
ÁREA DE LINGUA ESTRANXEIRA, INGLÉS. 

  

   Todas as actividades propostas están secuenciadas de acordo coas sesións 

semanais da asignatura. 

   O alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de E. Primaria teñen o Book, Activity Book e 

caderno con eles. 

   Todo o alumnado é quen de realizar de xeito autónomo todas as actividades 

propostas. Todas elas parten dos coñecementos previos adquiridos con 

anterioridade na aula. 

 



3º E. PRIMARIA 

   Ao inicio de cada sesión repasar e estudiar actividades de dúas datas do 

caderno. Cada actividade do caderno está secuenciada por datas. O alumnado 

xa sabe como é. 

• 1ª sesión. Luns 16 de marzo. 

- Repaso do caderno. 

- Libro do alumno/a, unidade 4. Estudiar a unidade xa rematada. 

 

• 2ª sesión. Luns 23 de marzo. 

- Repaso do caderno. 

- Activity Book, unidade 4. Estudiar os exercicios xa rematados. 

- Facer de novo no caderno os exercicios do Activity Book, px. 31, 

exercicios 8 e 9. Ao remate comprobar se están correctos. 

 

• 3ª sesión. Xoves 26 de marzo. 

- Repaso do caderno. 

- Facer de novo no caderno os exercicios do Activity Book, px. 35, 

exer. 23 e 24. Ao remate comprobar que están correctos. 

- Escribir no caderno 3 frases parecidas ás do exercicio 2, px. 80 

do Activity Book. 

 

• 4ª sesión. Venres 27 de marzo. 

- Libro do alumno/a, unidade 5. Inicio de tema. Px., 37, ex. 1. 

Observando os debuxos, aprender o vocabulario de xeito escrito. 

- Activity Book, px. 65. Pegar os stickers da unidade 5. 

- Activity Book, px. 82. Relacionar vocabulario e debuxos. 

- Activity Book, px. 37, exe. 1. Escribir o vocabulario. 

NOTA:  

- Cada vez que se escriba un exercicio no caderno, escribir a data 

correspondente, tal e como facemos na clase. 

- Se algún neno/a ten algunha actividade de fichas ou do Activity Book 

sen rematar da unidade 4 ten que facelas.  

 

 


