactivo.

1.7. CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN
Aínda que o enfoque principal de Daisy, Robin and me consiste en motivar aos nenos máis que indicar os seus 
logros, o control do progreso é importante para poder facer un seguimento individualizado da aprendizaxe. No 
primeiro curso de 2º ciclo de infantil, como os nenos están empezando a aprender, a avaliación pódese basear na 
observación directa do seu desenvolvemento. É máis importante animaos a participar, premiándoos con eloxios e 
pequenas recompensas, dedicar tempo a fixar os cementos da futura aprendizaxe de idiomas con confianza.

O control do progreso é unha labor continua desde o 2º curso de 2º ciclo de infantil. Pódese facer en calquera 
momento, facendo varias preguntas despois da hora do conto, fixándose nos nenos mentres traballan na mesa e 
observando como se desenvolven nas actividades con toda a clase.

Pódense dividir os criterios de avaliación en dúas seccións:

Actividades de clase

- Segue as instrucións de clase

- Intenta comunicarse co profesor/ monicreques

- Escoita e entende as cancións/rimas

- Intenta participar nas cancións/rimas (letra, accións ou ambas cousas)

- Pode seguir o conto

- Participa nos xogos

- Completa as fichas

- Completa as manualidades con coidado
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- Responde non-verbalmente ás instrucións

- Responde verbalmente ás instrucións

- Recoñece o vocabulario clave da unidade e empeza a nomealo en inglés

Actitude e comentarios xerais

- Mostra interese en aprender

- Esfórzase

- Participa

- Síntese seguro en clase

- Respecta as rutinas e normas da clase

- Desenvolve a psicomotricidade bruta

- Desenvolve a psicomotricidade fina

- Coopera cos compañeiros de clase

- Escoita aos compañeiras de clase

- Respecta as normas da vez de palabra

1.8. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN
Unidade de inicio de curso 1º trimestre

Unidade 1 1º trimestre

Unidade 2 1º trimestre

Unidade 3 2º trimestre

Unidade 4 2º trimestre

Unidade 5 3º trimestre

Unidade 6 3º trimestre

Festivals – Christmas 1º trimestre

Festivals - Halloween 1º Trimestre

Festivals – Easter 2º trimestre

En 4º de Educación Infantil poderá modificarse a temporalización das distintas unidades de acordo co avance do 
grupo (periodo de adaptación ao centro e ao grupo de clase). 
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2.PROGRAMACIÓN  
DE CONTIDOS

AMANDA & FRIENDS 1

PROGRAMACIÓN DAS UNIDADES DE 4º DE EDUCACIÓN INFANTIL
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UNIDADE 0: HELLO 

Lección 1 Lección 2
Obxectivos - Entender e utilizar o inglés.

- Recoñecer e nomear os 
personaxes.
- Aprender a dicir hello.
- Participar activamente nunha 
canción.

- Identificar o/a profesor/a.
- Revisar os nomes dos personaxes.
- Aprender a dicir bye bye.
- Participar activamente nunha 
canción.

Vocabulario Clave: Alfie, Amanda, George; 
hello.

Clave: Alfie, Amanda, George, 
teacher; bye bye.

Intelixencias múltiples Visual-espacial
Musical
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística

Visual-espacial
Musical
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística

Competencias clave LC, SCC LC, SCC

Recursos SB, marioneta, Teacher’s i-solutions, CDs, flashcards, TB, worksheets fotocopiables (TRB).

Relación coas áreas do currículo
 1. Coñecemento de si mesmo/a 

e autonomía persoal.
- Xogo e movemento: participan en diferentes xogos. Realizan actividades en movemento. Escenifican cancións.
-A actividade e a vida cotiá: realizan as rutinas diarias escoitando as cancións e saudando aos personaxes. Identifican a figura do/a profesor/a.

2. Coñecemento do contorno - Medio físico: elementos, relacións e medidas: identifican persoas propias do seu contorno escolar como o/a profesor/a.
- Achegamento á natureza: identifican os animais que representan os personaxes. 
- Cultura e vida en sociedade: aprenden os saúdos en inglés; axudan a recoller o material, aprenden a traballar en equipo.

3. Linguaxes: comunicación e 
representación

- Utilizan a linguaxe verbal para comunicarse, saudar, nomear os personaxes, responder a preguntas.
- Empregan a linguaxe audiovisual e as tecnoloxías da información e a comunicación co uso do Teacher’s i-solutions: visualizando a versión 
animada da historia e xogando aos xogos interactivos.
- Empregan a linguaxe artística debuxando e coloreando.
- Fan uso da linguaxe corporal nos xogos, bailando e realizando mímica para representar  accións.

Criterios de Avaliación No primeiro curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 
- Os nenos acostúmanse ás rutinas da clase de inglés. 
- Participan cantando as cancións. 
- Escoitan para obter información específica. 
- Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 
- Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de pre-escritura.  
- Completan as actividades de manualidades.
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UNIDADE 1: SCHOOL 

Lección 1 Lección 2 Lección 3 Lección 4
Obxectivos - Identificar o vocabulario da clase.

- Nomear o vocabulario da clase.
- Entender a pregunta: What’s this? 
- Participar activamente nunha 
canción.

- Identificar as cores: red e yellow.
- Entender a preguntas What 
colour is it? 
- Participar activamente nunha 
canción.

- Escoitar e seguir unha historia.
- Recoñecer o vocabulario da clase.
- Identificar as cores red e yellow.

- Revisar o vocabulario da clase.
- Revisar as cores: red e yellow.

Vocabulario Clave: bag; book, crayon, pencil. Clave: red, yellow; bag, book, 
crayon, pencil.

Clave: bag, book, crayon, pencil; 
red, yellow. 

Historia: No! Ooops! Oh dear! 

Clave: bag, book, crayon, pencil; 
red, yellow.

Intelixencias múltiples Visual-espacial
Físico-kinestésica
Musical
Lingüística

Visual-espacial
Físico-kinestésica
Musical
Interpersoal
Lingüística

Visual-espacial
Interpersoal
Lingüística

Visual-espacial
Físico-kinestésica
Musical
Interpersoal
Lingüística

Competencias clave LC, DC LC, CAE LC, CAE LC, DC

Recursos SB con adhesivos e pop-outs, marioneta, Teacher’s i-solutions, CDs, Póster, póster pop-outs, flashcards, cubo de flashcards, story cards, TB, 
worksheets fotocopiables (TRB), Phonics Big Book.

Relación coas áreas do currículo
 1. Coñecemento de si mesmo/a 

e autonomía persoal.
- Xogo e movemento: participan en diferentes xogos. Realizan actividades en movemento. Escenifican cancións.
- A actividade e a vida cotiá: realizan as rutinas diarias escoitando as cancións e saudando aos personaxes. 

2. Coñecemento do contorno - Medio físico: elementos, relacións e medidas: identifican cores e obxectos propios do seu contorno escolar.
- Cultura e vida en sociedade: practican os saúdos, axudan a recoller o material, aprenden a traballar en equipo.

3. Linguaxes: comunicación e 
representación

- Utilizan a linguaxe verbal para se comunicaren, nomear obxectos da aula, responder a preguntas, describir obxectos pola súa color.
- Aproxímanseá lingua escrita trazando diferentes tipos de liñas.
- Toman contacto coa literatura escoitando unha historia: No George, no.
- Empregan a linguaxe audiovisual e as tecnoloxías da información e a comunicación co uso do Teacher’s i-solutions: visualizando a versión 
animada da historia e xogando aos xogos interactivos.
- Empregan a linguaxe artística debuxando e coloreando.
- Fan uso da linguaxe corporal nos xogos, bailando e realizando mímica para representar  accións.

Criterios de Avaliación No primeiro curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 
- Os nenos acostúmanse ás rutinas da clase de inglés. 
- Participan cantando as cancións. 
- Escoitan para obter información específica. 
- Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 
- Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de pre-escritura.  
- Completan as actividades de manualidades.
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UNIDADE 2: FAMILY 

Lección 1 Lección 2 Lección 3 Lección 4
Obxectivos - Nomear os membros da familia.

- Entender a pregunta: Who’s this? 
- Participar activamente nunha 
canción.

- Identificar o número 1.
- Participar activamente nunha 
canción.

- Escoitar e seguir unha historia.
- Recoñecer o vocabulario da 
familia.
- Identificar o número 1.

- Revisar o vocabulario dos mem-
bros da familia.
- Revisar o número 1.

Vocabulario Clave: brother, daddy, mummy, 
sister.

Clave: number 1; mummy.

De repaso: bag, book, crayon, 
pencil.

Clave: brother, daddy, mummy, 
sister; number 1.

Historia: One at a time! Sorry! 

Clave: brother, daddy, mummy, 
sister; number 1.

Intelixencias múltiples Visual-espacial
Físico-kinestésica
Musical
Interpersoal
Lingüística
Lóxico-matemática

Visual-espacial
Físico-kinestésica
Musical
Interpersoal
Lingüística
Lóxico-matemática

Visual-espacial
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística

Visual-espacial
Musical
Interpersoal
Lingüística
Lóxico-matemática

Competencias clave LC, SCC LC, MST LC, CAE LC, DC

Recursos SB con adhesivos e pop-outs, marioneta, Teacher’s i-solutions, CDs, Póster, póster pop-outs, flashcards, cubo de flashcards, story cards, TB, 
worksheets fotocopiables (TRB), Phonics Big Book

Relación coas áreas do currículo
 1. Coñecemento de si mesmo/a 

e autonomía persoal.
- Xogo e movemento: participan en diferentes xogos. Realizan actividades en movemento. Escenifican cancións.
- A actividade e a vida cotiá: realizan as rutinas diarias escoitando as cancións e saudando aos personaxes. 

2. Coñecemento do contorno - Medio físico: elementos, relacións e medidas: identifican o número 1.
- Cultura e vida en sociedade: practican os saúdos, axudan a recoller o material, aprenden a traballar en equipo. Aprenden coa historia a mantener 
unha orde á hora de recoller e saír da clase, de un en un.

3. Linguaxes: comunicación e 
representación

- Utilizan a linguaxe verbal para se comunicar, nomear aos membros da familia, responder a preguntas.
- Aproxímanse á lingua escrita trazando diferentes tipos de liñas.
- Toman contacto coa literatura escoitando unha historia: One at a time.
- Empregan a linguaxe audiovisual e as tecnoloxías da información e a comunicación co uso do Teacher’s i-solutions: visualizando a versión 
animada da historia e xogando aos xogos interactivos.
- Empregan a linguaxe artística debuxando e coloreando e usando plastilina.
- Fan uso da linguaxe corporal nos xogos, bailando e realizando mímica para representar  accións.
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Criterios de Avaliación No primeiro curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 
- Os nenos acostúmanse ás rutinas da clase de inglés. 
- Participan cantando as cancións. 
- Escoitan para obter información específica. 
- Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 
- Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de pre-escritura.  
- Completan as actividades de manualidades.

 

UNIDADE 3: TOYS

Lección 1 Lección 2 Lección 3 Lección 4
Obxectivos - Nomear xoguetes.

- Entender as preguntas: What’s 
this? Is this a…?
- Participar activamente nunha 
canción.

- Revisar as cores red e yellow.
- Identificar as cores blue e green.
- Entender a pregunta: What colour 
is it?
- Participar activamente nunha 
canción.

- Escoitar e seguir unha historia.
- Recoñecer o vocabulario dos 
xoguetes.
- Identificar as cores blue e green.
- Revisar o vocabulario dos 
membros da familia e as cores red 
e yellow.

- Revisar o vocabulario dos xog-
uetes.
- Revisar as cores blue, green, red 
e yellow.

Vocabulario Clave: ball, car, doll, teddy. Clave: blue, green; ball, car, doll, 
teddy.

De repaso: red, yellow.

Clave: ball, car, doll, teddy; blue, 
green.

De repaso: brother, daddy, 
mummy, sister; red, yellow.

Historia: What is it? Thank you! 
Happy birthday! 

Clave: ball, car, doll, teddy; blue, 
green.

De repaso: red, yellow.

Intelixencias múltiples Visual-espacial
Físico-kinestésica
Musical
Interpersoal
Lingüística
Lóxico-matemática

Visual-espacial
Físico-kinestésica
Musical
Interpersoal
Lingüística
Lóxico-matemática

Visual-espacial
Interpersoal
Lingüística
Lóxica-matemática

Visual-espacial
Musical
Interpersoal
Lingüística
Lóxico-matemática

Competencias clave LC, IE LC,CAE LC, CAE LC, DC

Recursos SB con adhesivos e pop-outs, marioneta, Teacher’s i-solutions, CDs, Póster, póster pop-outs, flashcards, cubo de flashcards, story cards, TB, 
worksheets fotocopiables (TRB), Phonics Big Book

Relación coas áreas do currículo
 1. Coñecemento de si mesmo/a 

e autonomía persoal.
- Xogo e movemento: participan en diferentes xogos. Realizan actividades en movemento. Escenifican cancións.
- A actividade e a vida cotiá: realizan as rutinas diarias escoitando as cancións e saudando aos personaxes. 
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2. Coñecemento do contorno - Medio físico: elementos, relacións e medidas: identifican cores e obxectos propios do seu contorno familiar como os xoguetes.
- Cultura e vida en sociedade: practican os saúdos, axudan a recoller o material, aprenden a traballar en equipo. Aprenden sobre as convencións 
culturais sobre as celebracións de aniversarios.

3. Linguaxes: comunicación e 
representación

- Utilizan a linguaxe verbal para se comunicaren, nomear xoguetes, responder a preguntas, describir obxectos pola súa color.
- Aproxímanse á lingua escrita trazando diferentes tipos de liñas.
- Toman contacto coa literatura escoitando unha historia: George’s birthday.
- Empregan a linguaxe audiovisual e as tecnoloxías da información e a comunicación co uso do Teacher’s i-solutions: visualizando a versión 
animada da historia e xogando aos xogos interactivos.
- Empregan a linguaxe artística debuxando e coloreando.
- Fan uso da linguaxe corporal nos xogos, bailando e realizando mímica para representar  accións.

Criterios de Avaliación No primeiro curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 
- Os nenos acostúmanse ás rutinas da clase de inglés. 
- Participan cantando as cancións. 
- Escoitan para obter información específica. 
- Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 
- Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de pre-escritura.  
- Completan as actividades de manualidades.

UNIDADE 4: BODY 
Lección 1 Lección 2 Lección 3 Lección 4

Obxectivos - Nomear as partes da cara.
- Entender a pregunta: What’s this?
- Participar activamente nunha 
canción.

- Revisar o número 1.
- Identificar o número 2.
- Identificar un círculo.
- Contar ata dous obxectos.
- Entender a pregunta: How many?
- Participar activamente nunha 
canción.

- Escoitar e seguir unha historia.
- Recoñecer vocabulario da cara.
- Recoñecer os números 1 e 2.
- Identificar se tenemos 1 ou dúas 
de certas partes do corpo.

- Revisar o vocabulario da cara.
- Revisar os números 1 e 2.
- Revisar a figura xeométrica do 
círculo.

Vocabulario Clave: ears, eyes, mouth, nose.

De repaso: blue, green.

Clave: number 2; circle; ears, nose.

De repaso: number 1; car; crayon.

Clave: ears, eyes, mouth, nose; 
circle; number 2.

De repaso: number 1; mummy.

Historia: I feel poorly. Good girl!

Clave: ear, eyes, mouth, nose; 
circle; number 2.

De repaso: number 1.
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 Intelixencias múltiples Visual-espacial
Físico-kinestésica
Musical
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística
Lóxico-matemática

Visual-espacial
Físico-kinestésica
Musical
Interpersoal
Lingüística
Lóxico-matemática

Visual-espacial
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística

Visual-espacial
Musical
Interpersoal
Lingüística
Lóxico-matemática

Competencias clave LC, MST LC, MST LC, CAE LC, DC

Recursos SB con adhesivos e pop-outs, marioneta, Teacher’s i-solutions, CDs, Póster, póster pop-outs, flashcards, cubo de flashcards, story cards, TB, 
worksheets fotocopiables (TRB), Phonics Big Book.

Relación coas áreas do currículo
 1. Coñecemento de si mesmo/a 

e autonomía persoal.
- O corpo e a propia imaxe: identifican e nomean as partes da cara.
- Xogo e movemento: participan en diferentes xogos. Realizan actividades en movemento. Escenifican cancións. 
- A actividade e a vida cotiá: realizan as rutinas diarias escoitando as cancións e saudando aos personaxes. 
- O coidado persoal e a saúde: escoitan unha historia na  que o personaxe se atopa enfermo.

2. Coñecemento do contorno - Medio físico: elementos, relacións e medidas: identifican o número 2 e a figura xeométrica do círculo. Diferencian entre 1 e 2 obxectos, como 
cantidade.
- Cultura e vida en sociedade: practican os saúdos, axudan a recoller o material, aprenden a traballar en equipo.

3. Linguaxes: comunicación e 
representación

- Utilizan a linguaxe verbal para se comunicaren, nomear partes da cara, responder a preguntas, describir cantidades.
- Aproxímanse á lingua escrita trazando diferentes tipos de liñas.
- Toman contacto coa literatura escoitando unha historia: Amanda is poorly.
- Empregan a linguaxe audiovisual e as tecnoloxías da información e a comunicación co uso do Teacher’s i-solutions: visualizando a versión 
animada da historia e xogando aos xogos interactivos.
- Empregan a linguaxe artística debuxando e coloreando.
- Fan uso da linguaxe corporal nos xogos, bailando e realizando mímica para representar accións.

Criterios de Avaliación No primeiro curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 
- Os nenos acostúmanse ás rutinas da clase de inglés. 
- Participan cantando as cancións. 
- Escoitan para obter información específica. 
- Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 
- Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de pre-escritura.  
- Completan as actividades de manualidades.
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UNIDADE 5: PETS

Lección 1 Lección 2 Lección 3 Lección 4
Obxectivos - Nomear mascotas.

- Entender as preguntas: What’s 
this? Is this a …?
- Participar activamente nunha 
canción.

- Recoñecer o concepto de 
tamaño.
- Clasificar cousas como grande ou 
pequeno.
- Entender a pregunta: Is it big or 
little?
- Participar activamente nunha 
canción.

- Escoitar e seguir unha historia.
- Recoñecer o vocabulario de 
mascotas.
- Identificar mascotas polo seu son.

- Revisar o vocabulario das mas-
cotas.
- Revisar os adxectivos big e little.

Vocabulario Clave: cat, dog, fish, mouse. Clave: big, little; dog, elephant, 
fish, mouse.

De repaso: circle.

Clave: cat, dog, fish, mouse; big, 
little; His/Her name is...

De repaso: numbers 2; ball. 

Historia: Hello! Help. 

Clave: cat, dog, fish, mouse; big, 
little.

De repaso: circle. 

Intelixencias múltiples Visual-espacial
Físico-kinestésica
Musical
Interpersoal
Lingüística
Lóxico-matemática

Visual-espacial
Físico-kinestésica
Musical
Interpersoal
Lingüística
Lóxico-matemática

Visual-espacial
Físico-kinestésica
Interpersoal
Lingüística
Lóxico-matemática

Visual-espacial
Físico-kinestésica
Musical
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística
Lóxico-matemática

Competencias clave LC, IE LC, MST LC, CAE LC. IE

Recursos SB con adhesivos e pop-outs, marioneta, Teacher’s i-solutions, CDs, Póster, póster pop-outs, flashcards, cubo de flashcards, story cards, TB, 
worksheets fotocopiables (TRB), Phonics Big Book.

Relación coas áreas do currículo
 1. Coñecemento de si mesmo/a 

e autonomía persoal.
- Xogo e movemento: participan en diferentes xogos. Realizan actividades en movemento. Escenifican cancións.
- A actividade e a vida cotiá: realizan as rutinas diarias escoitando as cancións e saudando aos personaxes. 

2. Coñecemento do contorno - Medio físico: elementos, relacións e medidas: aprenden o concepto do tamaño. Identifican obxectos grandes e obxectos pequenos.
- Achegamento á natureza: identifican mascotas.
- Cultura e vida en sociedade: practican os saúdos, axudan a recoller o material, aprenden a traballar en equipo. Aprenden sobre as convencións 
acerca de ter unha mascota.
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3. Linguaxes: comunicación e 
representación

- Utilizan a linguaxe verbal para se comunicaren, nomear mascotas, responder a preguntas, describir obxectos polo seu tamaño.
- Aproxímanse á lingua escrita trazando diferentes tipos de liñas.
- Toman contacto coa literatura escoitando unha historia: Pet day.
- Empregan a linguaxe audiovisual e as tecnoloxías da información e a comunicación co uso do Teacher’s i-solutions: visualizando a versión 
animada da historia e xogando aos xogos interactivos.
- Empregan a linguaxe artística debuxando e coloreando.
- Fan uso da linguaxe corporal nos xogos, bailando e realizando mímica para representar  accións.

Criterios de Avaliación No primeiro curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 
- Os nenos acostúmanse ás rutinas da clase de inglés. 
- Participan cantando as cancións. 
- Escoitan para obter información específica. 
- Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 
- Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de pre-escritura.  
- Completan as actividades de manualidades.

UNIDADE 6: FOOD

Lección 1 Lección 2 Lección 3 Lección 4
Obxectivos - Nomear froitas.

- Entender as preguntas: What’s 
this? Is this a…?
- Participar activamente nunha 
canción.

- Identificar os números 1-3
- Entender os conceptos 1, 2 e 3 
como cantidades.
- Entender a pregunta: How many 
(apples)?
- Identificar a color laranxa.
- Participar activamente nunha 
canción.

- Escoitar e seguir unha historia.
- Recoñecer froitas.
- Recoñecer o número 3.
- Revisar vocabulario de unidades 
anteriores.

- Revisar froitas.
- Revisar os números 1-3.
- Revisar as cores.

Vocabulario Clave: apple, banana, orange, pear; 
tree.

De repaso: green, red, yellow.

Clave: number 3, orange, oranges.

De repaso: numbers 1-2.

Clave: apple, banana, orange, pear; 
number 3.

De repaso: ball; book; cake; crayon; 
mummy, sister. 

Historia: We need fruit. Oh yes, 
fruit. One, two, three.

Clave: apple, banana, orange, pear; 
number 3.

De repaso: numbers 1-2; blue, 
green, orange, red, yellow.
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Intelixencias múltiples Visual-espacial
Físico-kinestésica
Musical
Interpersoal
Lingüística
Lóxico-matemática

Visual-espacial
Físico-kinestésica
Musical
Interpersoal
Lingüística
Lóxico-matemática

Visual-espacial
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística
Lóxico-matemática

Visual-espacial
Físico-kinestésica
Musical
Interpersoal
Lingüística
Lóxico-matemática

Competencias clave LC, SCC LC, MST LC, CAE LC, MST

Recursos SB con adhesivos e pop-outs, marioneta, Teacher’s i-solutions, CDs, Póster, póster pop-outs, flashcards, cubo de flashcards, story cards, TB, 
worksheets fotocopiables (TRB), Phonics Big Book.

Relación coas áreas do currículo
 1. Coñecemento de si mesmo/a 

e autonomía persoal.
- Xogo e movemento: participan en diferentes xogos. Realizan actividades en movemento. Escenifican cancións.
- A actividade e a vida cotiá: realizan as rutinas diarias escoitando as cancións e saudando aos personaxes. 

2. Coñecemento do contorno - Medio físico: elementos, relacións e medidas: identifican cantidades ata 3.
- Cultura e vida en sociedade: practican os saúdos, axudan a recoller o material, aprenden a traballar en equipo.

3. Linguaxes: comunicación e 
representación

- Utilizan a linguaxe verbal para se comunicaren, nomearen froitas, responder a preguntas, describir obxectos pola súa color, describir cantidades.
- Aproxímanse á lingua escrita trazando diferentes tipos de liñas.
- Toman contacto coa literatura escoitando unha historia: George goes shopping.
- Empregan a linguaxe audiovisual e as tecnoloxías da información e a comunicación co uso do Teacher’s i-solutions: visualizando a versión 
animada da historia e xogando aos xogos interactivos.
- Empregan a linguaxe artística debuxando e coloreando.
- Fan uso da linguaxe corporal nos xogos, bailando e realizando mímica para representar  accións.

Criterios de Avaliación No primeiro curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 
- Os nenos acostúmanse ás rutinas da clase de inglés. 
- Participan cantando as cancións. 
- Escoitan para obter información específica. 
- Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 
- Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de pre-escritura.  
- Completan as actividades de manualidades.
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UNIDADE FESTIVALS 

HALLOWEEN CHRISTMAS EASTER
Obxectivos - Identificar vocabulario de 

Halloween.
- Entender as preguntas: What is 
(Amanda)? What’s this?
- Participar activamente nunha 
canción.

- Identificar vocabulario de Nadal.
- Entender a pregunta: What’s this?
- Participar activamente nunha 
canción.

- Identificar vocabulario de Pascua.
- Participar activamente nunha 
canción.

Vocabulario Clave: cat, spider, witch. Clave: Santa, star, tree. Clave: bunny, chocolate, egg.

Intelixencias múltiples Visual-espacial
Físico-kinestésica
Musical
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística

Visual-espacial
Físico-kinestésica
Musical
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística

Visual-espacial
Físico-kinestésica
Musical
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística
Lóxico-matemática

Competencias clave LC, CAE LC, CAE LC, CAE

Recursos SB, marioneta, Teacher’s i-solutions, CDs,  flashcards, cubo de flashcards,  TB, worksheets fotocopiables (TRB).

Relación coas áreas do currículo
 1. Coñecemento de si mesmo/a 

e autonomía persoal.
- Xogo e movemento: participan en diferentes xogos. Realizan actividades en movemento. Escenifican cancións.
- A actividade e a vida cotiá: realizan as rutinas diarias escoitando as cancións e saudando aos personaxes. 

2. Coñecemento do contorno - Achegamento á natureza: identifican animais asociados á celebración de festividades.
- Cultura e vida en sociedade: practican os saúdos, axudan a recoller o material, aprenden a traballar en equipo. Aprenden sobre a celebración de 
distintas festividades: Halloween, Christmas, Easter.

3. Linguaxes: comunicación e 
representación

- Utilizan a linguaxe verbal para se comunicaren, nomear vocabulario relacionado con cada festividade, responder a preguntas sinxelas.
- Aproxímanse á lingua escrita trazando diferentes tipos de liñas.
- Toman contacto coa literatura.
- Empregan a linguaxe audiovisual e as tecnoloxías da información e a comunicación co uso do Teacher’s i-solutions: visualizando a versión 
animada da historia e xogando aos xogos interactivos.
- Empregan a linguaxe artística debuxando e coloreando.
- Fan uso da linguaxe corporal nos xogos, bailando e realizando mímica para representar  accións.

Criterios de Avaliación No primeiro curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 
- Os nenos acostúmanse ás rutinas da clase de inglés. 
- Participan cantando as cancións. 
- Completan as actividades de manualidades.





3. PROGRAMACIÓN  
DE CONTIDOS

AMANDA & FRIENDS 2 

PROGRAMACIÓN DAS UNIDADES DE 5º DE EDUCACIÓN INFANTIL
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UNIDADE 0:  HELLO

Lección 1 Lección 2    Lección 3 Lección 4
Obxectivos - Recoñecer e nomear os 

personaxes.
- Dicir hello.
- Practicar as cores: blue, green, 
orange, red e yellow.
- Participar activamente nunha 
canción.

- Identificar os números 1-3.
- Revisar as palabras: apple, ball e 
book.
- Dicir bye bye.
- Participar activamente nunha 
canción.

Vocabulario De repaso: Alfie, Amanda, George, 
teacher; blue, green, orange, red, 
yellow.

De repaso: Alfie, Amanda, George, 
teacher; blue, green, orange, red, 
yellow.
De repaso: numbers 1-3; apple; 
ball; book. 

Intelixencias múltiples Visual-espacial
Físico-cinestésica
Musical
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística

Visual-espacial
Físico-cinestésica
Musical
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística 
Lóxico-matemática

Competencias clave LC, SCC LC, MST

Recursos SB, marioneta, Teacher’s i-solutions, CDs, flashcards, TB, worksheets fotocopiables (TRB).

Relación coas áreas do currículo
 1. Coñecemento de si mesmo/a 

e autonomía persoal.
- Xogo e movemento: participan en diferentes xogos. Realizan actividades en movemento. Escenifican cancións e a historia.
- A actividade e a vida cotiá: realizan as rutinas diarias escoitando as cancións e saudando aos personaxes. 

2. Coñecemento do contorno - Medio físico: elementos, relacións e medidas: identifican cores e obxectos cotiáns.
- Cultura e vida en sociedade: aprenden e practican os saúdos, axudan a recoller o material, aprenden a traballar en equipo.

3. Linguaxes: comunicación e 
representación

- Utilizan a linguaxe verbal para se comunicaren, nomear os personaxes, saudar, identificar cores, expresar cantidades e números.
- Aproxímanse á lingua escrita trazando os números na ficha 0.2 do TRB: 1-3.
- Utilizan a linguaxe audiovisual e as tecnoloxías da información e a comunicación co uso do Teacher’s i-solutions: visualizando a versión animada 
da historia e xogando aos xogos interactivos.
- Utilizan a linguaxe artística debuxando e coloreando.
-Fan uso da linguaxe corporal nos xogos, bailando e realizando mímica para representar accións.
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Criterios de Avaliación No segundo curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 
- Os nenos acostúmanse ás rutinas da clase de inglés. 
- Participan cantando as cancións. 
- Escoitan para obter información específica. 
- Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 
- Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de pre-escritura.  
- Completan as actividades de manualidades.

UNIDADE 1:  SCHOOL

Lección 1 Lección 2    Lección 3 Lección 4
Obxectivos - Nomear o vocabulario da clase.

- Revisar o vocabulario da clase.
- Entender as preguntas: What’s 
this? Is this a (table)?
- Participar activamente nunha 
canción.

- Identificar as cores: brown, pink e 
purple.
- Entender as preguntas: What 
colour is it? What colour is the 
(dog)?
- Participar activamente nunha 
canción.

- Escoitar e seguir unha historia.
- Recoñecer vocabulario da clase.
- Recoñecer unha historia 
tradicional dentro da historia.
 - Revisar o vocabulario da 
clase.

- Revisar as cores: brown, orange, 
pink e purple.
- Desenvolver destrezas de 
comprensión oral.

Vocabulario Clave: chair, door, table, window
De repaso: bag; book; crayon, 
pencil 

Clave: brown, pink, purple; flower 
De repaso: crayon; dog; blue, 
green, orange, red, yellow  

Clave: chair, door, table, window 
Historia: Thank you! Oh, what a 
squeaky chair! 
 

Clave: chair, door, table, window; 
brown, pink, purple
De repaso: orange

Intelixencias múltiples Visual-espacial
Físico-cinestésica
Musical
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística 

Visual-espacial
Físico-cinestésica
Musical
Interpersoal
Lingüística 

Visual-espacial
Interpersoal
Lingüística

Visual-espacial
Físico-cinestésica
Musical
Interpersoal
Lingüística

Competencias clave LC, CAE LC, CAE LC, CAE LC, DC

Recursos SB con adhesivos e pop-outs, marioneta, Teacher’s i-solutions, CDs, Póster, póster pop-outs, flashcards, cubo de flashcards, story cards, TB, 
worksheets fotocopiables (TRB), Phonics Big Book.

Relación coas áreas do currículo
 1. Coñecemento de si mesmo/a 

e autonomía persoal.
- Xogo e movemento: participan en diferentes xogos. Realizan actividades en movemento. Escenifican cancións e a historia.
- A actividade e a vida cotiá: realizan as rutinas diarias escoitando as cancións e saudando aos personaxes. 

2. Coñecemento do contorno - Medio físico: elementos, relacións e medidas: identifican cores e obxectos propios do seu contorno escolar.
- Cultura e vida en sociedade: practican os saúdos, axudan a recoller o material, aprenden a traballar en equipo.
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UNIDADE 2: FAMILY 

Lección 1 Lección 2 Lección 3 Lección 4
Obxectivos - Nomear os membros da familia.

- Entender as preguntas: Who’s 
this? Is this (Granny)?
- Participar activamente nunha 
canción.

- Identificar os números 4 e 5
- Revisar os números 1-3
- Contar ata 5 obxectos
- Participar activamente nunha 
canción. 

 - Escoitar e seguir unha 
historia.
- Recoñecer o vocabulario da 
familia.
- Identificar os números 1-5.

- Revisar o vocabulario dos 
membros da familia.
- Revisar os números 4 e 5.
- Desenvolver destrezas de 
comprensión oral.

Vocabulario Clave: auntie, cousin, grandad, 
granny.
De repaso: brother, daddy, 
mummy, sister; blue, green, red; 
numbers 1-3. 

Clave: numbers 4 and 5.
De repaso: numbers 1-3; brown, 
orange, pink, purple, yellow.

Clave: auntie, cousin, grandad, 
granny; numbers 4 and 5.
De repaso: brother, mummy; 
numbers 1-3.

Historia: Where are they going?  
Clave: auntie, cousin, grandad, 
granny; numbers 4 and 5.
De repaso: daddy, mummy, blue, 
brown, red, yellow; numbers 1-3.

Intelixencias múltiples Visual-espacial
Físico-cinestésica
Musical
Interpersoal
Lingüística
Lóxico-matemática 

Visual-espacial
Físico-cinestésica
Musical
Interpersoal
Lingüística
Lóxico-matemática 

Visual-espacial
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística

Visual-espacial
Musical
Interpersoal
Lingüística
Lóxico-matemática

Competencias clave LC, SCC LC, MST LC, CAE LC, DC

Recursos SB con adhesivos e pop-outs, marioneta, Teacher’s i-solutions, CDs, Póster, póster pop-outs, flashcards, cubo de flashcards, story cards, TB, 
worksheets fotocopiables (TRB), Phonics Big Book.

Relación coas áreas do currículo

3. Linguaxes: comunicación e 
representación

- Utilizan a linguaxe verbal para se comunicaren, nomear obxectos da aula, responder preguntas, describir obxectos pola súa color.
- Aproxímanse á lingua escrita trazando diferentes tipos de liñas.
- Toman contacto coa literatura escoitando unha historia: The squeaky chair.
- Utilizan a linguaxe audiovisual e as tecnoloxías da información e a comunicación co uso do Teacher’s i-solutions: visualizando a versión animada 
da historia e xogando aos xogos interactivos.
- Utilizan a linguaxe artística debuxando e coloreando.
- Fan uso da linguaxe corporal nos xogos, bailando e realizando mímica para representar accións.

Criterios de Avaliación No segundo curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 
- Os nenos acostúmanse ás rutinas da clase de inglés. 
- Participan cantando as cancións. 
- Escoitan para obter información específica. 
- Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 
- Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de pre-escritura.  
- Completan as actividades de manualidades.
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 1. Coñecemento de si mesmo/a 
e autonomía persoal.

- Xogo e movemento: participan en diferentes xogos. Realizan actividades en movemento. Escenifican cancións e a historia.
- A actividade e a vida cotiá: realizan as rutinas diarias escoitando as cancións e saudando aos personaxes. 

2. Coñecemento do contorno - Medio físico: elementos, relacións e medidas: identifican cantidades.
- Cultura e vida en sociedade: practican saúdos, axudan a recoller o material, aprenden a traballar en equipo. Aprenden e identifican parentescos.

3. Linguaxes: comunicación e 
representación

- Utilizan a linguaxe verbal para se comunicaren, nomear os membros da familia, responder  preguntas sinxelas, identificar números, contar.
- Aproxímanse á lingua escrita trazando distintos tipos de liñas no SB, trazando os números na ficha 2.2 (TRB) e no SB
- Toman contacto coa literatura escoitando unha historia: A new cousin.
- Utilizan a linguaxe audiovisual e as tecnoloxías da información e a comunicación co uso do Teacher’s i-solutions: visualizando a versión animada 
da historia e xogando aos xogos interactivos.
- Utilizan a linguaxe artística debuxando e coloreando.
- Fan uso da linguaxe corporal nos xogos, bailando e realizando mímica para representar accións.

Criterios de Avaliación No segundo curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 
- Os nenos acostúmanse ás rutinas da clase de inglés. 
- Participan cantando as cancións. 
- Escoitan para obter información específica. 
- Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 
- Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de pre-escritura.  
- Completan as actividades de manualidades.

 

Lección 1 Lección 2 Lección 3 Lección 4
Obxectivos - Nomear as partes do corpo.

- Repasar as partes da cara.
- Identificar que partes do corpo 
temos unha ou dúas.
- Participar activamente nunha 
canción. 

- Revisar as cores.
- Identificar as cores black e white.
- Identificar obxectos comúns 
brancos e negros.
- Revisar a figura xeométrica do 
círculo.
- Identificar un cadrado.
- Participar activamente nunha 
canción. 

- Escoitar e seguir unha historia.
- Recoñecer o vocabulario do 
corpo.
- Identificar que un cadrado ten 
catro lados.

- Revisar o vocabulario das partes 
do corpo.
- Revisar as cores black e white.
- Revisar a figura xeométrica do 
cadrado.
- Desenvolver destrezas de 
comprensión oral.

Vocabulario Clave: arms, hands, head, legs.

De repaso: big; ears, eyes, mouth, 
nose; numbers 1 and 2. 

Clave: black, white; square.

De repaso: circle; blue, brown, 
green, orange, pink, purple, red, 
yellow. 

Clave: arms, hands, head, legs; 
square.
Historia: Clap your hands. Kick your 
legs. 

Clave: arms, hands, head, legs; 
black, white; square.
De repaso: circle; blue, brown, 
green, pink, purple, yellow.

UNIDADE 3: BODY 
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Intelixencias múltiples Visual-espacial
Físico-cinestésica
Musical
Interpersoal
Lingüística
Lóxico-matemática  

Visual-espacial
Físico-cinestésica
Musical
Interpersoal
Lingüística
Lóxico-matemática

Visual-espacial
Físico-cinestésica
Interpersoal
Lingüística
Lóxico-matemática 

Visual-espacial
Musical
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística
Lóxico-matemática

Competencias clave LC, IE LC, MST LC, CAE LC, DC

Recursos SB con adhesivos e pop-outs, marioneta, Teacher’s i-solutions, CDs, Póster, póster pop-outs, flashcards, cubo de flashcards, story cards, TB, 
worksheets fotocopiables (TRB), Phonics Big Book.

Relación coas áreas do currículo
 1. Coñecemento de si mesmo/a 

e autonomía persoal.
- O corpo e a propia imaxe: identifican e nomean as partes do corpo e da cara. Identifican que partes do corpo temos unha e que partes do corpo 
temos dúas.
- Xogo e movemento: participan en diferentes xogos. Realizan actividades en movemento. Escenifican cancións e a historia.
- A actividade e a vida cotiá: realizan as rutinas diarias escoitando as cancións, saudando aos personaxes e dicindo o día da semana. 

2. Coñecemento do contorno - Medio físico: elementos, relacións e medidas: identifican cores, obxectos comúns de color branca e negra e figuras xeométricas (círculo e 
cadrado).
- Achegamento á natureza: identifican animais naturalmente brancos e negros.
- Cultura e vida en sociedade: practican saúdos, axudan a recoller o material, aprenden a traballar en equipo. Aprenden pasos de baile nun 
cuadrilátero.

3. Linguaxes: comunicación e 
representación

- Utilizan a linguaxe verbal para se comunicaren, nomear partes do corpo e da cara, nomear cores e figuras xeométricas e contestar a preguntas 
sinxelas.
- Aproxímanse á lingua escrita trazando figuras xeométricas.
- Toman contacto coa literatura escoitando unha historia: The square dance.
- Utilizan a linguaxe audiovisual e as tecnoloxías da información e a comunicación co uso do Teacher’s i-solutions: visualizando a versión animada 
da historia e xogando aos xogos interactivos.
- Utilizan a linguaxe artística debuxando e coloreando.
- Fan uso da linguaxe corporal nos xogos, bailando e realizando mímica para representar accións.

Criterios de Avaliación No segundo curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 
- Os nenos acostúmanse ás rutinas da clase de inglés. 
- Participan cantando as cancións. 
- Escoitan para obter información específica. 
- Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 
- Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de pre-escritura.  
- Completan as actividades de manualidades.
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Lección 1 Lección 2 Lección 3 Lección 4
Obxectivos - Nomear pezas de roupa.

- Entender a pregunta: What’s this?
- Revisar as cores.
- Participar activamente nunha 
canción. 

- Identificar os adxectivos hot e 
cold.
- Clasificar cousas como quentes 
ou frías.
- Entender e contestar a pregunta: 
Is it hot or cold?
- Participar activamente nunha 
canción. 

- Escoitar e seguir unha historia.
- Recoñecer vocabulario das pezas 
de roupa.
- Asociar a roupa que levamos 
posta co clima. 

- Revisar o vocabulario da roupa.
- Revisar os adxectivos hot e cold.
- Desenvolver destrezas de 
comprensión oral.

Vocabulario Clave: coat, dress, hat, jumper, 
shoes, trousers.
De repaso: black, brown, green, 
pink, purple, red, white, yellow. 

Clave: cold, hot; fire, ice cream, 
snow, sun. 

Clave: coat, dress, hat, jumper, 
shoes, trousers; cold, hot.
De repaso: grandad, granny.
Historia: No, thank you! Yes, 
please! 

Clave: coat, dress, hat, jumper, 
shoes, trousers; cold, hot.

Intelixencias múltiples Visual-espacial
Físico-cinestésica
Musical
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística 

Visual-espacial
Físico-cinestésica
Musical
Interpersoal
Lingüística 

Visual-espacial
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística

Visual-espacial
Musical
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística

Competencias clave LC, IE LC, MST LC, CAE LC, DC

Recursos SB con adhesivos e pop-outs, marioneta, Teacher’s i-solutions, CDs, Póster, póster pop-outs, flashcards, cubo de flashcards, story cards, TB, 
worksheets fotocopiables (TRB), Phonics Big Book.

Relación coas áreas do currículo
 1. Coñecemento de si mesmo/a 

e autonomía persoal.
- O corpo e a propia imaxe: identifican e nomean a roupa que levan posta.
- Xogo e movemento: participan en diferentes xogos. Realizan actividades en movemento. Escenifican cancións e a historia.
- A actividade e a vida cotiá: realizan as rutinas diarias escoitando as cancións, saudando aos personaxes, dicindo o día da semana e o mes.  
- O coidado persoal e a saúde: aprenden a asociar as distintas pezas de roupa apropiadas para cada tipo de clima.

2. Coñecemento do contorno - Medio físico: elementos, relacións e medidas: identifican cores, cousas frías e cousas quentes.
- Cultura e vida en sociedade: practican saúdos, axudan a recoller o material, aprenden a traballar en equipo.

UNIDADE 4: CLOTHES 
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3. Linguaxes: comunicación e 
representación

- Utilizan a linguaxe verbal para se comunicaren, nomear roupa, responder a preguntas sinxelas, nomear cores, describir obxectos fríos e quentes.
- Aproxímanse á lingua escrita.
- Toman contacto coa literatura escoitando unha historia: Amanda goes on holiday.
- Utilizan a linguaxe audiovisual e as tecnoloxías da información e a comunicación co uso do Teacher’s i-solutions: visualizando a versión animada 
da historia e xogando aos xogos interactivos.
- Utilizan a linguaxe artística debuxando e coloreando.
- Fan uso da linguaxe corporal nos xogos, bailando e realizando mímica para representar accións.

Criterios de Avaliación No primeiro curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 
- Os nenos acostúmanse ás rutinas da clase de inglés. 
- Participan cantando as cancións. 
- Escoitan para obter información específica. 
- Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 
- Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de pre-escritura.  
- Completan as actividades de manualidades.

 

Lección 1 Lección 2 Lección 3 Lección 4
Obxectivos - Nomear animais de granxa.

- Recoñecer o son que emiten os 
animais.
- Participar activamente nunha 
canción. 

- Revisar as cores, números e 
figuras xeométricas.
- Identificar o número 6.
- Contar ata 6 obxectos.
- Identificar un triángulo.
- Participar activamente nunha 
canción.

- Escoitar e seguir unha historia.
- Recoñecer o vocabulario de 
animais.
- Contar ata 6 animais.
- Participar nunha historia 
nomeando os animais que faltan. 

- Revisar o vocabulario dos 
animais.
- Revisar os números ata o 6.
- Revisar a figura xeométrica do 
triángulo.
- Desenvolver destrezas de 
comprensión oral.

Vocabulario Clave: cow, horse, pig, sheep.

De repaso: cat, dog, fish, mouse; 
numbers 1-5.  

Clave: number 6; triangle.

De repaso: numbers 1-5; black, 
brown, green, orange, pink, purple, 
red, white, yellow; circle, square. 

Clave: cow, horse, pig, sheep; 
number 6.

De repaso: numbers 1-5; cat, dog; 
big, little; black, brown, pink, 
white. 

Historia: baa, meow, moo, neigh, 
oink, woof; Bye bye; cats, cows, 
dog, horses, pigs, sheep.  

Clave: cow, horse, pig, sheep; 
number 6; triangle.
De repaso: numbers 1-5; black, 
brown, green, orange, purple, 
white. 

UNIDADE 5: ANIMALS 
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Intelixencias múltiples Visual-espacial
Físico-cinestésica
Musical
Interpersoal
Lingüística
Lóxico-matemática  

Visual-espacial
Físico-cinestésica
Musical
Interpersoal
Lingüística
Lóxico-matemática 

Visual-espacial
Físico-cinestésica
Interpersoal
Lingüística
Lóxico-matemática

Visual-espacial
Físico-cinestésica
Musical
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística
Lóxico-matemática

Competencias clave LC, IE LC, MST LC, CAE LC, IE

Recursos SB con adhesivos e pop-outs, marioneta, Teacher’s i-solutions, CDs, Póster, póster pop-outs, flashcards, cubo de flashcards, story cards, TB, 
worksheets fotocopiables (TRB), Phonics Big Book.

Relación coas áreas do currículo
 1. Coñecemento de si mesmo/a 

e autonomía persoal.
- Xogo e movemento: participan en diferentes xogos. Realizan actividades en movemento. Escenifican cancións e a historia.
- A actividade e a vida cotiá: realizan as rutinas diarias escoitando as cancións, saudando aos personaxes, dicindo o día da semana, o mes e a 
estación. 

2. Coñecemento do contorno - Medio físico: elementos, relacións e medidas: asocian sons con animais. Identifican figuras xeométricas.
- Achegamento á natureza: identifican animais de granxa e os sons que emiten.
- Cultura e vida en sociedade: practican saúdos, axudan a recoller o material, aprenden a traballar en equipo.

3. Linguaxes: comunicación e 
representación

- Utilizan a linguaxe verbal para se comunicaren, nomear animais de granxa, cores, números e figuras xeométricas, contar ata 6; responder  
preguntas sinxelas.
- Aproxímanse á lingua escrita trazando liñas e figuras xeométricas; e trazando números, 
- Toman contacto coa literatura escoitando unha historia: A trip to the farm.
- Utilizan a linguaxe audiovisual e as tecnoloxías da información e a comunicación co uso do Teacher’s i-solutions: visualizando a versión animada 
da historia e xogando aos xogos interactivos.
- Utilizan a linguaxe artística debuxando e coloreando.
- Fan uso da linguaxe corporal nos xogos, bailando e realizando mímica para representar accións.            

Criterios de Avaliación No segundo curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 
- Os nenos acostúmanse ás rutinas da clase de inglés. 
- Participan cantando as cancións. 
- Escoitan para obter información específica. 
- Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 
- Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de pre-escritura.  
- Completan as actividades de manualidades.
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UNIDADE 6: TRANSPORT 

Lección 1 Lección 2 Lección 3 Lección 4
Obxectivos - Nomear os medios de transporte.

- Recoñecer por onde circulan os 
distintos vehículos.
- Entender varias preguntas.
- Participar activamente nunha 
canción. 

- Identificar os adxectivos happy 
e sad.
- Identificar estados de ánimo por 
indicios físicos.
- Participar activamente nunha 
canción.

 - Escoitar e seguir unha 
historia.
- Recoñecer medios de transporte.
- Utilizar indicios visuais para 
responder a pregunta: What is 
(Amanda) sitting in? 

- Revisar os medios de transporte.
- Revisar happy e sad.

Vocabulario Clave: bike, boat, bus, car, plane, 
train.
De repaso: numbers 1-6.  

Clave: happy, sad.
De repaso: circle, square, star, 
triangle; black, blue, brown, green, 
orange, pink, purple, white.

Clave: bike, boat, bus, car, plane, 
train; happy, sad.
Historia: Round in a circle, round 
and round. Round and round, on 
the merry-go-round! 

Clave: bike, boat, bus, car, plane, 
train; happy, sad.
De repaso: black, blue, brown, 
green, orange, pink, purple, white.

Intelixencias múltiples Visual-espacial
Físico-cinestésica
Musical
Interpersoal
Lingüística
Lóxico-matemática 

Visual-espacial
Físico-cinestésica
Musical
Interpersoal
Lingüística

Visual-espacial
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística

Visual-espacial
Físico-cinestésica
Musical
Interpersoal
Lingüística

Competencias clave LC, IE LC, SCC LC, CAE LC, DC

Recursos SB con adhesivos e pop-outs, marioneta, Teacher’s i-solutions, CDs, Póster, póster pop-outs, flashcards, cubo de flashcards, story cards, TB, 
worksheets fotocopiables (TRB), Phonics Big Book.

Relación coas áreas do currículo
 1. Coñecemento de si mesmo/a 

e autonomía persoal.
- O corpo e a propia imaxe: asocian indicios físicos con estados de ánimo.
- Xogo e movemento: participan en diferentes xogos. Realizan actividades en movemento. Escenifican cancións e a historia.
- A actividade e a vida cotiá: realizan as rutinas diarias escoitando as cancións, saudando aos personaxes, dicindo o día da semana, o mes, a 
estación e o tempo que vai.  

2. Coñecemento do contorno - Medio físico: elementos, relacións e medidas: identifican por onde circulan os distintos medios de transporte.
- Cultura e vida en sociedade: practican saúdos, axudan a recoller o material, aprenden a traballar en equipo. Coñecen distintos medios de 
transporte.

3. Linguaxes: comunicación e 
representación

- Utilizan a linguaxe verbal para se comunicaren, nomear medios de transporte, responder preguntas sinxelas, describir estados de ánimo.
- Aproxímanse á lingua escrita trazando figuras xeométricas.
- Toman contacto coa literatura escoitando unha historia: The merry-go-round.
- Utilizan a linguaxe audiovisual e as tecnoloxías da información e a comunicación co uso do Teacher’s i-solutions: visualizando a versión animada 
da historia e xogando aos xogos interactivos.
- Utilizan a linguaxe artística debuxando e coloreando.
- Fan uso da linguaxe corporal nos xogos, bailando e realizando mímica para representar accións.
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Criterios de Avaliación No segundo curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 
- Os nenos acostúmanse ás rutinas da clase de inglés. 
- Participan cantando as cancións. 
- Escoitan para obter información específica. 
- Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 
- Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de pre-escritura.  
- Completan as actividades de manualidades.

 

HALLOWEEN CHRISTMAS EASTER
Obxectivos - Identificar vocabulario de 

Halloween.
- Entender e responder varias 
preguntas.
- Participar activamente nunha 
canción.

 - Identificar vocabulario 
de Nadal.
- Entender e responder varias 
preguntas.
- Participar activamente nunha 
canción. 

- Identificar vocabulario de Pascua.
- Repasar contar ata 5.
- Contar ata 5 ovos.
- Participar activamente nunha 
canción.

Vocabulario Clave: bat, monster.
De repaso: spider, witch.  

Clave: bell, presents.
De repaso: Santa, star, tree.

Clave: hunt.
De repaso: bunny, chocolate, egg; 
numbers 1-5.

Intelixencias múltiples Visual-espacial
Físico-cinestésica
Musical
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística 

Visual-espacial
Físico-cinestésica
Musical
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística 

Visual-espacial
Físico-cinestésica
Musical
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística
Lóxico-matemática

Competencias clave LC, CAE LC, CAE LC, CAE

Recursos SB, marioneta, Teacher’s i-solutions, CDs,  flashcards, cubo de flashcards,  TB, worksheets fotocopiables (TRB).

Relación coas áreas do currículo
 1. Coñecemento de si mesmo/a 

e autonomía persoal.
- Xogo e movemento: participan en diferentes xogos. Realizan actividades en movemento. Escenifican cancións.
- A actividade e a vida cotiá: realizan as rutinas diarias escoitando as cancións, coñecendo a data, a estación e o clima. 

2. Coñecemento do contorno - Medio físico: elementos, relacións e medidas: contan obxectos ata 5.
- Achegamento á natureza: identifican animais asociados á celebración de festividades.
- Cultura e vida en sociedade: practican saúdos, axudan a recoller o material, aprenden a compartir e a traballar en equipo. Aprenden sobre a 
celebración de distintas festividades.

UNIDADE FESTIVALS
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3. Linguaxes: comunicación e 
representación

- Utilizan a linguaxe verbal para se comunicaren, nomear obxectos relacionados coas tres festividades, contar e responder preguntas sinxelas.
- Aproxímanse á lingua escrita.
- Toman contacto coa literatura.
- Utilizan a linguaxe audiovisual e as tecnoloxías da información e a comunicación co uso do Teacher’s i-solutions: xogando aos xogos interactivos.
- Utilizan a linguaxe artística debuxando e coloreando.
- Fan uso da linguaxe corporal nos xogos, bailando e realizando mímica para representar accións.

Criterios de Avaliación No segundo curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 
- Os nenos acostúmanse ás rutinas da clase de inglés. 
- Participan cantando as cancións. 
- Escoitan para obter información específica. 
- Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 
- Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de pre-escritura.  
- Completan as actividades de manualidades.
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4. PROGRAMACIÓN  
DE CONTIDOS

AMANDA & FRIENDS 3

PROGRAMACIÓN DAS UNIDADES DE 6º DE EDUCACIÓN INFANTIL
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UNIDADE 0: WELCOME 

Lección 1 Lección 2
Obxectivos - Nomear colores.

- Nomear figuras xeométricas.
- Recoñecer os personaxes 
principais.
- Entender as preguntas: What 
shape / colour is it? Who’s this?
- Participar activamente nunha 
canción.

- Identificar os números 1-6.
- Nomear colores.
- Entender as preguntas: What 
colour is number 3? What number 
is red?
- Participar activamente nunha 
canción.

Vocabulario De repaso: hello; circle, square, 
triangle; black, blue, pink, white.

De repaso: bye bye; numbers 1-6; 
brown, green, orange, purple, red, 
yellow. 

Intelixencias múltiples Visual-espacial
Musical
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística
Lóxico-matemática 

Visual-espacial
Musical
Lingüística
Lóxico-matemática

Competencias clave SCC, MST LC, MST

Recursos SB, marioneta, Teacher’s i-solutions, CDs, flashcards, TB, worksheets fotocopiables (TRB).

Relación coas áreas do currículo
 1. Coñecemento de si mesmo/a 

e autonomía persoal.
- Xogo e movemento: participan en diferentes xogos. Realizan actividades en movemento.
-A actividade e a vida cotiá: realizan as rutinas diarias escoitando as cancións, coñecendo a data, a estación e o clima. 

2. Coñecemento do contorno - Medio físico: elementos, relacións e medidas: identifican colores e figuras xeométricas.
- Cultura e vida en sociedade: practican saúdos, axudan a recoller o material, aprenden a compartir.

3. Linguaxes: comunicación e 
representación

- Utilizan a linguaxe  verbal para comunicarse, nomear colores, figuras xeométricas e os números 1-6.
- Empregan a linguaxe  audiovisual e as tecnoloxías da información e a comunicación co uso do Teacher’s i-solutions: xogando aos xogos 
interactivos.
- Empregan a linguaxe  artística debuxando e coloreando.
- Fan uso da linguaxe corporal nos xogos, bailando e realizando mímica para representar accións.

Criterios de Avaliación No terceiro curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 
- Os nenos acostúmanse ás rutinas da clase de inglés. 
- Participan cantando as cancións. 
- Escoitan para obter información específica. 
- Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 
- Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de pre-escritura.  
- Completan as actividades de manualidades.
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Lección 1 Lección 2 Lección 3 Lección 4
Obxectivos - Nomear os cuartos dunha casa.

- Entender a pregunta: Where’s 
(Alfie)?
- Revisar o vocabulario dos 
membros da familia.
- Participar activamente nunha   
canción. 

- Revisar os números 1-6.
- Identificar os números 7-10.
- Entender as preguntas: How 
many? What colour is number 10? 
What number is blue?
- Participar activamente nunha   
canción.

- Escoitar e seguir unha historia 
tradicional: Goldilocks.
- Recoñecer vocabulario da casa e 
a familia.
 

- Revisar o vocabulario da casa.
- Revisar os números 7-10.

Vocabulario Clave: bathroom, bedroom, 
Kitchen, living room
De repaso: auntie, brother, cousin, 
daddy, grandad, granny, mummy, 
sister  

Clave: números 7-10
De repaso: números 1-6; black, 
blue, green, orange, purple, yellow 

Clave: bedroom, kitchen, living 
room
De repaso: daddy, mummy; cold, 
hot; big, little
Historia: Mmm, it’s just right! 

Clave: bathroom, bedroom, 
kitchen, living room; números 7-10
De repaso: números 1-6; auntie, 
cousin

Intelixencias múltiples Visual-espacial
Físico-kinestésica
Musical
Lingüística 

Visual-espacial
Físico-kinestésica
Musical
Lingüística
Lóxico-matemática 

Visual-espacial
Físico-kinestésica
Musical
Interpersoal
Lingüística
Lóxico-matemática 

Visual-espacial
Físico-kinestésica
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística
Lóxico-matemática

Competencias clave LC, IE LC, MST LC, CAE IE, DC

Recursos SB con adhesivos e pop-outs, marioneta, Teacher’s i-solutions, CDs, Póster, póster pop-outs, flashcards, cubo de flashcards, story cards, TB, 
worksheets fotocopiables (TRB), Phonics Big Book.

Relación coas áreas do currículo
 1. Coñecemento de si mesmo/a 

e autonomía persoal.
- Xogo e movemento: participan en diferentes xogos. Realizan actividades en movemento. Escenifican cancións e a historia.
- A actividade e a vida cotiá: realizan as rutinas diarias escoitando as cancións, coñecendo a data, a estación e o clima. 

2. Coñecemento do contorno - Medio físico: elementos, relacións e medidas: identifican a relación entre o tamaño dos obxectos da historia cos personaxes, os tres osos. 
Identifican actividades que representan os distintos cuartos dunha casa.
- Cultura e vida en sociedade: practican saúdos, axudan a recoller o material, aprenden a compartir.

3. Linguaxes: comunicación e 
representación

- Utilizan a linguaxe  verbal para comunicarse, nomear partes dunha casa e membros da familia, dicir onde se encontra alguén, identificar colores, 
expresar cantidades e números.
- Aproxímanse á lingua escrita trazando números no SB: 7-10.
- Toman contacto coa literatura escoitando unha historia: Goldilocks.
- Empregan a linguaxe  audiovisual e as tecnoloxías da información e a comunicación co uso do Teacher’s i-solutions: visualizando a versión 
animada da historia e xogando aos xogos interactivos.
- Empregan a linguaxe  artística debuxando e coloreando.
- Fan uso da linguaxe corporal nos xogos, bailando e realizando mímica para representar accións. 

UNIDADE 1: HOME 
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Criterios de Avaliación No terceiro curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 
- Os nenos acostúmanse ás rutinas da clase de inglés. 
- Participan cantando as cancións. 
- Escoitan para obter información específica. 
- Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 
- Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de pre-escritura.  
- Completan as actividades de manualidades.

 

Lección 1 Lección 2 Lección 3 Lección 4
Obxectivos - Nomear xogos dun parque.

- Entender a pregunta: What’s 
(Alfie) on?
- Participar activamente nunha   
canción.

 - Identificar os 
movementos up e down.
- Entender a pregunta: Is (Amanda) 
up or down?
- Participar activamente nunha   
canción. 

- Escoitar e seguir unha historia.
- Recoñecer os sentimentos dun 
personaxe.
- Recoñecer os xogos dun parque. 

- Revisar o vocabulario dos xogos 
nun parque.
- Revisar os movementos up e 
down.

Vocabulario Clave: seesaw, slide, springer, 
swing.

De repaso: ball, car, doll, teddy. 

Clave: down, up; slide.
  

Clave: seesaw, slide, springer, 
swing; down, up.
De repaso: numbers 1-4; car, horse.
Historia: I like (slides)! Me too!

Clave: seesaw, slide, springer, 
swing; down, up.
De repaso: ball, doll; green, orange, 
pink, yellow.

Intelixencias múltiples Visual-espacial
Musical
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística 

Visual-espacial
Físico-kinestésica
Musical
Interpersoal
Lingüística
Lóxico-matemática 
 

Visual-espacial
Interpersoal
Lingüística

Visual-espacial
Físico-kinestésica
Musical
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística
Lóxico-matemática

Competencias clave LC, IE LC, MST LC, SCC IE, DC

Recursos SB con adhesivos e pop-outs, marioneta, Teacher’s i-solutions, CDs, Póster, póster pop-outs, flashcards, cubo de flashcards, story cards, TB, 
worksheets fotocopiables (TRB), Phonics Big Book.

Relación coas áreas do currículo
 1. Coñecemento de si mesmo/a 

e autonomía persoal.
- Xogo e movemento: participan en diferentes xogos. Realizan actividades en movemento. Escenifican cancións e a historia. Practican 
movementos específicos: cara arriba e cara abaixo.
- A actividade e a vida cotiá: realizan as rutinas diarias escoitando as cancións, coñecendo a data, a estación e o clima. 

2. Coñecemento do contorno - Medio físico: elementos, relacións e medidas: identifican xogos que hai no parque.
- Cultura e vida en sociedade: practican saúdos, axudan a recoller o material, aprenden a compartir. Identifican problemas e solucións.

UNIDADE 2: TOYS 
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3. Linguaxes: comunicación e 
representación

- Utilizan a linguaxe  verbal para se comunicar, falar sobre os xogos que hai nun parque, indicar direccionalidade.
- Aproxímanse á lingua escrita.
- Toman contacto coa literatura escoitando unha historia: In the park.
- Empregan a linguaxe  audiovisual e as tecnoloxías da información e a comunicación co uso do Teacher’s i-solutions: visualizando a versión 
animada da historia e xogando aos xogos interactivos.
- Empregan a linguaxe  artística debuxando e coloreando.

Criterios de Avaliación No terceiro curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 
- Os nenos acostúmanse ás rutinas da clase de inglés. 
- Participan cantando as cancións. 
- Escoitan para obter información específica. 
- Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 
- Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de pre-escritura.  
- Completan as actividades de manualidades.

 

Lección 1 Lección 2 Lección 3 Lección 4
Obxectivos - Nomear as partes do corpo.

- Repasar as partes do corpo 
aprendidas en niveis anteriores.
- Participar activamente nunha   
canción.

 - Identificar os adxectivos 
long e short.
- Entender a pregunta: Is it long or 
short?
- Participar activamente nunha   
canción. 

- Escoitar e seguir unha historia 
tradicional.
- Recoñecer o vocabulario 
aprendido previamente. 

- Revisar o vocabulario das partes 
do corpo.
- Revisar os adxectivos long e 
short.

Vocabulario Clave: feet, fingers, hair, teeth.
De repaso: numbers 2, 10; arms, 
ears, eyes, hands, head, legs, 
mouth, nose. 

Clave: long, short; hair.
De repaso: ears, eyes, head, mouth, 
nose; black, brown, red, yellow; 
pencil. 

Clave: feet, teeth; long.
De repaso: ears, eyes, nose; apples; 
granny, mummy; dress, hat; big; 
bathroom, bedroom.
Historia: What (big eyes) you have 
got. 

Clave: feet, fingers, hair, teeth; 
long, short.
De repaso: numbers 2, 4, 10.

Intelixencias múltiples Visual-espacial
Físico-kinestésica
Musical
Intrapersoal
Lingüística
Lóxico-matemática  

Visual-espacial
Musical
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística
Lóxico-matemática 

Visual-espacial
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística
Lóxico-matemática

Visual-espacial
Musical
Intrapersoal
Lingüística
Lóxico-matemática

Competencias clave LC, IE LC, MST CAE, SCC LL, DC

Recursos SB con adhesivos e pop-outs, marioneta, Teacher’s i-solutions, CDs, Póster, póster pop-outs, flashcards, cubo de flashcards, story cards, TB, 
worksheets fotocopiables (TRB), Phonics Big Book.

Relación coas áreas do currículo

UNIDADE 3: BODY 
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 1. Coñecemento de si mesmo/a 
e autonomía persoal.

- O corpo e a propia imaxe: identifican e nomean as partes do corpo.
- Xogo e movemento: participan en diferentes xogos. Realizan actividades en movemento. Escenifican cancións e a historia. Realizan movementos 
coas partes do corpo que se lles indica.
- A actividade e a vida cotiá: realizan as rutinas diarias escoitando as cancións, coñecendo a data, a estación e o clima. 

2. Coñecemento do contorno - Medio físico: elementos, relacións e medidas: identifican a diferenza entre longo e curto.
- Cultura e vida en sociedade: practican saúdos, axudan a recoller o material, aprenden a compartir. 

3. Linguaxes: comunicación e 
representación

- Utilizan a linguaxe  verbal para se comunicar, nomear as partes do corpo, describir o tamaño dos obxectos, contar.
- Aproxímanse á lingua escrita.
- Toman contacto coa literatura escoitando unha historia tradicional: Little Red Riding Hood.
- Empregan a linguaxe  audiovisual e as tecnoloxías da información e a comunicación co uso do Teacher’s i-solutions: visualizando a versión 
animada da historia e xogando aos xogos interactivos.
- Empregan a linguaxe  artística debuxando e coloreando.
- Fan uso da linguaxe corporal nos xogos, bailando e realizando mímica para representar accións.

Criterios de Avaliación No terceiro curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 
- Os nenos acostúmanse ás rutinas da clase de inglés. 
- Participan cantando as cancións. 
- Escoitan para obter información específica. 
- Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 
- Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de pre-escritura.  
- Completan as actividades de manualidades.

 

Lección 1 Lección 2 Lección 3 Lección 4
Obxectivos - Nomear prendas de vestir.

- Entender a pregunta: Can you see 
the (skirt)?
- Participar activamente nunha   
canción.

 - Identificar as 
preposicións in, on e under.
- Entender a pregunta: Where’s 
Alfie?
 

- Escoitar e cantar unha canción. 
- Escoitar e seguir unha historia.
- Recoñecer os sentimentos dun 
personaxe.
- Recoñecer o vocabulario da 
roupa.

- Revisar o vocabulario da roupa.
- Revisar as preposicións in, on e 
under.

Vocabulario Clave: boots, scarf, shorts, skirt, 
socks, T-shirt.
De repaso: coat, dress, hat, jumper, 
shoes, trousers; black, blue, green, 
orange, red, purple.  
 

Clave: in, on, under; bathtub, bed.
De repaso: square; numbers 1-4; 
car; mouse; table.

Clave: doctor, pirate, princess, 
snowman, superhero; boots, scarf, 
shorts, skirt, T-shirt.
De repaso: dress, hat, jumper, 
shoes.
Historia: Thank you!

Clave: boots, scarf, shorts, skirt, 
socks, T-shirt; in, on, under.
De repaso: book, bag; numbers 
1-4; hat, trousers.

UNIDADE 4: CLOTHES 
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Intelixencias múltiples Visual-espacial
Musical
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística
Lóxico-matemática 

Visual-espacial
Físico-kinestésica
Musical
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística
Lóxico-matemática  

Visual-espacial
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística

Visual-espacial
Musical
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística
Lóxico-matemática

Competencias clave LC, SCC LC, MST CAE, SCC SCC, DC

Recursos SB con adhesivos e pop-outs, marioneta, Teacher’s i-solutions, CDs, Póster, póster pop-outs, flashcards, cubo de flashcards, story cards, TB, 
worksheets fotocopiables (TRB), Phonics Big Book.

Relación coas áreas do currículo
 1. Coñecemento de si mesmo/a 

e autonomía persoal.
- O corpo e a propia imaxe: describen a roupa que levan posta.
- Xogo e movemento: participan en diferentes xogos. Realizan actividades en movemento. Escenifican cancións e a historia.
- A actividade e a vida cotiá: realizan as rutinas diarias escoitando as cancións, coñecendo a data, a estación e o clima. 

2. Coñecemento do contorno - Medio físico: elementos, relacións e medidas: identifican a posición dos obxectos.
- Cultura e vida en sociedade: practican saúdos, axudan a recoller o material, aprenden a compartir. 

3. Linguaxes: comunicación e 
representación

- Utilizan a linguaxe  verbal para se comunicar, nomear prendas de vestir, describir a posición, contar.
- Aproxímanse á lingua escrita.
- Toman contacto coa literatura escoitando unha historia: The fancy dress costume.
- Empregan a linguaxe audiovisual e as tecnoloxías da información e a comunicación co uso do Teacher’s i-solutions: visualizando a versión 
animada da historia e xogando aos xogos interactivos.
- Empregan a linguaxe  artística debuxando e coloreando.
- Fan uso da linguaxe corporal nos xogos, bailando e realizando mímica para representar accións.

Criterios de Avaliación No terceiro curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 
- Os nenos acostúmanse ás rutinas da clase de inglés. 
- Participan cantando as cancións. 
- Escoitan para obter información específica. 
- Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 
- Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de pre-escritura.  
- Completan as actividades de manualidades.
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UNIDADE 5: ANIMALS 

Lección 1 Lección 2 Lección 3 Lección 4
Obxectivos - Nomear animais.

- Recoñecer o son que emiten os 
animais.
- Entender a pregunta: How many 
(elephants) are there?
- Participar activamente nunha   
canción. 

 - Identificar os adxectivos 
fast e slow.
- Entender a pregunta: Is it fast or 
slow?
- Escoitar e cantar unha canción.

- Escoitar e seguir unha historia 
tradicional.
- Recoñecer o vocabulario de 
animais.
- Recoñecer vocabulario aprendido 
previamente. 

- Revisar o vocabulario dos 
animais.
- Revisar os adxectivos fast e slow.
- Entender a pregunta: What is 
Alfie playing with?

Vocabulario Clave: elephant, lion, monkey, 
snake.
De repaso: cat, chameleon, cow, 
dog, fish, frog, hippo, horse, 
mouse, octopus, panda, pig, 
sheep; numbers 1-10.    

Clave: fast, slow; fly, snail.
De repaso: car; horse, sheep.

Clave: elephant, lion, monkey, 
snake.
De repaso: big, little; mouse; sad.
Historia: I can help you.  

Clave: elephant, fly, lion, monkey, 
snake; fast, slow.
De repaso: dog, pig. 

Intelixencias múltiples Visual-espacial
Físico-kinestésica
Musical
Interpersoal
Lingüística
Lóxico-matemática 

Visual-espacial
Físico-kinestésica
Musical
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística
Lóxico-matemática 

Visual-espacial
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística
Lóxico-matemática 

Visual-espacial
Musical
Interpersoal
Lingüística

Competencias clave LC, MST  LC, MST CAE, SCC LC, DC

Recursos SB con adhesivos e pop-outs, marioneta, Teacher’s i-solutions, CDs, Póster, póster pop-outs, flashcards, cubo de flashcards, story cards, TB, 
worksheets fotocopiables (TRB), Phonics Big Book.

Relación coas áreas do currículo
 1. Coñecemento de si mesmo/a 

e autonomía persoal.
- Xogo e movemento: participan en diferentes xogos. Realizan actividades en movemento. Escenifican cancións e a historia. Realizan movementos 
rápidos e movementos lentos.
- A actividade e a vida cotiá: realizan as rutinas diarias escoitando as cancións, coñecendo a data, a estación e o clima. 

2. Coñecemento do contorno - Medio físico: elementos, relacións e medidas: identifican a diferenza entre rápido e lento; e entre pequeno e grande.
- Achegamento á natureza: identifican e nomean animais.
- Cultura e vida en sociedade: practican saúdos, axudan a recoller o material, aprenden a compartir. Aprenden sobre o valor da amizade.
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3. Linguaxes: comunicación e 
representación

- Utilizan a linguaxe  verbal para se comunicar, nomear animais, describir tamaño, contar, expresar rapidez ou lentitude. 
- Aproxímanse á lingua escrita.
- Toman contacto coa literatura escoitando unha historia: The lion and the mouse.
- Empregan a linguaxe audiovisual e as tecnoloxías da información e a comunicación co uso do Teacher’s i-solutions: visualizando a versión 
animada da historia e xogando aos xogos interactivos.
- Empregan a linguaxe artística debuxando e coloreando.
- Fan uso da linguaxe corporal nos xogos, bailando e realizando mímica para representar accións.

Criterios de Avaliación No terceiro curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 
- Os nenos acostúmanse ás rutinas da clase de inglés. 
- Participan cantando as cancións. 
- Escoitan para obter información específica. 
- Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 
- Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de pre-escritura.  
- Completan as actividades de manualidades.

 

Lección 1 Lección 2 Lección 3 Lección 4
Obxectivos - Nomear comida.

- Identificar os verbos eat e drink.
- Revisar o vocabulario da froita.
- Entender a pregunta: do you like 
(sandwiches)?
- Participar activamente nunha   
canción. 

- Identificar os movementos up e 
down.
- Entender a pregunta: Is (Amanda) 
up or down?
- Participar activamente nunha   
canción. 

- Escoitar e seguir unha historia.
- Recoñecer os sentimentos dun 
personaxe.
- Recoñecer os xogos dun parque. 

- Revisar o vocabulario dos xogos 
nun parque.
- Revisar os movementos up e 
down.

Vocabulario Clave: cake, juice, sandwiches, 
water; drink, eat.

De repaso: apple, banana, orange, 
pear.  

Clave: hungry, thirsty; cake, juice, 
sandwiches, water.

Clave: cake, crisps, fruit, juice, 
sandwiches, water; drink, eat; They 
are bad / good for you.
De repaso: apple, banana, orange, 
pear; fast, slow; happy, sad.
Historia: Me too! 

Clave: cake, crisps, juice, milk, 
sandwiches, sweets, water; hungry, 
thirsty.
De repaso: apple, oranges.

Intelixencias múltiples Visual-espacial
Musical
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística
Lóxico-matemática  

Visual-espacial
Físico-kinestésica
Musical
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística
Lóxico-matemática 

Visual-espacial
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística
Lóxico-matemática

Visual-espacial
Musical
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística

Competencias clave LC, MST  LC, CAE CAE, SCC CAE, DC

UNIDADE 6: FOOD 
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Recursos SB con adhesivos e pop-outs, marioneta, Teacher’s i-solutions, CDs, Póster, póster pop-outs, flashcards, cubo de flashcards, story cards, TB, 
worksheets fotocopiables (TRB), Phonics Big Book.

Relación coas áreas do currículo
 1. Coñecemento de si mesmo/a 

e autonomía persoal.
- O corpo e a propia imaxe: identifican ter sede e ter fame.
- Xogo e movemento: participan en diferentes xogos. Realizan actividades en movemento. Escenifican cancións e a historia.
- A actividade e a vida cotiá: realizan as rutinas diarias escoitando as cancións, coñecendo a data, a estación e o clima. 
- O coidado persoal e a saúde: identifican alimentos beneficiosos e prexudiciais para a saúde.

2. Coñecemento do contorno - Medio físico: elementos, relacións e medidas: identifican a diferenza entre arriba e abaixo.
- Cultura e vida en sociedade: practican saúdos, axudan a recoller o material, aprenden a compartir. Aprenden a celebrar o final dun curso.

3. Linguaxes: comunicación e 
representación

- Utilizan a linguaxe  verbal para se comunicaren, nomear alimentos, describir a direccionalidade, expresar os seus gustos na comida, expresar 
fame ou sede.
- Aproxímanse á lingua escrita.
- Toman contacto coa literatura escoitando unha historia: The last day of school.
- Empregan a linguaxe  audiovisual e as tecnoloxías da información e a comunicación co uso do Teacher’s i-solutions: visualizando a versión 
animada da historia e xogando aos xogos interactivos.
- Empregan a linguaxe  artística debuxando e coloreando.
- Fan uso da linguaxe corporal nos xogos, bailando e realizando mímica para representar accións.

Criterios de Avaliación No terceiro curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 
- Os nenos acostúmanse ás rutinas da clase de inglés. 
- Participan cantando as cancións. 
- Escoitan para obter información específica. 
- Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 
- Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de pre-escritura.  
- Completan as actividades de manualidades.

 

HALLOWEEN CHRISTMAS EASTER
Obxectivos - Identificar vocabulario de 

Halloween.
- Entender as preguntas: What is 
(Amanda)? Who is the (ghost)?
- Participar activamente nunha 
canción.

 - Identificar vocabulario 
de Nadal.
- Revisar os colores e os números 
deica o 7.
- Participar activamente nunha 
canción. 

- Identificar vocabulario de Pascua.
- Revisar os adxectivos big e little.
- Participar activamente nunha 
canción.

Vocabulario Clave: ghost, pumpkin.
De repaso: bat, cat, monster, witch; 
costume.  

Clave: reindeer, sleigh.
De repaso: bell, presents, Santa, 
star, tree; numbers 1-7; black, blue, 
brown, green, purple, red, yellow.

Clave: basket.
De repaso: bunny, chocolate, egg; 
hand, hunt; big, little.

UNIDADE FESTIVALS
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Intelixencias múltiples Visual-espacial
Físico-kinestésica
Musical
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística 

Visual-espacial
Físico-kinestésica
Musical
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística
Lóxico-matemática 

Visual-espacial
Físico-kinestésica
Musical
Interpersoal
Intrapersoal
Lingüística
Lóxico-matemática

Competencias clave LC, CAE  CAE, MST LC, CAE

Recursos SB, marioneta, Teacher’s i-solutions, CDs,  flashcards, cubo de flashcards,  TB, worksheets fotocopiables (TRB).

Relación coas áreas do currículo
 1. Coñecemento de si mesmo/a 

e autonomía persoal.
- Xogo e movemento: participan en diferentes xogos. Realizan actividades en movemento. Escenifican cancións.
- A actividade e a vida cotiá: realizan as rutinas diarias escoitando as cancións, coñecendo a data, a estación e o clima. 

2. Coñecemento do contorno - Medio físico: elementos, relacións e medidas: identifican a diferenza entre pequeno e grande.
- Achegamento á natureza: identifican animais asociados á celebración de festividades.
- Cultura e vida en sociedade: practican saúdos, axudan a recoller o material, aprenden a compartir. Aprenden sobre a celebración de distintas 
festividades.

3. Linguaxes: comunicación e 
representación

- Utilizan a linguaxe  verbal para se comunicaren, nomear obxectos relacionados coas tres festividades, contar, describir colores.
- Aproxímanse á lingua escrita.
- Toman contacto coa literatura.
- Empregan a linguaxe  audiovisual e as tecnoloxías da información e a comunicación co uso do Teacher’s i-solutions: xogando aos xogos 
interactivos.
- Empregan a linguaxe  artística debuxando e coloreando.
- Fan uso da linguaxe corporal nos xogos, bailando e realizando mímica para representar accións.

Criterios de Avaliación No terceiro curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 
- Os nenos acostúmanse ás rutinas da clase de inglés. 
- Participan cantando as cancións. 
- Escoitan para obter información específica. 
- Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 
- Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de pre-escritura.  
- Completan as actividades de manualidades.

 



CEIP ESTEIRO (FERROL) 


