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DISCIPLINAS TRONCAIS:  INGLÉS 

 

 

ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Min Compet. Actividades a desenvolver 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
B 
F 

 

 B1.1. Estratexias de comprensión: 
 Iniciación, mediante xogos e adiviñas, á 

formulación de hipóteses sobre o que se 
vai escoitar en función dos interlocutores 
que participan na interacción e do 
contexto, en situacións de comunicación 
de carácter infantil, moi sinxelas, 
familiares e habituais, e do seu interese. 

 Identificación do tema de textos moi 
sinxelos, adaptados á súa idade e aos seus 
intereses (contos, rimas infantís, cancións). 

 Asociación de palabras e expresións moi 
básicas e moi sinxelas con elementos 
paraverbais. 

 Asociación de palabras e frases moi 
sinxelas a través da linguaxe non verbal ou 
co apoio de ilustracións en soporte papel 
ou dixital. 

 Seguimento non verbal de instrucións moi 
sinxelas. 

 Repetición, memorización e observación 
de modelos, para a adquisición de léxico e 
estruturas elementais da lingua 
estranxeira. 

 B1.2. Patróns sonoros, rítmicos e de 
entoación moi básicos: iniciación a algúns 
aspectos fonéticos, do ritmo e do ton da 
lingua estranxeira. 

 B1.1. Comprender o sentido xeral de 
textos orais propios da súa idade (contos 
breves e moi sinxelos, rimas infantís, 
adiviñas moi evidentes) emitidos con 
ritmo discursivo lento, con claridade e de 
viva voz ou por medios técnicos que non 
distorsionen a percepción da mensaxe, 
con apoio visual moi redundante que 
axude á comprensión. 

 B1.2. Comprender preguntas e 
informacións relativas á información 
persoal moi básica (nome, idade, gustos 
…), sinxelas, así como instrucións e 
peticións elementais relativas ao 
comportamento na aula. 

 B1.3. Facer hipóteses sobre o posible 
sentido dun texto apoiándose en 
elementos paraverbais moi evidentes e en 
situacións de comunicación moi 
familiares. 

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

 PLEB1.1. Comprende a información 
esencial dun conto, rima ou canción 
moi breves e sinxelos, previamente 
traballados, emitidos lentamente, 
cunha pronuncia ben articulada, e 
con apoios visuais moi redundantes 
que axuden á comprensión. 

 CCL                Practicar saúdos sinxelos. 
 
Presentarse e dicir o seu nome. 
 
Dicir como é o tempo hoxe. 
 
Recitar un chant para reforzar o vocabulario 
novo 
 
Escoitar e cantar distintas cancións. 
 
Empregar posters para falar do tema de 
cada unidade. 
 
Ler distintos contos na aula para ir 
adquirindo novo vocabulario ademais de 
acostumarse a dicir en voz alta de que trata 
cada un dos contos que vemos na clase. 
Unha vez que o teñen asimilado  
amosaselles na pantalla para que o escoiten 
e vexan en movemento. 
 
Aprender as rutinas diarias da clase e 
distintas preguntas para que se acostumen 
a empregar a lingua inglesa en situacións 
habituais para eles. 

PLEB1.2.Comprende vocabulario 
moi elemental e sinxelo sobre temas 
familiares acompañados de imaxes 
que os ilustran con claridade. 

X CCL                

PLEB1.3. Comprende preguntas moi 
básicas sobre si mesmo/a (nome, 
idade, gustos...) e a información 
igualmente básica sobre outras 
persoas. 

X CCL                
CAA                

PLEB1.4. Sigue instrucións e 
comprende peticións relativas á vida 
escolar máis básica (abrir/pechar o 
libro, sentar, dar un lapis…). 

X CCL                

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 
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B 
C 
I 

 

 B2.1. Estratexias de produción: 
 Planificación: 
 Concibir a mensaxe con claridade e 

practicalo varias veces. 
 Execución: 
 Expresar a mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos. 
 Compensar as carencias lingüísticas 

mediante procedementos 
paralingüísticos. 

 Usar a linguaxe non-verbal que 
corresponda á situación comunicativa 
(xestos, expresións faciais, posturas, 
contacto visual ou corporal). 

 Participar activamente en rutinas de 
clase, representacións, cancións, 
dramatización etc, empregando 
respostas verbais e non verbais 
(movemento, accións, debuxos, 
modelado ou mímica). 

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

 Imitar situacións de comunicación 
sinxelas a través de dramatizacións, de 
xogos, de rutinas etc. 

 Empregar a lingua estranxeira en 
situacións variadas de comunicación 
(saúdo, despedida, presentacións, 
felicitación ás persoas da aula nos seus 
aniversarios, estados de ánimo...). 

 B2.2. Patróns sonoros, rítmicos e de 
entoación moi básicos: iniciación a algúns 
aspectos fonéticos, do ritmo e do ton da 
lingua estranxeira. 

 B2.1. Falar de si mesmo/a e de persoas da 
súa contorna inmediata, de lugares e 
obxectos achegando información moi 
fundamental: idade, nome, gustos, 
usando expresións e frases moi sinxelas e 
de uso moi frecuente, normalmente 
illadas ou enlazadas con conectores 
básicos. 

 B2.2. Participar de maneira simple e 
comprensible en conversas que requiran 
un intercambio directo de información en 
áreas de necesidade inmediata ou sobre 
temas moi familiares, aínda que en 
ocasións a pronuncia non sexa moi clara e 
poida provocar malos entendidos. 

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

 PLEB2.1. Fai presentacións moi 
breves e elementais previamente 
preparadas e ensaiadas sobre temas 
moi próximos a si mesmo/a (dicir o 
seu nome, idade, a súa cor favorita, 
presentar á súa familia, indicar os 
seus gustos) cunha pronuncia e 
entoación comprensibles. 

 CCL                Facer unha presentación de sí mesmo 
diante dos compañeiros/as. 
 
Facer entrevistas por grupos donde se van 
alternando  para facer preguntas e 
contestalas de xeito que participe todo o 
grupo. 
 
Poñer distintas escoitas e facer preguntas 
sobre eles para que se esforcen en escoitar 
e entender o que escoitan. 
 
Cantar as distintas cancións da unidade 
para reforzar o vocabulario aprendido. 

PLEB2.2. Pregunta e responde para 
dar/obter información en conversas 
moi sinxelas e elementais (nome, 
idade, cor favoritas ou gustos). 

X CCL                

PLEB2.3. Amosa unha actitude de 
escoita atenta. 

X CCL                
CSC                

PLEB2.4. Reproduce 
comprensiblemente textos orais moi 
sinxelos e breves (p.e. cancións, 
rimas) aprendidos a través de xogos. 

  

BLOQUE3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

B 
F 

 B3.1. Estratexias de comprensión: 
 Actualización moi guiada dos 

coñecementos previos sobre o tipo de 
texto que se vai ler (por ex. como 
acostuman ser os e as personaxes dos 
contos, como remata a historia, onde 
sucede a trama…). 

 Identificación da idea global de textos moi 
sinxelos, elementais e moi familiares 
(contos, cancións ou rimas…), e 

 B3.1. Identificar o tema e comprender o 
sentido xeral e as ideas principais en 
textos moi breves, sinxelos e moi 
elementais, e nos que o tema tratado e o 
tipo de texto resulten moi familiares, e 
conteñan apoio visual moi redundante en 
soporte papel ou dixital. 

 B3.2. Utilizar as estratexias básicas de 
hipótese para a comprensión do sentido 
xeral e a identificación da información 

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

X CCL                Ler frases curtas relacionadas coa unidade 
para familiarizarse co vocabulario e esturas 
manexadas durante esta. 
 
Ler pequenos contos apoiados con imaxes 
para que lles sexa máis fácil de seguir e 
facer preguntas a cerca do que trata e cales 
son os personaxes da historia. 
 

PLEB3.2. Comprende a idea principal 
dunha historia moi elemental 
acompañada de apoio visual e 
identifica os e as personaxes 
principais. 

 CCL                
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encadrados por imaxes redundantes e 
títulos moi evidentes do contido textual.  

 Identificación de palabras clave moi 
evidentes, concretas, sinxelas e familiares 
relacionadas cos e coas personaxes a 
través da linguaxe non verbal ou co apoio 
de ilustracións. 

 B3.2. Patróns gráficos, convencións 
ortográficas e de puntuación moi elementais:  
 Iniciación ao proceso de asociación global 

de grafía, pronunciación e significado a 
partir de modelos escritos que 
representan expresións orais coñecidas. 

 

esencial do texto. 
 B3.3. Discriminar patróns gráficos e 

recoñecer os significados e intencións 
comunicativas elementais relacionados 
coas convencións ortográficas máis 
básicas que expresan pausas e 
exclamacións. 

 B3.4. Ler en voz alta textos moi breves, 
moi elementais e previamente traballados 
oralmente, amosando unha entoación e 
pronuncia adecuadas. 

PLEB3.3. Fai hipóteses sobre o tema 
dun texto elemental a partir do 
titulo do mesmo e das imaxes que o 
ilustran. 

 CCL                
CAA                

Escribir nun folio distintos títulos de 
historias contadas previamente e teñen que 
colocalo enriba da imaxe que lle 
correspondería. 
 
Ler pequenos textos entre todos na clase 
para coller o hábito da lectura nunha lingua 
extranxeira e manter a atención dos 
compañeiros e compañeiras para poder 
seguir o texto no momento que se lle 
mande seguir a outro de xeito aleatorio na 
clase. 

PLEB3.4. Le en voz alta textos moi 
breves, moi elementais e 
previamente traballados de forma 
oral, con entoación e pronuncia 
comprensibles e, se cumprise, 
rectificando espontaneamente 

 CCL                
CAA                

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
B 
F 

 B4.1. Estratexias de produción: 
 Planificación: 
 Seleccionar o tipo de texto que se vai producir: 

conto, notas, diálogo teatral. 
 Execución: 
 Expresar a mensaxe con claridade axustándose 

aos modelos. 
 Compensar as carencias léxicas mediante o uso 

do dicionario visual do alumnado e programas 
informáticos. 

 Seleccionar e empregar o léxico adecuado ao 
tema. 

 Iniciarse no emprego de programas 
informáticos para reproducir mensaxes escritas 
moi sinxelos. 

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

 Uso dos signos de puntuación máis básicos. 
 Iniciación ao proceso de asociación global de 

grafía, pronunciación e significado a partir de 
modelos escritos que representan expresións 
orais coñecidas. 

 B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, 
seguindo modelos, compostos de frases 
simples illadas, utilizando con razoable 
corrección as convencións ortográficas máis 
elementais e os principais signos de 
puntuación, para falar de si mesmo/a, da 
súa contorna máis inmediata e de aspectos 
da súa vida cotiá, en situacións familiares e 
predicibles. 

 B4.2. Utilizar as estratexias básicas máis 
adecuadas para a produción de textos 
escritos moi sinxelos e elementais. 

 B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións 
ortográficas básicas para escribir con 
razoable corrección palabras e frases curtas 
que utiliza normalmente ao falar, pero non 
necesariamente cunha ortografía totalmente 
normalizada. 

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

X CCL                Facer un debuxo de si mesmo e escribir as 
partes do corpo previamente aprendidas na 
unidade. 
 
Completar pequenos diálogos con palabras 
claves correspondentes a unidade que se 
estea a traballar. 
 
Facer textos pequeniños con frases curtas 
para dar información por exemplo dun 
animal determinado. 
 
Escribir pequenos ditados para irse 
familiarizando co vocabulario de cada 
unidade. 

PLEB4.2. Escribe pequenos diálogos 
ou narracións moi sinxelas e breves 
seguindo un modelo dado e 
respectando a estrutura gramatical 
máis sinxela. 

 CCL                

PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, 
lexibles, organizadas con coherencia 
na súa secuencia e con léxico 
relacionado co tema da escritura. 

 CCL                

PLEB4.4. Revisa o texto antes de 
facer a súa versión definitiva, 
elaborando borradores nos que se 
observa a reparación da ortografía e 
doutros aspectos relacionados coa 
secuencia adecuada das frases e 
mesmo a pertinencia das 
ilustracións, se é o caso. 

 CCL                
CAA                
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BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
B 
F 

 

 B5.1. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
 Interese e curiosidade por aprender unha lingua 

estranxeira. 
 Recoñecemento e uso das fórmulas básicas da 

relación social e cortesía. 
 Interese polo traballo individual, en parellas ou 

grupos. 
 B5.2. Funcións comunicativas: 
 Establecemento de relacións sociais: saudar, 

despedirse, agradecer, dirixirse aos demais.  
 Realización de preguntas e respostas sinxelas 

sobre aspectos persoais (nome, idade e gustos). 
 Realización de preguntas e respostas sinxelas 

sobre obxectos próximos á contorna escolar, os 
días da semana e o tempo atmosférico). 

 Formulación de preguntas e respostas sobre 
obxectos e espazos próximos á contorna 
escolar. 

 Expresión moi elemental da posesión. 
 Expresión do gusto e a preferencia (favoritos). 
 Expresión de cantidade. 
 Expresión de estado de ánimo. 
 Expresión de habilidade e capacidade para 

realizar unha acción. 
 B5.3. Estruturas sintáctico-discursivas: 
 Preguntas e respostas sobre aspectos persoais 

como nome, idade, cor favorita ou estado 
(What’s your name?, My name is/ I’m, How old 
are you?, What´s your favourite colour? My 
favourite colour is, Are you happy/sad?, Yes, I 
am/No, I´m not). 

 Preguntas e respostas sobre os días da semana 
e o tempo atmosférico (What day is it today?, 
It´s, What´s the weather like today?, It´s). 

 Preguntas e respostas sobre obxectos próximos 
á contorna escolar (What´s this?, It´s my…). 

 Expresión de posesión en primeira persoa (I´ve 

 B5.1. o seu uso comunicativo. 
 B5.2. Iniciar e rematar as interaccións 

adecuadamente. 
 B5.3. Obter e dar información básica 

persoal, sobre a súa contorna máis 
inmediata e na situación de comunicación 
propia da aula. 

 B5.4. Expresar nocións moi básicas e 
elementais relativas a tamaño, cantidade, 
posesión, número calidades físicas, forma e 
cor. 

 B5.5. Expresar e identificar estados de ánimo 
básicos  

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

 B5.7. Utilizar adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas máis básicas e frecuentes 
para realizar as funcións comunicativas 
propias do seu nivel.  

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

 B5.9. Utilizar estruturas sintácticas básicas 
(p. ex. enlazar palabras ou grupos de 
palabras con conectores elementais como e, 
ou). 

 B5.10. Mostrar un control limitado dun 
conxunto de estruturas gramaticais sinxelas 
e de modelos de oracións e frases dentro 
dun repertorio memorizado. 

 B5.11. Comprender e utilizar o léxico propio 
do nivel en contextos comunicativos 
sinxelos. 

 B5.12. Recoñecer e utilizar un repertorio 
limitado e moi elemental de léxico de alta 
frecuencia relativo a situacións cotiás e 
temas habituais, moi familiares e concretos 
relacionados coas súas experiencias, 

 PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da 
vida cotiá dos países onde se fala a 
lingua estranxeira (horarios, comidas, 
festas …) e compáraos cos propios, 
amosando unha actitude de apertura 
cara ao diferente.  

 CSC                Visualizar videos que nos falen dos paises 
de fala extranxeira e traballar sobre el na 
aula . 
 
Elaboración dun proxecto onde se 
comparen as nosas costumes e as dos 
países de fala inglesa. PLEB5.2. Recoñece e utiliza fórmulas 

básicas de relación social. 
X 

 

CCL                
CSC                

Practicamos as formas de cortesía na aula 
falando cos compañeiros para aprender a 
relacionarnos uns cos outros , dentro e fóra 
da aula. 

PLEB5.3. Participa voluntariamente 
nas actividades de aula e amosa 
curiosidade pola lingua e por 
coñecer aspectos socioculturais dos 
países onde se fala. 

X CCL                
CSIEE               

Facer un pequeno proxecto por grupos dos 
distintos países de fala inglesa e expoñerllo 
ao resto da clase, con frases sinxelas e 
vocabulario básico. 

PLEB5.4. Diferenza saúdos de 
despedidas e o uso fórmulas de 
cortesía (Please, thank you, excuse 
me). 

X CCL                
 

CSC                

Saudar a entrada e despedirse a saída así 
como empregar durante a sesión distintas 
formas de cortesía que tamén poñeremos 
na aula en forma de posters para 
familiarizarnos con elas. 

PLEB5.5. Pregunta e responde de 
xeito comprensible sobre aspectos 
persoais moi básicos nome, idade e 
gustos) e da súa contorna (obxectos, 
espazos e seres vivos). 

 CCL                Establecer diálogos entre os compañeiros 
para que se acostumen a falar sen medo na 
lingua inglesa. 

PLEB5.6. Expresa e identifica estados 
de ánimo básicos (happy, sad…) 

X CCL                Facer   murais cos distintos estados de 
ánimo e falar como nos sentimos cada un 
de nós e como se sinten os demais. 
 
 

PLEB5.7. Expresa e identifica o 
permiso e a prohibición (you 
cant/can´t) o acordo (That’s right). 

 CCL                Pedir permiso de forma correcta sempre 
que quiramos sair ao baño ou facer algo 
dentro da aula. 
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got) e formulación da pregunta correspondente 
(Have you got…?). 

 Expresión do gusto en primeira persoa en 
afirmativa (I like).  

 Expresión de cantidade: contar ata 20. 
 Preguntas e respostas sobre as partes básicas 

do corpo e de elementos próximos a súa 
contorna (What´s this?, It´s…), membros da 
familia (Who´s this?, This is my (brother), 
alimentos (What´s this ?, This is). 

 Expresión de permiso e axuda (Can I…?). 
 Expresión de habilidade (I can…). 
 B5.4. Léxico oral de alta frecuencia (recepción e 

produción) relativo cores, números, materiais e 
espazos escolares, formas xeométricas moi 
básicas, membros da familia mais próxima, 
comidas e bebidas elementais, xoguetes, partes 
do corpo, animais de compañía, estado de 
ánimo, tempo atmosférico, días da semana e 
accións. 

necesidades e intereses. PLEB5.8. Estrutura adecuadamente 
os elementos das oracións, mantén a 
concordancia de número e usa 
correctamente os nexos básicos. 

 CCL                Completar pequenas  frases na libreta para 
coller o hábito de escritura. 

PLEB5.9. Diferenza preguntas e 
respostas moi simples. 

 CCL                Establecer diálogos na aula entre 
compañeiros para practicar distintas 
preguntas e saber dar a resposta axeitada. 

PLEB5.10. Memoriza rutinas 
lingüísticas básicas e moi sinxelas 
para, por exemplo, desenvolverse 
nas interaccións de aula. 

X CCL                Seguir unha rutina diaria  todos os días 
antes de empezar a clase preguntando o 
día, tempo e estación do ano na que nos 
atopamos. 
 

PLEB5.11. Participa activamente en 
xogos de letras, elaboración de 
glosarios ilustrados etc. 

X CCL                
 

CSC                

Xogar ao bingo co vocabulario aprendido. 
Elaborar murais e pequenos dicionarios do 
vocabulario acompañado do 
correspondente debuxo. 
 

PLEB5.12. Comprende e usa 
adecuadamente o vocabulario básico 
necesario para participar nas 
interaccións de aula,  ler textos 
infantís moi sinxelos e escribir con 
léxico traballado previamente. 

X CCL                
CSC                

Facer lecturas en voz alta dentro da aula. 
Completar frases sinxelas co vocabulario 
aprendido. 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Min Compet. Actividades a desenvolver 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

B 
F 

B1.1. Estratexias de comprensión: 
Iniciación, a través do xogo e da expresión 
corporal e musical, á formulación de 
hipóteses sobre o que se vai escoitar en 
función dos interlocutores que participan na 
interacción e do contexto, en situacións de 
comunicación moi sinxelas conectadas cos 
intereses do alumnado. 
Captación da idea global e identificación 
dalgúns elementos específicos en textos 
orais, con axuda de elementos lingüísticos e 
non lingüísticos do contexto. 
Identificación do tema de textos sinxelos, 
adaptados á idade e próximos á súa 
experiencia Xcontos, rimas, cancións…). 
Asociación de palabras e expresións sinxelas 
con elementos paraverbais. 
Asociación de palabras e frases sinxelas con 
elementos xestuais e visuais ou co apoio de 
ilustracións en soporte papel e dixital. 
Seguimento verbal e non verbal de 
instrucións moi sinxelas. 
Repetición, memorización e observación de 
modelos, para a adquisición de léxico e 
expresións moi básicas da lingua 
estranxeira. 
B1.2. Patróns sonoros, rítmicos e de 
entoación sinxelos: iniciación a algúns 
aspectos fonéticos, do ritmo, e ton da lingua 
estranxeira e uso para a comprensión oral. 

B1.1. Comprender o sentido xeral de textos 
orais propios da súa idade Xcontos breves e 
sinxelos, rimas infantís, cancións adiviñas 
moi evidentes) emitidos con ritmo 
discursivo lento, con claridade e de viva voz 
ou por medios técnicos que non 
distorsionen a percepción da mensaxe, con 
apoio visual moi redundante que axude á 
comprensión. 
B1.2. Comprender preguntas e informacións 
relativas á información persoal básica 
Xnome, idade, gustos…), instrucións 
elementais e peticións relativas ao 
comportamento na aula. 
B1.3. Facer hipóteses sobre o posible 
sentido dun texto apoiándose en elementos 
paraverbais evidentes e en situacións de 
comunicación familiares. 
B1.4. Discriminar patróns sonoros, rítmicos 
e de entoación básicos. 

PLEB1.1. Comprende a información 
esencial dun conto, rima ou canción 
moi breves, e moi sinxelos, 
previamente traballados, emitidos 
lentamente, cunha pronuncia ben 
articulada, e con apoios visuais moi 
redundantes que axuden á 
comprensión. 

X CCL Identifica o vocabulario e estructuras 
traballadas relacionándoas co seu referente 
visual, dentro dun contexto. 
Entende información esencial en 
conversacións breves e moi sinxelas nas que 
participa, que traten sobre temas familiares 
como, por exemplo, un mesmo, a familia, a 
escola, as súas mascotas, descrición moi 
básica de obxectos. 
Escoita e comprende cancións e recitados que 
traballan o vocabulario das diferentes 
unidades. 
Escoita e capta o sentido dos diferentes 
contos e historias acompañadas de imaxes, 
sendo capaz de relacionar certos termos co 
seu significado dando unha resposta verbal 
ou non verbal. 

PLEB1.2. Comprende vocabulario 
básico sobre temas familiares a través 
de apoio visual. 

X CCL Identifica o vocabulario traballado nas 
diferentes unidades relacionándoo cun 
referente visual. 

PLEB1.3. Comprende preguntas 
básicasXnome, idade e gustos) sobre 
si mesmo/a e dos e das demais. 

X CCL 
CAA 

Escoita e comprende preguntas relacionadas 
coa súa persoa nunha breve conversación 
para dar información sobre si mesmo ou para 
obter información dos demáis. 

PLEB1.4. Sigue instrucións e 
comprende peticións relativas á vida 
escolar e da súa contorna 
XOpen/close the book, sit down…). 

 

 

  

X CCL Escoita e comprende as instrucións para 
realizar diferentes tarefas dando unha 
resposta física. 
 
Sigue as rutinas diarias da clase Xsaúdo, data, 
estado, tempo) entendendo o seu contido e 
respondendo axeitadamente. 
 
Recoñece patróns rítmicos e de ton por 
medio de recitados, cancións, trabalinguas, 
etc.,  que reforzan o vocabulario e estructuras 
traballadas en cada unidade. 
 
Discrimina sons en actividades de escoita nas 
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que se practica a pronuncia de fonemas 
específicos. 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

B 
C 
I 

B2.1. Estratexias de produción: 
Planificación: 
Concibir a mensaxe con claridade e 
practicalo varias veces. 
Execución: 
Expresar a mensaxe con claridade 
axustándose aos modelos. 
Compensar as carencias lingüísticas 
mediante procedementos non verbais. 
Usar linguaxe non verbal que corresponda á 
situación comunicativa Xxestos, expresións 
faciais, posturas, contacto visual ou 
corporal). 
Sinalar obxectos ou realizar accións que 
aclaren o significado. 
Participar en representacións, memorizar e 
recitar poemas, cantar cancións, contar 
contos etc., empregando respostas verbais e 
non verbais Xmovemento, accións, debuxos, 
modelado ou mímica). 
Reproducir textos orais coñecidos, repetir e 
reproducir de acordo con modelos orais. 
Imitar situacións de comunicación breves a 
través de dramatizacións, de xogos, de 
rutinas etc. 
Participar con actitude de colaboración en 
xogos, dramatizacións… que precisen de 
sinxelas intervencións orais. 
Empregar a lingua estranxeira en situacións 
variadas de comunicación, seguindo 
modelos. 
Participar oralmente en situacións reais ou 
simuladas a través de respostas verbais e 
non verbais facilitadas por rutinas de 
comunicación. 
Producir textos orais moi sinxelos e 
coñecidos previamente mediante a 
participación activa en rutinas, 
representacións, cancións, recitados, 
dramatizacións etc. 
B2.2. Patróns sonoros, rítmicos e de 
entoación básicos: iniciación a algúns 
aspectos básicos da fonética, do ritmo, 

B2.1. Falar de si mesmo/a e das persoas da 
súa contorna inmediata, de lugares e 
obxectos, así como de expresar os seus 
gustos e intereses, usando expresións e 
frases sinxelas e de uso moi frecuente, 
normalmente illadas ou enlazadas con 
conectores básicos Xand/or). 
B2.2. Participar activamente en conversas 
que requiran un intercambio directo de 
información en áreas de necesidade 
inmediata ou sobre temas moi familiares, 
aínda que en ocasións a pronuncia non sexa 
tan clara e poida provocar confusións 
lingüísticas.  
B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación básicos e de uso 
diario. 

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves 
e elementais previamente preparadas 
e ensaiadas sobre temas moi 
próximos a un mesmo e dos e das 
demais Xdicir o seu nome e idade, a 
cor do pelo e os ollos, presentar á súa 
familia, indicar as súas preferencias) 
cunha pronuncia e entoación 
comprensibles. 

 CCL Participa en actividades orais presentando 
obxectos familiares do seu interese aos seus 
compañeiros/as, expoñendo un texto oral a 
partir dun modelo e utilizando o vocabulario e 
estructuras previamente traballadas XShow 
and tell). 
Preséntase correctamente utilizando modelos 
previamente presentados e practicados. 

PLEB2.2. Pregunta e responde para 
dar/obter información en conversas 
básicas Xnome, idade, gustos). 

X CCL Responde axeitadamente en situacións de 
comunicación Xsaúdo, preguntas moi sinxelas 
sobre si mesmo, petición ou ofrecemento de 
obxectos, expresión do que lle gusta ou non, 
etc.). 
Participa en conversacións cara a cara nas que 
se establece contacto social Xsaudar e 
despedirse, presentarse, felicitar alguén, dar 
as grazas) e intercámbiase información 
persoal Xnome, idade, etc.). 
Participa en intercambios de preguntas e 
respostas, en grupos ou parellas, para 
completar distintas actividades e xogos. 
Realiza entrevistas moi breves e sinxelas a 
partir de modelos traballados. 

PLEB2.3. Amosa unha actitude de 
escoita atenta. 

X CSC Respecta as normas que rexen a interacción 
oral Xquenda de palabra e as intervencións 
dos compañeiros). 
Escoita atentamente as interaccións orais na 
aula co fin de contestar a preguntas ou 
instrucións moi sinxelas por medio de xogos. 
Escoita textos orais para responder a 
preguntas procurando información xeral e 
específica. 

PLEB2.4. Reproduce 
comprensiblemente textos orais 
sinxelos e breves Xp.e. cancións, 
rimas) aprendidos a través de xogos. 

X CCL 
CSC 

Dramatiza situacións cotiás simples utilizando 
expresións moi sinxelas Xp. e. xogo simbólico 
representando unha tenda). 
Repite cancións ou recitados traballados. 
Practica o vocabulario de xeito lúdico através 
de xogos e cancións que empreguen TPR. 

PLEB2.5. Amosa unha actitude X CSC Participa activamente nas actividades orais 
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acentuación e ton da lingua estranxeira e 
uso para a comprensión oral. 

positiva cara á aprendizaxe dunha 
lingua estranxeira.  

desenvolvidas na aula amosando interese en 
empregar a lingua estranxeira para 
comunicarse. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

B 
F 

 

B3.1. Estratexias de comprensión: 
Activación progresiva dos coñecementos 
previos en relación á tipoloxía e tema de 
textos próximos a súa idade. 
Identificación, moi guiada, da idea global de 
textos sinxelos e do seu interese Xcontos, 
cancións, rimas…) co apoio das ilustracións 
correspondentes. 
Identificación de palabras clave do texto, 
relacionadas cos e coas personaxes e o 
contexto co apoio de ilustracións. 
B3.2. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos:  
Interese e curiosidade por aprender unha 
lingua estranxeira. 
Achegamento a algúns aspectos culturais 
semellantes á realidades do alumnado a 
través de producións multimedia e de 
manifestacións artísticas da cultura dos 
países onde se fala a lingua estranxeira. 
B3.3. Patróns gráficos, convencións 
ortográficas e de puntuación elementais:  
Identificación y uso de léxico e de estruturas 
elementais propias da lingua estranxeira, 
previamente empregadas. 
Asociación global de grafía, pronunciación e 
significado a partir de modelos escritos que 
representan expresións orais coñecidas. 

B3.1. Identificar o tema e comprender o 
sentido xeral e as ideas principais en textos 
simples e breves relacionados con temas 
familiares e de interese para o alumnado, 
que contan con apoio visual.  
B3.2. Utilizar e aplicar as estratexias básicas 
máis adecuadas para a comprensión do 
sentido xeral, a e as ideas principais do 
texto. 
B3.3. Discriminar patróns gráficos e 
recoñecer os significados e intencións 
comunicativas básicas relacionados coas 
convencións ortográficas básicas que 
expresan pausas, exclamacións e 
interrogacións. 
B3.4. Ler en voz alta textos moi breves, moi 
elementais e previamente traballados 
oralmente, amosando una entoación e 
pronuncia adecuadas 

PLEB3.1. Comprende palabras e frases 
simples en textos moi sinxelos 
relacionadas cos temas traballados 
previamente de forma oral. 

X CCL Le e amosa comprensión mediante unha 
resposta verbal ou non verbal Xsinalando, 
rodeando, coloreando, marcando, pegando 
adhesivos). 
Le palabras coñecidas no material visual 
utilizado para as rutinas Xcalendario, 
expresións sobre o tempo atmosférico) ou 
nos libros da clase. 
Relaciona as palabras do vocabulario coas 
súas imaxes en diferentes exercicios Xpicture 
dictionary, actividades de relación, 
adhesivos). 
Le e comprende as instrucións para facer os 
exercicios axudándose das iconas que os 
acompañan. 
Comprende a información dun poster. 

PLEB3.2. Comprende a idea principal 
dunha historia sinxela acompañada 
de apoio visual e identifica os e as 
personaxes principais. 

X CCL Comprende pequenos textos escritos 
identificando estructuras e vocabulario 
repetitivo previamente traballado. 
Sigue o argumento dunha breve historia 
axudándose das imaxes que a ilustran. 

PLEB3.3. Fai hipóteses sobre o tema 
dun texto elemental a partir do titulo 
do mesmo e das imaxes que o 
ilustran. 

 CCL 
CAA 

Relaciona o vocabulario co campo semántico 
ao que pertence en xogos de clasificación con 
axuda de imaxes. 

PLEB3.4. Le en voz alta textos sinxelos 
e previamente traballados de forma 
oral, con entoación e pronuncia 
comprensibles. 

X CCL 
CAA 

Le palabras, expresións ou breves instrucións 
previamente traballadas cunha pronunciación  
e entonación comprensible. 

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

B 
F 
I 

B4.1. Estratexias de produción: 
Planificación: 
Seleccionar o tipo de texto que se vai 
producir: conto, notas, diálogo teatral… 
próximos a súa idade. 
Execución: 
Expresar a mensaxe con claridade 

B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, 
compostos de frases simples illadas, nun 
rexistro neutro, utilizando con razoable 
corrección as convencións ortográficas e 
os principais signos de puntuación, para 
falar de si mesmo, da súa contorna máis 
inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, 

PLEB4.1. Escribe palabras 
relacionadas coa súa imaxe e a súa 
vida cotiá traballadas previamente de 
forma oral. 

X CCL Escribe palabras, relacionadas co vocabulario 
traballado, que ilustren o presentado en 
murais, debuxos, etc. 

PLEB4.2. Escribe pequenos diálogos 
ou narracións moi sinxelas e breves 
seguindo un modelo dado e 

 CCL Completa pequenos diálogos utilizando 
estructuras previamente traballadas en 
contextos axeitados. 
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axustándose aos modelos. 
Compensar as carencias léxicas mediante o 
uso do dicionario visual do alumnado e 
material dixital adaptado á súa idade. 
Seleccionar e empregar progresivamente o 
léxico adecuado ao tema. 
Iniciarse no uso dalgún recurso cohesivo para 
non repetir palabras. 
Apoiarse nas palabras e frases coñecidas 
previamente en interaccións orais sinxelas e 
de lectura. 
Iniciarse no emprego de materiais dixitais 
próximos a súa idade para reproducir 
mensaxes escritos sinxelos. 
B4.2. Patróns gráficos, convencións 
ortográficas e de puntuación elementais: 
Uso dos signos de puntuación máis básicos. 
Asociación global de grafía, pronunciación e 
significado a partir de modelos escritos que 
representan expresións orais coñecidas. 

en situacións familiares e predicibles. 
B4.2. Utilizar as estratexias básicas máis 
adecuadas para a produción de textos 
escritos. 
B4.3. Aplicar patróns gráficos e 
convencións ortográficas básicas para 
escribir con razoable corrección palabras 
curtas que utiliza normalmente ao falar, 
pero non necesariamente cunha ortografía 
totalmente normalizada. 
 

respectando a estrutura gramatical 
máis sinxela. 

Completa diálogos colocando palabras xa 
dadas no oco correspondente. 

PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, 
organizadas con coherencia na súa 
secuencia e con léxico relacionado co 
tema da escritura. 

X CCL 
CAA 

Le e completa as frases usando información 
presentada nas imaxes e con palabras xa 
dadas. 

PLEB4.4. Completa unha táboa con 
datos persoais básicos Xnome, 
apelido, idade...). 

X CCL 
CAA 

Completa información no pasaporte de 
linguas. 

PLEB4.5. Revisa o texto antes de facer 
a súa versión definitiva, elaborando 
borradores nos que se observa a 
reparación da ortografía e doutros 
aspectos relacionados coa secuencia 
adecuada das frases e mesmo a 
pertinencia das ilustracións, se é o 
caso. 

 CCL Revisa os escritos cos modelos 
proprorcionados pola mestra tentando 
correxir os erros de ortografía do vocabulario 
traballado. 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

B 
F 

 

B5.1. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
Interese e curiosidade por aprender unha 
lingua estranxeira. 
Recoñecemento e uso das fórmulas básicas 
da relación social e cortesía. 
Achegamento a algúns aspectos culturais 
semellantes á realidades do alumnado a 
través de producións multimedia e de 
manifestacións artísticas da cultura dos países 
onde se fala a lingua estranxeira. 
Identificación de similitudes e diferenzas 
entre as linguas que coñece para mellorar a 
súa aprendizaxe e lograr unha competencia 
comunicativa integrada. 
B5.2. Funcións comunicativas: 
Establecemento relacións sociais: saudar, 
agradecer, despedirse, dirixirse aos demais.  
Realización de preguntas e respostas sinxelas 
sobre aspectos persoais dun mesmo/a e dos e 
das demais Xnome, apelido, idade, gustos). 
Realización de preguntas e respostas sinxelas 
sobre os animais máis próximos a súa 

B5.1. Identificar aspectos socioculturais 
básicos concretos e significativos e aplicar 
os coñecementos adquiridos sobre estes a 
unha comprensión adecuada do texto. 
B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e 
desexos de participar en actividades 
individuais ou colectivas que soliciten o 
seu uso comunicativo. 
B5.3. Iniciar e rematar as interaccións 
adecuadamente. 
B5.4. Obter e dar información básica 
persoal, á súa contorna máis inmediata e 
na situación de comunicación propia da 
aula. 
B5.5. Expresar nocións moi básicas e 
elementais relativas a tamaño, cantidade, 
posesión, número calidades físicas, forma 
e cor. 
B5.6. Comprender e expresar a posesión. 
B5.7. Expresar e identificar os seus gustos. 
B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas máis básicas e frecuentes 
para realizar as funcións comunicativas 

PLEB5.1. Identifica aspectos básicos 
da vida cotiá dos países onde se fala a 
lingua estranxeira Xhorarios, comidas, 
festas …) e compáraos cos propios, 
amosando unha actitude de apertura 
cara ao diferente. 

X CCL 
CAA 
CSC 

Realiza manualidades nas que se representen 
diferentes celebracións dos países de fala 
inglesa. 
Compara oralmente as tradicións dos países 
de fala inglesa coas da súa propia 
comunidade. 
Aprende e interpreta cancións tradicionais 
dos países de fala inglesa. 
Investiga e rexistra información sobre 
comidas tradicionais de diferentes países 
estranxeiros. 

PLEB5.2. Recoñece e aplica fórmulas 
básicas de relación social. 

X CCL 
CSC 

Emprega fórmulas de cortesía cos seus 
compañeiros e mestres. 
Participa en conversacións cara a cara nas que 
se establece contacto social Xsaudar e 
despedirse, presentarse, felicitar alguén, dar 
as grazas) e intercámbiase información 
persoal Xnome, idade, etc.). 

PLEB5.3. Recoñece preguntas e 
respostas sinxelas sobre si mesmo/a e 
dos e das demais. 

X CCL Participa en pequenos intercambios orais nos 
que teña que responder o solicitar 
información sobre si mesmo e sobre os 
demáis. 
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contorna, bebida…Realización de preguntas e 
respostas sinxelas sobre os días da semana, 
os meses e o tempo atmosférico etc. 
Realización de preguntas e respostas sinxelas 
sobre a localización de obxectos etc. 
Identificación e seguimento de instrucións. 
Expresión da posesión dun mesmo/a e dunha 
terceira persoa. 
Expresión do que lle gusta e non lle gusta. 
Identificación dos materias que compoñen os 
obxectos. 
Identificación das partes do corpo e da cara. 
Identificación dos membros da familia 
próximos. 
Identificación dos elementos máis próximos á 
súa contorna. 
Expresión de habilidade e capacidade para 
realizar unha acción en negativa e afirmativa. 
Realización de preguntas e respostas en 
relación ao permiso e axuda. 
Formulación de preguntas e respostas sobre o 
estado de ánimo. 
Formulación de preguntas e respostas en 
relación á cantidade. 
B5.3. Estruturas sintáctico-discursivas: 
Preguntas e respostas sobre aspectos 
persoais como nome, idade, cor favorita e 
estado XWhat’s your name?, My name is, 
How old are you?, I’m, What’s your favourite 
colour?, My favourite colour is/It´s, I´m 
Xhungry)). 
Preguntas e respostas sobre os días da 
semana, meses e o tempo atmosférico XWhat 
day is it today?, It´s, What´s the weather like 
today?, It´s, What month are you in?, I´m in). 
Preguntas e respostas sobre obxectos do seu 
interese XWhere´s is it?, It´s in/on/under/next 
to). 
Identificación e seguimento de instrucións 
XTouch your Xlegs)…). 
Expresión de posesión en primeira e terceira 
persoa XI´ve got, He/She´s got) e formulación 
da pregunta correspondente e resposta 
afirmativa e negativa XHave you got?, Yes, I 
have/No, I haven´t, Has he/she got?, Yes, 
he/she has, No, he/she hasn´t). 
Expresión do gusto en primeira persoa en 
afirmativa e negativa XI like Xsalad), I don´t 

propias do seu nivel.  
B5.9. Recoñecer estruturas sintácticas 
básicas e os seus significados asociados. 
B5.10. Utilizar estruturas sintácticas 
básicas Xp. e. enlazar palabras ou grupos 
de palabras con conectores básicos como 
“e, ou”, adecuándoas aos propósitos 
comunicativos. 
B5.11. Mostrar un control limitado dun 
conxunto de estruturas gramaticais 
sinxelas e de modelos de oracións e frases 
dentro un repertorio memorizado. 
B5.12. Comprender e utilizar o léxico 
propio do nivel en contextos 
comunicativos sinxelos. 
B5.13. Recoñecer e utilizar un repertorio 
limitado de léxico de alta frecuencia 
relativo a situacións cotiás e temas 
habituais e concretos relacionados coas 
súas experiencias, necesidades e intereses.  
B5.14. Valorar as linguas estranxeiras 
como instrumento de comunicación. 
B5.15. Comparar aspectos básicos das 
linguas que coñece para mellorar na súa 
aprendizaxe e lograr unha competencia 
integrada. 

PLEB5.4. Diferenza saúdos de 
despedidas e o uso de fórmulas de 
cortesía XPlease, thank you, excuse 
me…). 

X CCL 
CSC 

Emprega fórmulas de cortesía nos contextos 
adecuados. 

PLEB5.5.Identifica, asocia e menciona 
palabras e frases simples moi 
próximos á súa idade con imaxes 
ilustrativas que clarifican o seu 
significado. 

X CCL Escribe e ilustra palabras relacionadas cos 
seus centros de interés, ampliando o 
vocabulario dado con palabras que se refiran 
a elementos significativos para si, con axuda 
do profesor. 

PLEB5.6. Adquire as rutinas de saúdos 
e despedidas e diríxese aos demais 
utilizando as fórmulas de cortesía 
básicas. 

X CSC Participa nas rutinas de saúdo e despedida 
por medio de xogos e cancións. 
Emprega fórmulas de saúdo e despedida para 
relacionarse tanto dentro como fóra da aula. 

PLEB5.7. Expresa e identifica a 
posesión referida a si mesmo/a e a 
unha terceira persoa. 

 CCL Expresa posesión co material escolar Xmy 
pencil, my book). 
Expresa oralmente pequenos textos sobre o 
seu contorno máis próximo Xfamilia, casa, 
mascotas, xoguetes). 
Completa textos escritos moi breves sobre o 
seu contorno máis próximo, a partir de 
modelos. 

PLEB5.8. Expresa e identifica o que lle 
gusta e o que non lle gusta. 

X CCL Escribe pequenos textos a partir de modelos 
utilizando as estructuras adecuadas para falar 
dos seus gustos. 
Pregunta e responde sobre os seus gustos en 
intercambios orais. 

PLEB5.9. Estrutura  Adecuadamente 
os elementos das oracións, mantén a 
concordancia de número e usa 
correctamente os nexos máis básicos. 

 CCL 
CSC 

Escribe palabras en singular e plural de 
acordo coas imaxes ofrecidas. 
Completa oracións con palabras xa dadas 
axudándose das imaxes asociadas. 

PLEB5.10. Diferenza preguntas e 
respostas moi simples. 

X CCL 
CSC 

Distingue as preguntas axudándose da 
entonación ou os signos gráficos. 
Realiza pequenos intercambios orais de 
pregunta/resposta cos compañeiros, 
practicando as estructuras traballadas e 
dando respostas axeitadas. 

PLEB5.11. Memoriza rutinas 
lingüísticas básicas e moi sinxelas 
para, por exemplo, desenvolverse nas 
interaccións de aula e expresar e 
preguntar cantidades. 

 CCL Emprega as estructuras lingüísticas 
traballadas en contextos axeitados. 

PLEB5.12. Participa activamente en 
xogos de letras, elaboración de 

X CSC Representa pequenos diálogos de historias 
previamente traballados a modo de 
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like Xchips)).  
Expresión de cantidade: contar desde 21 a 50. 
Expresión das cores, das partes do corpo e 
cara, de elementos próximos XWhat´s this?, 
It´s…), membros da familia XWho´s this ?, This 
is my Xbrother), alimentos XWhat´s this?, This 
is). 
Identificación das pezas de roupa XI´m 
wearing). 
Expresión de habilidade en afirmativa e 
negativa XI can, I can´t). 
Preguntas e respostas sobre permiso e axuda 
XCan I…?). 
Preguntas e respostas sobre o estado de 
ánimo XAre you Xhungry?, Yes, I am/No I´m 
not). 
Expresión da cantidade de obxectos o persoas 
XHow many… are there?. 
B5.4. Léxico oral de alta frecuencia 
Xrecepción e produción) relativo a cores, 
números ata o 50, materiais escolares, formas 
xeométricas básicas, membros da familia, 
comidas e bebidas máis cotiás, xoguetes, 
estado e sentimentos, tempo atmosférico, 
días da semana, meses, accións, materiais, 
animais domésticos Xde compañía e de 
granxa), partes do corpo e da cara, e partes 
da casa. 

glosarios lustrados,dramatizacións 
etc. 

dramatización. 
Participa en xogos da aula para practicar e 
reforzar os contidos traballados XHangman, 
Bingo, I spy, Simos says). 
Realiza dicionarios de imaxes con axuda de 
adhesivos e debuxos. 

PLEB5.13. Expresa estados de ánimo 
elementais Xhappy/sad, bored…). 

X CCL Expresa o seus estados de ánimo como parte 
das rutinas diarias de inicio de sesión. 

PLEB5.14. Comprende e usa 
adecuadamente o vocabulario básico 
necesario para participar nas 
interaccións de aula, ler textos 
infantís moi sinxelos e escribir con 
léxico traballado previamente de 
forma oral. 

X CCL 
CAA 

Practica o contido lingüístico traballado en 
diferentes actividades de interacción oral e 
composición escrita. 
Le e interpreta textos moi breves e sinxelos 
previamente traballados. 

PLEB5.15. Amosa interese por 
comunicarse na lingua estranxeira nas 
interaccións de aula. 

X CCL 
CSC 

Participa activamente nas rutinas da aula 
empregando expresións de frecuencia en 
lingua inglesa 

PLEB5.16. Compara aspectos moi 
básicos e elementais Xgráficos, 
sintácticos, léxicos) das linguas que 
coñece. 

 CCL Establece pontes con algunhas palabras 
similares na súa lingua materna e na lingua 
inglesa. 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Min Compet. Actividades a desenvolver 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

B 
F 

 B1.1. Estratexias de comprensión: 
 Activación de coñecementos previos a 

partir de debuxos, mímica, preguntas... 
 para á formulación de hipóteses sobre o 
que se vai escoitar en función dos 
interlocutores que participan na 
interacción e do contexto, en situacións de 
comunicación breves conectadas cos seus 
intereses e adaptadas a súa idade. 

 Interpretación das ideas principais 
expresadas en textos orais sinxelos a partir 
das súas experiencias e coñecementos. 

 Captación da idea global e identificación 
de elementos máis relevantes en textos 
orais, con axuda de elementos lingüísticos 
e non lingüísticos do contexto. 

 Identificación e asociación de significados 
apoiándose no contexto, ilustracións...  

 Asociación de palabras e expresións con 
elementos paraverbais (entoación, pausas, 
énfases…) e non verbais (expresión facial, 
xestos...). 

 Seguimento verbal e non verbal de 
instrucións sinxelas en situacións 
comunicativas habituais. 

 Repetición, memorización comprensiva e 
observación de modelos, para a 
adquisición do léxico e expresións cotiás 
da lingua estranxeira. 

 B1.2. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación: familiarización cos sons, pautas 
de ritmo e entoación característicos da lingua 
estranxeira, a través do modelo do mestre/a 
e de recursos audiovisuais. 

 B1.1. Comprender o sentido xeral, e a 
información máis relevante en 
interaccións verbais, con estruturas 
simples e léxico de uso cotiá (os deportes, 
os animais, as comidas preferidas), 
conectados cos propios intereses e coas 
propias experiencias e articulados con 
claridade e lentamente transmitidos de 
viva voz ou por medios técnicos que non 
distorsionen a mensaxe e conten co apoio 
visual correspondente. 

 B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias 
básicas máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, e a 
información mais relevante do texto. 

 B1.3. Discriminar patróns sonoros, 
rítmicos e de entoación básicos nos 
diferentes contextos comunicativos de 
forma significativa. 

 PLEB1.1. Comprende o sentido xeral 
e a información máis relevante en 
interaccións verbais, con estruturas 
simples e léxico de uso cotiá. 

X CCL                 Comprende textos orais sinxelos 
dentro do contexto da aula. 

 Comprende conversas sinxelas. 
 Identifica o vocabulario propio do 

tema. 

PLEB1.2. Comprende os puntos 
principais de narracións e 
presentacións breves e sinxelas e 
ben estruturadas sobre temas 
familiares ou do seu interese, que 
conteñen con imaxes e ilustracións 
que clarifiquen o seu significado. 

X CCL                 Escoita e comprendepequenas 
narracións e historietas que veñen 
acompañadas de ilustracións. 

 Escoita e comprende cancións . 
 Escoita e comprendechants e rimas. 

PLEB1.3. Entende o que se lle di en 
situacións comunicativas habituais 
sinxelas (instrucións, indicacións, 
peticións, avisos). 

X CCL                 Responde fisicamente a ordes  
sinxelas. 

 Segue  instruccións orais básicas. 
 Escoita e comprende unha conversa 

sinxela. 
 Participa en xogos que impliquen 

unha resposta física. 
 PLEB1.4. Identifica a información 

esencial de mensaxes sinxelas e 
conversas breves nas que participa 
que traten sobre temas familiares 
procedentes de diferentes medios 
de comunicación e da Internet. 

X CCL                
CAA                

 Escoita conversas sinxelas 
identificando as ideas esenciais . 

 Entende a idea xeral nun texto oral 
sinxelo. 
 

PLEB1.5. Entende o que se lle di en 
transaccións habituais sinxelas 
(instrucións, indicacións, peticións, 
avisos). 

X CCL                 Escoita e comprende as instruccións 
do profesor. 

 Escoita e comprendeo que lle pide ou 
indica outro/ a compañeiro/a. 
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PLEB1.6. Valora as interaccións orais 
entre iguais como medio de 
aprendizaxe compartido. 

X CSC                 Participa en interaccións orais cos 
compañeiros e compañeiras. 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

B 
C 
I 

 Iniciación ás normas que regulan a 
interacción oral (quendas de palabra, volume 
de voz e B2.1. Estratexias de produción: 
 Planificación: 
 Concibir a mensaxe con claridade e 

practicalo varias veces. 
 Execución: 
 Expresar a mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos. 
 Apoiarse nos coñecementos previos. 
 Compensar as carencias lingüísticas 

mediante procedementos 
paralingüísticos (xestos, expresións 
faciais, posturas, contacto visual ou 
corporal). 

 Participar en interaccións orais en 
situacións reais ou simuladas, próximas 
a súa idade, a través de respostas 
verbais e non verbais. 

 Producir textos orais coñecidos 
previamente mediante a participación 
activa en rutinas. 

 Producir textos orais cotiás de índole 
diversa tendo en conta tanto elementos 
lingüísticos como extralingüísticos: 
utilizar xestos ou recorrer a imaxes para 
axudar na comprensión de producións 
orais. 

 Participar activamente en intercambios 
lingüísticos orais breves para expresar 
as necesidades de comunicación máis 
inmediatas, tendo en conta as habituais 
fórmulas de cortesía.  

 B2.2. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación básicos:  
 Uso axeitado dos sons propios da lingua 

estranxeira: pronuncia de palabras e frases 
cotiás de forma comprensible.  

 B2.1. Falar de si mesmo e das persoas da 
súa contorna inmediata, de obxectos, así 
como de expresar os seus gustos e 
intereses, usando expresións e frases 
sinxelas e de uso moi frecuente, 
normalmente illadas ou enlazadas con 
conectores básicos (and/or). 

 B2.2. Participar de forma activa e 
comprensible en conversas que requiran 
un intercambio directo de información en 
áreas de necesidade inmediata ou sobre 
temas moi familiares, aínda que en 
ocasións a pronuncia non sexa tan clara e 
poida provocar confusións lingüísticas.  

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

 PLEB2.1. Fai presentacións moi 
breves e elementais previamente 
preparadas e ensaiadas sobre temas 
moi próximos a si mesmo/a e aos 
demais cunha pronuncia e entoación 
comprensibles. 

 
 

 X 
 

CCL                 Realiza  presentacións breves sobre 
temática sinxela previamente 
traballada na aula e que xire entorno 
aos seus intereses. 

 Pronuncia e entona  adecuadamente 
estas presentacións. 

 Interpreta conversas sinxelas cos seus 
compañeiros/as e profesores  sobre 
temas que se están a traballar na 
aula,usando vocabulario e estructuras 
xa presentadas. 

PLEB2.3. Amosa unha actitude de 
escoita atenta. 

X CSC                 Practica  hábitos de escoita atenta. 
 Fai e responde preguntas sobre temas 

que se están tratando. 
 Acepta as normas de convivencia e de 

escoita activa e respectuosa. 

PLEB2.4. Reproduce 
comprensiblemente textos orais 
sinxelos e breves (p.e. cancións, 
rimas) aprendidos a través de xogos.  

 
 
X 

CCL                
CSC                

 Repite  rimas,chants. 
 Canta cancións presentadas de xeito 

lúdico. 
 Representa  pequenas historietas e 

dramatizacións. 
 Xoga a xogos presentados polo 

profesor/a. 
 Reproduce o vocabulario traballado. 
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 ritmo axeitado).. 
 Uso e identificación de aspectos fonéticos 

básicos, de ritmo e entoación para a 
produción de textos breves orais. 

PLEB2.5. Amosa interese e respecto 
polas achegas dos seus 
compañeiros/as.  

X CCL                
CSC                

 Escoita con atención e interese as 
intervencións dos seus 
compañeiros/as. 

 Acepta as diferencias con relación aos 
outros compañeiros. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

B 
F 

 B3.1. Estratexias de comprensión: 
 Activación dos coñecementos previos en 

relación á tipoloxía e tema do texto que se 
vai traballar. 

 Facer anticipacións e hipóteses, a partir 
dos elementos icónicos e textuais, sobre o 
contido de textos sinxelos non coñecidos 
que sexan da súa interese e adaptados a 
súa idade. 

 Captación da idea global e identificación 
de elementos máis relevantes en textos 
escritos, con axuda de elementos 
lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

 Identificación de palabras clave do texto, 
relacionadas cos e coas personaxes e o 
contexto a través da linguaxe non verbal 
ou co apoio de ilustracións. 

 Identificación de textos sinxelos: regras de 
xogos, algunhas instrucións, carteis da 
aula… 

 Iniciación á lectura guiada e comprensión 
de diferentes textos sinxelos, en soporte 
papel e dixital, adaptados á competencia 
lingüística do alumnado, para utilizar 
información global e específica no 
desenvolvemento dunha tarefa, proxecto 
ou para gozar da lectura. 

 B3.2. Patróns gráficos, convencións 
ortográficas e de puntuación moi elementais: 
 Uso dos signos de puntuación máis 

básicos. 
 Asociación de grafía, pronuncia e 

significado a partir de modelos escritos, 
expresións orais coñecidas e 
establecemento de relacións analíticas 
grafía-son. 

 B3.1. Identificar o tema e comprender o 
sentido xeral e as ideas principais en 
textos escritos sinxelos de temas 
previamente traballados de forma oral e 
de interese para o alumnado e conte con 
apoio visual en soporte papel ou dixital. 

 B3.2. Discriminar patróns gráficos e 
recoñecer os significados e intencións 
comunicativas básicas que expresen 
pausas, exclamacións, interrogacións e 
interrogacións. 

 B3.3. Coñecer as estratexias básicas máis 
adecuadas para a comprensión do sentido 
xeral, e as ideas principais en textos 
escritos sinxelos. 

 PLEB3.1. Comprende frases simples 
escritas, relacionadas cos temas 
traballados previamente de forma 
oral. 

X CCL                 Relaciona as palabras do vocabulario 
coas súas imaxes. 

 Le e entende as instruccións para 
facer os exercicios. 

 Le e comprende un cuestionario. 
 Comprende a información dun poster. 
 Comprende as instruccións para 

completar as fichas de autoavaliación. 

PLEB3.2. Comprende a idea 
principal dunha historia sinxela 
acompañada de apoio visual 
redundante e identifica os e as 
personaxes principais. 

X CCL                 Predi o contido dunha historia coa 
axuda das ilustracións e das “story 
cards”. 

 Lee responde preguntas sobre unha 
historia. 

 Le e sinala. 

PLEB3.3. Amosa interese pola 
lectura nunha lingua estranxeira. 

X CCL                
CAA                

 Le contos e historias sinxelas en 
inglés. 

 Participa en lecturas colectivas 
guiadas, en distintos soportes. 

  
 PLEB3.4. Emprega algunhas 

estratexias básicas para a 
comprensión lectora.  

X CCL                
CAA                

 Le e di verdadeiro ou falso. 
 Le,reflexiona e rodea cun círculo. 
 Le e sinala. 
 Observa,le e escribe 
 Le e relaciona preguntas e respostas. 
 _ 

PLB3.5. Iníciase na selección de 
contos ou narracións da biblioteca 
de aula para a súa lectura guiada e 
respectando as súas normas de 
funcionamento. 

 CCL                
CSIEE               

 Escolle algúns  libros da biblioteca de 
aula para a súa lectura. 

 Coñece as normas de funcionamento 
da biblioteca de aula:colocación,orde 
e coidado do material…..;e ponas en 
práctica. 
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 Recoñecemento de símbolos de uso 
frecuente: €, @. 

PLB3.6. Amosa interese por 
informase, comunicarse e aprender 
a través dos textos escritos. 

 CCL                
CSIEE               

 Le e comprende unha conversa 
escrita ou presentación coa axuda de 
imaxes. 

 Navega en Internet co seu profesor ou 
profesora buscando información. 

 Le pequenas narracións, historietas e 
contos. 

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

B 
F 
I 

 B4.1. Estratexias de produción: 
 Planificación 
 Seleccionar o tipo de texto que se vai 

producir: contos, notas, dramatizacións 
… 

 Execución 
 Producir a mensaxe escrita con 

claridade, utilizando expresións e frases 
coñecidas. 

 Compensar as carencias léxicas 
mediante o uso do dicionario visual do 
alumnado e de programas informáticos. 

 Seleccionar e empregar o léxico 
adecuado ao tema e usar algún recurso 
cohesivo para non repetir palabras. 

 Apoiarse nas palabras e frases coñecidas 
previamente en interaccións orais e de 
lectura. 

 Empregar programas informáticos para 
reproducir mensaxes escritos sinxelos. 

 Reproducir progresivamente a forma 
gráfica de certas palabras en situacións 
comunicativas, sen modelos dados, a 
través de hipóteses ou tratando de 
recordar a súa forma. 

 Producir a partir de modelos, de 
palabras e expresións, coñecidas 
previamente en interaccións orais, para 

 B4.1. Escribir textos sinxelos seguindo un 
modelo dado, compostos de frases 
simples illadas, nun rexistro neutro, 
utilizando con razoable corrección as 
convencións ortográficas e os principais 
signos de puntuación, para falar de si 
mesmo/a, da súa contorna máis 
inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, 
en situacións familiares e predicibles. 

 B4.2. Aplicar patróns gráficos e 
convencións ortográficas básicas para 
escribir con razoable corrección frases 
curtas que utiliza normalmente ao falar, 
cunha ortografía aceptable. 

 B4.3. Iniciarse no uso das ferramentas 
informáticas para completar actividades 
predeseñadas polo persoal docente. 

 PLEB4.1. Escribe frases sinxelas 
relacionadas con temas da súa vida 
cotiá traballadas previamente de 
forma oral. 

X CCL                 Escribe palabras relacionadas cun 
tema. 

 Completa un texto con palabras xa 
dadas. 

 Escribe frases curtas sobre o tema  
traballado.  

 Completa un “picture dictionary”. 
 Completa unha ficha de 

autoavaliación,unha tabla,un 
formulario,.   

PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas 
seguindo un modelo dado e 
respectando a estrutura gramatical 
coñecida. 

 CCL                 Completa conversas sinxelas con 
frases xa dadas e con axuda de 
ilustracións. 

 Reproduce unha conversa seguindo 
un modelo xa dado e con estruturas 
coñecidas traballadas na aula. 

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, 
organizados con coherencia na súa 
secuencia e con léxico relacionado 
co tema da escritura e cos seus 
intereses. 

 CCL                 Escribe redaccións moi sinxelas sobre 
temas traballados,unha postal,... 

 Elabora descripcións moi 
sinxelas,partindo de modelos dados. 

 Ordena textos moi sinxelos. 
 

PLEB4.4. Completa un formulario en 
liña con seus datos e dos e das 
demais (nome, apelido e idade...). 

X CCL                 Completa  táboas . 
 Completa un formulario cos seus 

datos persoais. 
 Completa unha enquisa con datos 

básicos sobre os seus 
compañeiros/as. 
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transmitir información. 
 Iniciar a reelaboración de informacións 

en ficheiros, libriños... breves textos 
escritos afíns aos intereses e 
experiencias de alumnos e alumnas, 
cunha intención comunicativa. 

 B4.2. Patróns gráficos, covencións 
ortográficas e de puntuación moi elementais: 
 Uso dos signos de puntuación máis 

básicos. 
 Uso de símbolos de uso frecuente: €. 
 Asociación de grafía, pronuncia e 

significado a partir de modelos escritos, 
expresións orais coñecidas e 
establecemento de relacións grafía-son. 

PLEB4.5. Responde de forma escrita 
a preguntas sobre temas traballados 
en clase como, por exemplo, onde 
está un obxecto ou un lugar, de que 
cor é un obxecto, que hora é, cales 
son os seus gustos ou se hai algo 
nun determinado lugar. 

X CCL                 Le e escribe respostas curtas,partindo 
de modelos. 

 Responde preguntas partindo de 
ilustracións. 

 Relaciona preguntas e respostas. 
 

PLEB4.6. Escribe en soporte papel 
ou dixital falando de si mesmo/a e 
da súa contorna inmediata de xeito 
elemental. 

 CCL                 Describe fotos de persoas 
animais,cousas,paisaxes…expresando 
ideas básicas sobre as mesmas. 

 Elabora unha pequena descripción 
sobre si mesmo. 

 Aprende a escribir un e-mail,seguindo 
un modelo. 
 
 

 Fai descripcións sinxelas en soporte 
dixital.  

PLEB4.7. Presenta os seus textos de 
forma coidada, ordenada e cunha 
caligrafía axeitada para a súa idade. 

X CCL                
CSC                

 Práctica hábitos de limpeza e orde na 
presentación dos seus  traballos. 

PLEB4.8. Valora a lingua escrita 
como medio de comunicación.  

 CCL                
CSC                

 Da información escrita sobre si 
mesmo. 

 Escribe oracións sinxelas nas que 
exprese  sentimentos, gustos e 
opinións. BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

B 
F 

 B5.1. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos:  
 Valoración da lingua estranxeira como 

instrumento para comunicarse. 
 Recoñecemento e aprendizaxe de formas 

básicas de relación social na lingua 
estranxeira. 

 Aspectos sociais e culturais próximos aos 
intereses dos nenos e nenas dos países 
onde se fala a lingua estranxeira estudada 

  B5.1. Identificar aspectos socioculturais 
básicos e significativos e aplicar 
progresivamente os coñecementos 
adquiridos sobre estes a unha 
comprensión adecuada do texto. 

 B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e 
desexos de participar en actividades 
individuais ou colectivas que soliciten o 
seu uso comunicativo. 

 B5.3. Iniciar e rematar as interaccións 

 PLEB5.1. Pregunta e responde para 
dar/obter información en conversas 
básicas (nome, idade, actividades, 
favoritas e gustos) sobre si mesmo e 
sobre os demais. 

X CCL                 Fai preguntas  utilizando as estruturas  
e o vocabulario estudados  sobre 
aspectos básicos persoais ou dos seus 
compañeiros. 

 Responde as preguntas anteriores. 
 Completa táboas de información e 

cuestionarios  sobre datos persoais 
ou dos compañeiros. 
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e doutros países do mundo. 
 Recoñecemento da realidade plurilingüe 

da propia contorna. 
 Actitude de respecto cara a si mesmo/a e 

cara aos demais para comprender e 
facerse comprender. 

  B5.2. Funcións comunicativas: 
 Establecemento de relacións sociais: 

saudar, agradecer, despedirse, dirixirse aos 
demais.  

 Realización de preguntas e respostas 
sinxelas sobre aspectos persoais dun 
mesmo/a e dos e das demais.  

 Expresión da posesión dun mesmo/a e 
dunha terceira persoa. 

 Realización de preguntas e respostas 
sinxelas sobre os días da semana, os meses 
e o tempo atmosférico etc. 

 Realización de preguntas e respostas 
sinxelas sobre a localización de obxectos 
etc. 

 Realización de preguntas e respostas 
sinxelas sobre o prezo. 

 Formulación de preguntas e respostas 
sinxelas en relación á cantidade. 

 Realización de preguntas e respostas 
sinxelas sobre os gustos e preferencias. 

 Realización de preguntas e respostas sobre 
a habilidade. 

 Expresión de habilidades e capacidades en 
afirmativo e negativo. 

 Formulación de preguntas e respostas 
sobre a vestimenta. 

 Descrición de persoas, plantas e animais.  
 Expresión de desexos. 
 Formulación de preguntas sobre o desexo. 
 Expresión de instrucións. 
 Preguntas e respostas sobre petición e 

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

 B5.3. Estruturas sintáctico-discursivas: 
 Preguntas e respostas sobre aspectos 

persoais como nome, idade, estado de 
ánimo, comida favorita... (What’s your 
name?, My name is, How old are you?, 
I’m, I´m (bored), What´s your favourite 
food?, My favourite food is...). 

adecuadamente. 
 B5.4. Obter e dar información básica 

persoal, a súa contorna máis inmediata e 
na situación de comunicación propia da 
aula. 

 B5.5. Expresar nocións básicas e relativas 
a tamaño, cantidade, posesión,número 
calidades físicas, forma, cor, tempo 
atmosférico 

 B5.6. Expresar a localización dos obxectos. 
 B5.7. Expresar e identificar os seus 

desexos. 
 B5.8. Utilizar adecuadamente as 

estruturas morfosintácticas máis básicas e 
frecuentes para realizar as funcións 
comunicativas propias do seu nivel.  

 B5.9. Recoñecer as estruturas sintácticas 
básicas e os seus significados asociados. 

 B5.10. Utilizar estruturas sintácticas 
básicas (p. e. enlazar palabras ou grupos 
de palabras con conectores básicos como 
“e, ou”, adecuándoas aos propósitos 
comunicativos. 

 B5.11. Mostrar un control limitado dun 
conxunto de estruturas gramaticais 
sinxelas e de modelos de oracións e frases 
dentro un repertorio memorizado. 

 B5.12. Comprender e utilizar o léxico 
propio do nivel en contextos 
comunicativos sinxelos. 

 B5.13. Recoñecer un repertorio limitado 
de léxico oral de alta frecuencia relativo a 
situacións cotiás e temas habituais e 
concretos relacionados coas súas 
experiencias. 

 B5.14. Distinguir a función ou funcións 
comunicativas do texto e os seus 
expoñentes máis habituais. 

PLEB5.2. Utiliza as rutinas de saúdo 
e despedidas e diríxese aos demais 
utilizando as fórmulas de cortesía 
básicas (hello, goodbye, see you...). 

X CCL                
CSC                

 Fai as rutinas de apertura e peche da 
clase usando as fórmulas de saúdo e 
despedida. 

 Pide axuda,o material que 
precisa…empregando as normas de 
cortesía. . 

PLEB5.3. Identifica, asocia e 
menciona palabras e frases simples 
con imaxes ilustrativas. 

X CCL                 Relaciona palabras do vocabulario 
coas súas imaxes. 

 Une tarxetas de palabras coas das  
imaxes correspondentes. 

 Completa o “picture dictionary”. 
 Completa bocadillos de viñetas con 

frases xa dadas. 
 Pega  as pegatinas correspondentes a 

palabras e frases xa traballadas. 
 Ilustra o vocabulario con debuxos 

axeitados. 

PLEB5.4. Expresa e identifica a 
localización básica de obxectos. 

X CCL                 Fai preguntas sobre a situación de 
obxectos. 

 Completa un debuxo situando 
obxectos adecuadamente,seguindo 
un texto escrito ou oral sinxelo. 

 Busca e identifica obxectos nunha 
imaxen segundo a súa colocación. 

 Le,escoita e sinala. 
 

PLEB5.5. Expresa e identifica de 
xeito elemental os seus desexos. 

 CCL                 Expón de xeito oral e escrito os seus 
desexos utilizando estruturas 
sintácticas moi básicasXI want to……). 

PLEB5.6. Estrutura adecuadamente 
os elementos das oracións, mantén 
a concordancia de número e usa 
correctamente os nexos básicos. 

 CCL                
CAA                

 Escribe frases sinxelas con cohesión e 
coherencia. 

 Fai pequenas 
descripcións,narracións..enlazando as 
ideas con nexos básicos Xand,but,or). 

 Enuncia frases sinxelas de forma 
comprensible. 

 Ordena as palabras dunha oración. 

PLEB5.7. Diferenza preguntas e 
respostas simples. 

X CCL                
CSC                

 Relaciona preguntas e respostas. 
 Identifica palabras clave en preguntas 

sinxelasXwhat,when,where,can,do..). 
 Utiliza o signo de interrogación como 

remate dunha pregunta. 
 Usa as respostas curtas que 

comenzan con si ou nonXyes/no). 
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 Expresión de posesión en primeira e 
terceira persoa (I´ve got, He/She´s got) e 
formulación da pregunta correspondente e 
resposta afirmativa e negativa (Have you 
got?, Yes, I have/No, I haven´t, Has he/she 
got?, Yes, he/she has, No, he/she hasn´t). 

 Preguntas e respostas sobre os días da 
semana, meses e o tempo atmosférico 
(What day is it today?, It´s, What´s the 
weather like today?, It´s, What month are 
you in?, I´m in). 

 Preguntas e respostas sobre obxectos do 
seu interese (Where´s is it?, It´s 
in/on/under/next to). 

 Expresión de cantidade: contar desde 51 a 
100. 

 Preguntas e respostas sinxelas sobre o 
prezo (How much is it?, It´s). 

 Preguntas e respostas sinxelas sobre a 
cantidade de obxectos o persoas (How 
many… are there?). 

 Preguntas e respostas sobre o gusto en 
primeira persoa (Do you like (cheese)?, 
Yes, I do/ No, I don´t). 

 Expresión do gusto en primeira persoa en 
afirmativa e negativa (I like (salad), I don´t 
like (chips)). 

 Realización de preguntas e respostas sobre 
habilidade (Can you (swim)?, Yes, I can;, 
No I can´t). 

PLEB5.8. Memoriza rutinas 
lingüísticas básicas e sinxelas para, 
por exemplo, desenvolverse nas 
interaccións mais habituais. 

X CCL                 Reproduce as estruturas 
morfosintácticas máis básicas para a 
interacción cos seus compañeiros/as. 

PLEB5.9. Participa activamente en 
xogos de letras, elaboración de 
glosarios ilustrados e 
dramatizacións etc. 

 CSC                 Xoga a distintos xogos presentados no 
contexto da aula. 

 Participa en pequenas dramatizacións 
de historietas traballadas con 
antelación na aula. 

PLEB5.10. Comprende e usa 
adecuadamente o vocabulario 
básico necesario para participar nas 
interaccións de aula, ler textos 
sinxelos adecuados á súa idade e 
escribir con léxico traballado 
previamente de forma oral. 

X CCL                
CAA                

 Identifica e reproduce o vocabulario 
referente aos distintos temas 
traballados na aula. 

 Completa textos coas palabras do 
vocabulario que se está a traballar. 

 Representa o vocabulario..con 
imaxes. 

 Une palabras con imaxes. 
 Completa cancións con palabras 

dadas. 
 

 PLEB5.11. Participa de forma activa, 
cooperadora e respectuosa en 
intercambios lingüísticos en 
situacións rutineiras reais ou 
simuladas a través de respostas 
verbais e non verbais. 

 CCL                
 

CSC                
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 Expresión de habilidades en afirmativo e 
negativo (I can (play tennis), I can´t (play 
golf). 

 Identificación das pezas de roupa (I´m 
wearing, he/she´s wearing). 

 Preguntas e respostas sobre a vestimenta 
(What´s she/he wearing?, Who´s wearing 
(shoes)?). 

 Expresión de desexos (I want to (make a 
cake). 

 Preguntas sobre o desexo (Do you want to 
(play basketball?)). 

 Expresión de instrucións (Touch your 
(legs), listen, please…). 

 Realización de preguntas e respostas 
(What´s this?, It´s…). 

 Preguntas e respostas sobre petición e 
axuda (Can I have (pasta), please?). 

 B5.4. Léxico oral de alta frecuencia 
(recepción e produción) relativo a posesións 
persoais, a cores, números ata o 100, 
preposicións, días da semana, roupa, 
materiais e escolares, roupa, adxectivos para 
describir persoas, partes do corpo e a cara, 
deportes, equipamento deportivo, 
actividades ao aire libre, comida, moedas, 
estado e sentimentos, tempo atmosférico, 
días da semana, meses, accións, materiais, 
animais salvaxes, partes do corpo e da cara, e 
partes da casa. 

PLEB5.12. Valora a realidade 
plurilingüe da súa propia contorna. 

 CSC                 Busca información sobre outras 
linguas que se falan no seu pais. 

 Busca os saúdos de cortesía nesas 
linguas. 

 Identifica costumes doutros países 
onde se fala o inglés. 

PLEB5.13. Amosa interese por 
coñecer persoas que falan outras 
linguas e teñen outras culturas. 

 CSC                 Aprende formas básicas de relación 
social na lingua estranxeira. 

 Fai preguntas sinxelas sobre a 
procedencia dos seus 
compañeiros/as. 

 Le,escoita e   entende presentacións 
sinxelas de nenos e nenas  de outros 
países. 

PLEB5.15. Relaciona elementos 
socioculturais estranxeiros cos 
propios para avanzar no 
desenvolvemento dunha conciencia 
intercultural.  

 CSC                 Busca información sobre 
costumes,celebracións…nos países de 
fala estranxeira e comparalos cos 
propios. 

 Establece similitudes e diferencias. 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Min Compet. Actividades a desenvolver 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

B 
F 

 B1.1. Estratexias de comprensión:  
 Uso progresivo do contexto visual e non 

verbal e dos coñecementos previos, 
transferidos desde as linguas que coñece a 
lingua estranxeira, para a formulación de 
hipóteses sobre o que se vai escoitar, 
sobre o tema ou a situación. 

 Interpretación das ideas principais 
expresadas en mensaxes orais de 
progresiva complexidade, como 
instrucións ou explicacións e interaccións 
orais ou gravacións en soporte audiovisual 
e informático para extraer información 
global e dalgún detalle concreto. 

 Recoñecemento de léxico, formas e 
estruturas básicas orais propias da lingua 
estranxeira, para expresar funcións 
previamente utilizadas. 

 Asociación de palabras e expresións con 
elementos paraverbais Xentoación, 
pausas, énfases…) e non verbais 
Xexpresión facial, xestos...). 

 Seguimento verbal e non verbal de 
mensaxes orais Xinstrucións e peticións)de 
progresiva complexidade en situacións 
comunicativas habituais dentro e fóra da 
aula. 

 Repetición, memorización comprensiva e 
observación de modelos correspondentes 
a rimas, cancións, dramatizacións... para a 
adquisición do léxico e expresións cotiás 
da lingua estranxeira. 

 Desenvolvemento de actitudes e 
estratexias de cooperación e respecto en 
situacións de aprendizaxe compartida que 
faciliten interaccións orais en grupo, 

 B1.1. Comprender a idea global e a 
información máis importante en textos 
orais moi breves con estruturas simples e 
coñecidas cun léxico de uso cotiá con 
axuda de elementos lingüísticos e non 
lingüísticos presentes nas situacións 
comunicativas e conectados cos propios 
intereses e coas propias 
experiencias,articulados con claridade e 
lentamente, transmitidos de viva voz ou 
por a través de recursos multimedia que 
non distorsionen a mensaxe. 

 B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias 
básicas máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, e a 
información mais importante do texto. 

 B1.3. Discriminar patróns sonoros, 
rítmicos e de entoación básicos nos 
diferentes contextos comunicativos de 
forma significativa. 

 PLEB1.1. Comprende o sentido global 
e a información mais importantes de 
textos orais, con estruturas coñecidas 
e léxico de uso cotiá procedentes de 
medios audiovisuais ou da Internet 
adecuados a súa idade.  

X CCL  Escoitar varios tipos de textos para 
entender o sentido xeral,deducindo a 

información máis importante,a través de 
preguntas de comprensión, identificación 

de viñetas,etc. 
 Identificar o vocabulario propio do tema 

con ou sen apoio visual. 
 

 PLEB1.2. Comprende os puntos 
principais e recoñece palabras e 
expresións coñecidas en textos orais 
Xcontos, cancións e conversas) sobre 
temas familiares ou do seu interese e 
expresados con claridade e que 
conten con apoio visual.  

X CCL  Escoitar e comprender pequenas 
narracións , historietas  e conversas que 

veñen acompañadas de ilustracións. 
 Escoitar e comprender  cancións . 
 Escoitarr e comprende chants e rimas. 
 Recoñecer palabras e expresións xa 

traballadas nestas 
cancións,chants,rimas,narracións… 

 Recoñecer información verdadeira ou falsa. 
 

 PLEB1.3. Identifica a información 
máis relevante en interaccións orais 
nas que participa que traten sobre 
temas familiares procedentes de 
diferentes medios de comunicación e 
da Internet. 

X CCL 
CAA 

 

 Responder fisicamente a ordes  dadas 
na aula. 

 Seguir  instruccións orais básicas. 
 Escoita e comprender conversas 
sinxelas particirpando axeitadamente 

nelas se fose o caso. 
 Respostar axeitadamente a preguntas 

sobre temas xa dados. 

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

X CCL 
CSC 

 Participar, en parellas ou gran grupo,en 
conversacións e dramatizacións,sobre 

temas e tópicos xa presentados na clase e 
empregando estructuras xa traballadas . 
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seguindo modelos pautados, para a 
realización de tarefas na aula. 

 B1.2. Patróns sonoros, rítmicos e de 
entoación: identificación progresiva de 
aspectos fonéticos, do ritmo e da entoación 
da lingua estranxeira como aspectos 
fundamentais para a comprensión de breves 
textos orais a través do xogo e da expresión 
corporal e musical. 

 PLEB1.5. Interese e respecto polas 
intervencións orais alleas en prol da 
mellora da súa pronuncia, entoación 
e acentuación. 

X CCL 
CSC 

 Acepta normas de convivencia e de escoita 
activa e respectuosa. 

 Escoitar atentamente distintos tipos de 
textos orais fixándose especialmente nos  
aspectos de entoación e pronunciación. 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

B 
C 
I 

 B2.1. Estratexias de produción: 
 Planificación: 
 Concibir a mensaxe con claridade e 

practicalo varias veces. 
 Execución: 
 Expresar a mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos. 
 Apoiarse nos coñecementos previos 

para participar activamente en 
situacións funcionais de comunicación, 
seguindo modelos, adecuadas á idade 
do alumnado e aos seus intereses.. 

 Compensar as carencias lingüísticas 
mediante procedementos non verbais 
Xxestos, expresións faciais, posturas, 
contacto visual ou corporal). 

 Recoñecer e usar progresivamente 
léxico, formas e estruturas básicas orais 
moi breves propias da lingua 
estranxeira, para expresar funcións 
previamente traballadas. 

 Participar en interaccións orais en 
situacións reais ou simuladas a través de 
respostas verbais e non verbais. 

 Producir textos orais cotiás de índole 
diversa tendo en conta tanto elementos 
lingüísticos como extralingüísticos: 
utilizar xestos ou recorrer a imaxes para 
axudar na comprensión de producións 
orais. 

 Participar activamente en intercambios 
lingüísticos orais sinxelos, previamente 
traballados en grupo, para expresar as 
necesidades de comunicación máis 
inmediatas. 

 B2.1. Interactuar en situacións reais ou 
simuladas sinxelas de comunicación sobre 
temas do seu interese, sobre persoas da 
súa contorna inmediata, usando 
expresións e frases coñecidas e de uso 
frecuente, normalmente illadas ou 
enlazadas con conectores básicos 
Xand/or/then). 

 B2.2. Participar de forma activa e 
cooperativa en situacións funcionais de 
comunicación que requiran un 
intercambio directo de información en 
áreas de necesidade inmediata ou temas 
do seu interese cunha pronuncia axeitada 
e empregando as convencións propias do 
proceso comunicativo.  

 B2.3. Valorar as linguas estranxeiras como 
instrumento de comunicación. 

 B2.4. Producir patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación básicos e de uso 
diario. 

 PLEB2.1. Participa en situacións reais 
ou simuladas de comunicación 
breves e elementais, previamente 
preparadas e ensaiadas, sobre temas 
do seu interese, sobre persoas da súa 
contorna inmediata, cunha pronuncia 
e entoación comprensibles. 

X CCL 
CSC 

-Interaccionar  en conversas sinxelas cos 
seus compañeiros/as e profesores  sobre 
temas que se están a traballar na 
aula,usando vocabulario e estructuras xa 
presentadas. 

-Repetir chants ,rimas e cancións seguindo 
uns patróns de entoación e cunha 
pronunciación axeitada. 

-Facer presentacións orais sobre temas 
traballados ,seguindo un esquema e 
patrón xa coñecidos. 

 

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

 CCL  Interactuar cos compañeiros e profesor/a 
en conversas que requiran facer 
preguntas e respostas sobre temas que se 
estean a traballar. 

 Facer preguntas e respostas sobre un 
texto escoitado previamente. 

 PLEB2.3. Amosa unha actitude de 
escoita atenta. 

X CSC  Practicar hábitos de escoita atenta. 

 Escoitar con atención e interese as 
intervencións dos seus 
compañeiros/as,as dos profesores e 
todas as actividades de audicións 
programadas para as clases . 

 

 PLEB2.4.Reproduce 
comprensiblemente textos orais 
sinxelos e breves Xp.e. cancións, 
conversas telefónicas ou 
dramatizacións). 

X CCL 
CSC 

 Repetir cancións,rimas e chants 
axeitadamente. 

 Participar en conversas. 

 Representar pequenas historietas e 
dramatizacións interactuando cos seus 
compañeiros e compañeiras. 
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 Empregar a lingua estranxeira en 
situacións variadas de comunicación. 

 B2.2. Patróns sonoros, rítmicos e de 
entoación:  
 Uso axeitado dos sons propios da lingua 

estranxeira: pronuncia de palabras e frases 
cotiás de forma comprensible.  

 Iniciación ás normas que regulan a 
interacción oral Xquendas de palabra, 
volume de voz e ritmo axeitado). 

 Dominio moi progresivo de aspectos 
fonéticos básicos, de ritmo e entoación 
para a produción de textos breves orais a 
través do xogo e da expresión corporal e 
musical. 

 PLEB2.5. Manifesta interese e 
respecto polas apartacións do seus 
compañeiros/as.  

X CSC  Escoitar atentamente as intervencións 
dos seus compañeiros sen interrumpir  en 
ningún momento. 

  Preguntar e responder axeitadamente 
sobre o escoitado. 

 

 PLEB2.8. Amosa unha actitude 
positiva polo uso da lingua 
estranxeira nas diferentes situacións 
comunicativas. 

X CCL 
CSC 

 Expresar sentimentos  e opinións  sobre 
temas traballados na aula. 

 PLEB2.9. Domina progresivamente 
aspectos fonéticos, do ritmo, da 
acentuación e da entoación da lingua 
estranxeira para a produción de 
textos orais.  

 CCL  Repetir e imitar 
modelosXcancións,rimas,chants...)traballa
ndo os aspectos fonéticos,rítmicos e a 
entoación con e sen apoio xestual. 

 Participar en dramatizacións,diálogos,ler 
historias en grupos. 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

B 
F 

 B3.1. Estratexias de comprensión: 
 Activación dos coñecementos previos en 

relación á tipoloxía e tema do texto que se 
vai traballar.  

 Identificar elementos icónicos, títulos e 
facer unha primeira anticipación sobre o 
contido de textos escritos sinxelos 
adaptados á súa idade. 

 Identificación de palabras clave do texto, 
relacionadas cos e coas personaxes e o 
contexto a través da linguaxe non verbal 
ou co apoio de ilustracións. 

 Identificación de textos sinxelos: regras de 
xogos, algunhas instrucións, carteis da 
aula… 

 Recoñecer o léxico, formas e estruturas 
básicas escritas propias da lingua 
estranxeira, para expresar funcións 
previamente utilizadas. 

 Captación da idea global e identificación 
de elementos máis relevantes en textos 
escritos situacións cotiás próximas á 
experiencia como invitacións, felicitacións, 
notas, avisos, folletos..., con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos 
do contexto. 

 B3.1. Identificar o tema e comprender o 
sentido xeral e as ideas máis importantes 
en textos escritos sinxelos de temas 
previamente traballados de forma oral e 
de interese para o alumnado, e conte con 
apoio visual en soporte papel ou dixital. 

 B3.2. Coñecer as estratexias básicas máis 
adecuadas para a comprensión do sentido 
xeral, e as ideas principais en textos 
escritos sinxelos. 

 B3.3. Discriminar patróns gráficos e 
recoñecer os significados e intencións 
comunicativas básicas que expresen 
pausas, exclamacións e interrogacións. 

 PLEB3.1. Comprende frases simples 
escritas, relacionadas cos temas 
traballados previamente de forma 
oral. 

X CCL  Ler  atentamente os enunciados das 
actividades a realizar . 

 Ler e comprender  cuestionarios. 
 Comprender a información dun 

poster,slogan… 
 Comprender as instruccións para 

completar as fichas de autoavaliación. 
 Ler comprensivamente a información que 

aparece en carteis publicitarios,etiquetas 
de roupa,…presentes na súa contorna. 

 

 PLEB3.2. Comprende a idea principal 
dun texto escrito sinxelo 
acompañado de apoio visual, acorde 
a súa idade procedente dos medios 
de comunicación adaptados a súa 
competencia lingüística. 

X CCL  Escoller a idea principal dun texto entre 
varias posibles. 

 Responder a preguntas de comprensión 
do texto. 

 Responder a preguntas de verdadeiro ou 
falso. 

 Facer debuxos que resuman a idea 
principal dunha lectura. 

 Expresar oralmente esa idea principal. 
 
 

 PLEB3.3. Amosa interese pola lectura 
nunha lingua estranxeira. 

X CCL 
CAA 

 Ler contos e historias axeitedos á súa 
idade . 

 Participar en lecturas colectivas 
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 Lectura guiada e comprensión de 
diferentes textos sinxelos, en soporte 
papel e dixital, adaptados á competencia 
lingüística do alumnado, para utilizar 
información global e específica, no 
desenvolvemento dunha tarefa, proxecto 
ou para gozar da lectura. 

 Iniciación no uso do dicionario bilingüe e 
das tecnoloxías da información e da 
comunicación para ler Xweb, programas 
multimedia e correo electrónico). 

 B3.2. Patróns gráficos, convencións 
ortográficas e de puntuación elementais: 
 Recoñecemento dos signos de puntuación 

elementais. 
 Asociación de grafía, pronuncia e 

significado a partir de modelos escritos, 
expresións orais coñecidas e 
establecemento de relacións analíticas 
grafíason. 

 Recoñecemento de símbolos de uso 
frecuente: €, ₤ @. 

guiadas, en distintos soportes. 
 

 PLB3.4. Selecciona contos, narracións 
ou outro material escrito da 
biblioteca de aula para a súa lectura 
autónoma acordes a súa idade e 
intereses. 

 CCL 
CSIEE 

 Escoller libros da biblioteca de aula 
para a súa lectura. 

 Coñecer  as normas de funcionamento da 
biblioteca de aula:colocación,orde e 
coidado do material…..;e poñelas en 
práctica. 

 Participar en actividades de animación á 
lecturaXdramatizacións,xogos,cancións…) 

 Completar fichas de lecturaXtítulo do 
libro,autor,…..) 

 PLB3.5. Iniciase progresivamente no 
uso autónomo de estratexias de 
comprensión lectora. 

X CCL 
CAA 

 Predicir de que trata a lectura,cal pode 
ser o final. 

 Dicir a idea principal.Nomear as 
personaxes. 

 Sinalar verdadeiro ou falso. 
 Ler ,sinalar e rodear cun círculo. 
 Inventar  de forma sinxela un final 

diferente. 
 Dar opinións acerca do leídoX se lle 

gustou,personaxe 
preferido,describilo….) 

 

 PLB3.6. Formula hipóteses sobre o 
texto a partir de elementos icónicos e 
títulos que o acompañan, e 
compróbaas. 

X CCL 
CSIEE 

 A partires das ilustracións poñer título a 
unha historia. 

 Dadas unhas viñetas  contar sinxelamente 
unha historia. 

 Inventar varios títulos e predicir finais. 

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

 CCL 
CAA 

 
 Ler invitacións, notas,felicitacións,avisos. 
 Ler distintas opinións acerca dun tema xa 

traballado. 
 Seleccionar algunha lectura que lle guste 

e falar dela aos seus compañeiros/as. 

 PLEB3.9. Amosa interese por 
informarse, comunicarse e aprender 
a través dos textos escritos. 

X CCL 
CSIEE 

 Navegar en Internet co seu profesor 
ou profesora buscando información. 

 Ler narracións, historietas e contos. 
 Buscar información en distintos tipos de 

textos presentados en distintos soportes 
para a realización de pequenos traballos 
que o requiran. 
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BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

B 
F 
I 

 B4.1. Estratexias de produción: 
 Planificación: 
 Seleccionar o tipo de texto que se vai 

producir: conto, notas, dramatizacións 
… 

 Iniciarse no uso do dicionario bilingüe e 
outros materiais de consulta en soporte 
papel ou dixital adecuados á idade do 
alumnado. 

 Execución: 
 Producir a mensaxe escrita con 

claridade, utilizando expresións e frases 
coñecidas. 

 Compensar as carencias léxicas 
mediante o uso do dicionario visual do 
alumnado e de materias audiovisuais e 
multimedia para reproducir mensaxes 
escritas sinxelas. 

 Apoiarse nas palabras e frases coñecidas 
previamente en interaccións orais e de 
lectura. 

 Seleccionar e empregar o léxico 
adecuado ao tema e usar algún recurso 
cohesivo para non repetir palabras. 

 Reelaborar informacións en ficheiros, 
libriños... textos escritos, moi breves e 
pautados, afíns aos seus intereses, 
cunha intención comunicativa. 

 Reproducir a forma gráfica de certas 
palabras en situacións comunicativas, 
sen modelos dados, a través de 
hipóteses ou tratando de recordar a súa 
forma. 

 Compoñer a partir de modelos, 
diferentes textos sinxelos, utilizando 
expresións e frases coñecidas 
oralmente, para transmitir información. 

 Utilizar a lingua estranxeira en 
mensaxes escritas como recordatorio 
visual e para á aprendizaxe de novas 
palabras e expresións Xcarteis para 
identificar os obxectos e os espazos da 
aula, calendario, normas de xogos, 
cartafol colectivo...). 

 Iniciarse no uso das tecnoloxías da 

 B4.1. Escribir textos sinxelos propios, 
compostos de frases simples illadas, nun 
rexistro neutro, utilizando con razoable 
corrección as convencións ortográficas e 
os principais signos de puntuación, para 
falar de si mesmo, da súa contorna máis 
inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, 
en situacións familiares e predicibles. 

 B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias 
básicas máis adecuadas para a produción 
de textos escritos. 

 B4.3. Aplicar patróns gráficos e 
convencións ortográficas básicas para 
escribir con razoable corrección frases 
curtas que utiliza normalmente ao falar, 
cunha ortografía aceptable. 

 B4.8. Iniciarse no uso das ferramentas 
informáticas para completar actividades 
preelaboradas polo persoal docente. 

 PLEB4.1. Escribe frases sinxelas 
relacionadas con temas da súa vida 
cotiá traballadas previamente de 
forma oral. 

X CCL  Escribir frases sinxelas sobre temas da  
vida diaria  xa  traballados na aula 
oralmente:rutinas,descripcións de si 
mesmos ou de compañeiros/as, de 
obxectos coñecidos ou de animais,gustos 
e preferencias, etc. 

 PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas, 
seguindo un modelo dado e 
respectando a estrutura gramatical 
coñecida. 

 CCL  Completar conversas sinxelas con 
frases xa dadas e con axuda de 
ilustracións. 

 Reproducir  conversas seguindo un 
modelo xa dado e con estruturas 
coñecidas traballadas na aula. 

 Ordear un diálogo.Escoitar e 
comprobar.Escribir outro similar. 

 

 PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, 
organizados con coherencia na súa 
secuencia e con léxico relacionado co 
tema da escritura propios de 
situacións de relación interpersoal 
Xinvitacións, notas e avisos). 

X CCL  Escribir redaccións e textos  sinxelos 
sobre temas traballadose con 
vocabulario coñecido. 

 Elaborar descripcións usando 
vocabulario coñecido. 

 Ordenar textos  sinxelos. 
 Completar frases e textos. 
 Escribir unha  carta a un amigo ou 

amiga,aos reis magos….,unha 
invitación de cumpleanos..etc. 

 
 
 

 PLEB4.4. Completa un formulario en 
liña cos seus datos persoais e dos e 
das demais Xnome, apelido, idade...). 

 CCL  Completar  táboas . 
 Completar un formulario cos seus 

datos persoais. 
 Completar unha enquisa con datos 

persoais básicos sobre si mesmos ou 
sobre os amigos/as. 

 PLEB4.5. Responde de forma escrita a 
preguntas sobre temas traballados 
en clase como, por exemplo, onde 
está un obxecto ou un lugar, de que 
cor é un obxecto, que hora é, cales 
son os seus gustos ou se hai algo nun 
determinado lugar. 

X CCL  Ler e escribirrespostas curtas,partindo 
de modelos. 

 Responder a  preguntas partindo de 
ilustracións. 

 Relacionar preguntas e respostas. 
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información e a comunicación para 
producir textos e presentacións, 
recompilar e transmitir información.  

  B4.2. Patróns gráficos, convencións 
ortográficas e de puntuación elementais: 
 Uso dos signos de puntuación máis 

básicos. 
 Uso de símbolos de uso frecuente: €, ₤. 
 Asociación de grafía, pronuncia e 

significado a partir de modelos escritos, 
expresións orais coñecidas e 
establecemento de relacións grafíason. 

 PLEB4.6. Escribe correspondencia 
persoal simple en soporte papel ou 
dixital falando de si mesmo/a e da 
súa contorna inmediata. 

 CCL  Escribir cartas,e-mails sinxelos para 
establecer contacto con un amigo/a 
imaxinario falando de si mesmo e da súa 
contorna. 

 PLEB4.7. Produce textos escritos 
significativos,en soporte papel ou 
dixital, de forma individual ou en 
parella seguindo o modelo 
traballado. 

X CCL 
CD 
CSC 

 Redactar descripcións de si mesmo,dun 
animal ou dunha cousa;escribir 
felicitacións,cartas…etc partindo de 
modelos  dadose de xeito individoal ou en 
parellas. 

 PLEB4.8. Utiliza de xeito guiado as TIC 
para a produción de textos sinxelos. 

 CCL 
CD 

 Escribir e-mails a un amigo/a falando de si 
mesmo ou da súa contorna,utilizando de 
xeito guiado as novas tecnoloxías. 

 PLEB4.9. Presenta os seus textos con 
caligrafía clara e limpeza: evitando 
riscos, inclinación de liñas etc. 

X CAA 
CSIEE 

. 
 Prácticar  hábitos de limpeza e orde na 

presentación dos seus  traballos. 

 PLEB4.10. Amosa interese por utilizar 
a lingua estranxeira escrita de forma 
correcta en situacións variadas 
atendendo á súa corrección 
ortográfica.  

 CCL 
CAA 

 Usar códigos e estruturas axeitadas aos 
diferentes tipos e texto. 

 Completar fichas de revisión e 
autocorrección do propio traballo 
atendendo ás normas gramaticais e 
ortográficas que coñece. 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

B 
F 

 B5.1. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
 Valoración positiva das intervencións orais 

propias e alleas na lingua estranxeira como 
instrumento para comunicarse e coñecer 
outras culturas. 

 Valoración da propia cultura a través do 
coñecemento e valoración doutras 
culturas, respecto e aceptación de ideas e 
costumes distintos. 

 Recoñecemento e aprendizaxe de formas 
básicas de relación social na lingua 
estranxeira. 

 Recoñecemento da realidade plurilingüe 
da propia contorna. 

 B5.2. Funcións comunicativas: 
 Establecemento de relacións sociais: 

saudar, agradecer, despedirse, dirixirse aos 
demais.  

 Realización de preguntas e respostas 
sinxelas sobre aspectos persoais dun 

 B5.1. Identificar aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos básicos para unha 
comprensión adecuada do texto oral e 
escrito. 

 B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e 
pola súa cultura. 

 B5.3. Iniciar e rematar as interaccións 
adecuadamente en situacións reais ou 
simuladas en contextos dirixidos. 

 B5.4. Obter e dar información persoal, 
sobre o seu contorno máis inmediato en 
situacións comunicativas habituais dentro 
e fóra da aula. 

 B5.5. Expresar nocións básicas relativas a 
rutinas, tempo, vestimenta e prezo. 

 B5.6. Expresar e identificar localización de 
persoas, de obxectos e de lugares. 

 B5.7. Solicitar e comprender o permiso, o 
acordo, a información, a preferencia, a 
axuda ou o desexo, a capacidade entre 
outras. 

 PLEB5.1. Identifica aspectos básicos 
da vida cotiá dos países onde se fala 
a lingua estranxeira Xhorarios, 
comidas, festividades...) e compáraos 
cos propios, amosando unha actitude 
de apertura cara ao diferente. 

 CCL 
CAA 
CSC 

 Buscar información sobre aspectos da 
vida cotiáXhorarios,comidas,deportes, 
festivais…)nos países de fala inglesa. 

 Comparar esa información  co que se fai 
no seu país desde unha actitude de 
respeto e apertura. 

 PLEB5.2. Amosa curiosidade por 
aprender a lingua estranxeira e a súa 
cultura. 

X CCL 
CSC 

 Realizar pequenos traballos de 
investigación guiada sobre diferentes 
aspectos culturais doutros países. 

 PLEB5.3. Inicia e remata as 
interaccións adecuadamente. 

 CCL 
CAA 
CSC 

 Manter conversas sinxelas usando os 
códigos e normas da interacción 
oral:saúdo presentación,turno de 
palabra,despedida. 

 Participar en xogos de equipo que 
implican manter conversas  e gardar 
unhas normas. 

 

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

X CCL 
CSC 

 Facer preguntas e responder usando as 
estruturas lingüísticas axeitadas que se 
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mesmo/a e dos e das demais. 
 Expresión da posesión dun mesmo/a e 

dunha terceira persoa en afirmativa e 
negativa. 

 Expresión da información en afirmativa e 
negativa e formulación das 
correspondentes preguntas. 

 Realización de preguntas e respostas 
sinxelas sobre os días da semana, os meses 
e o tempo atmosférico, a hora etc. 

 Descrición das rutinas diarias. 
 Realización de preguntas e respostas 

sinxelas indicando a identificación e 
localización de persoas, de obxectos e de 
lugares... 

 Realización de preguntas e respostas 
sinxelas en relación a operacións de 
compravenda. 

 Formulación de preguntas e respostas 
sinxelas en relación á cantidade. 

 Realización de preguntas e respostas 
sinxelas sobre os gustos e preferencias. 

 Realización de preguntas e respostas sobre 
a habilidade. 

 Expresión de habilidades e capacidades en 
afirmativo e negativo. 

 Formulación de preguntas e respostas 
sobre a vestimenta. 

 Descrición de persoas, plantas e animais.  
 Expresión básica de desexos. 
 Formulación de preguntas sobre o desexo. 
 Expresión de instrucións. 
 Preguntas e respostas sobre petición e 

ofrecemento de axuda. 
 B1.4. Estruturas sintácticodiscursivas: 
 Saúdos, agradecemento, despedidas... XHi, 

See you, How are you? I´m fine, thanks…).  
 Preguntas e respostas sobre aspectos 

persoais, como nome, idade, estado de 
ánimo, comida favorita... XWhat’s your 
name?,My name is, How old are you?, I’m, 
I´m Xbored), What´s your favourite 
Xsport)? My favourite Xsport) is..., 
XWhat´s his/her favourite Xsubjectt)? 
His/her favourite Xsubject) is...). 

 Expresión de posesión en primeira e 
terceira persoa e formulación da pregunta 

 B5.8. Utilizar adecuadamente as 
estruturas morfosintácticas para realizar 
as funcións comunicativas propias do seu 
nivel.  

 B5.9. Recoñecer estruturas sintácticas 
básicas e os seus significados asociados. 

 B5.10. Utilizar estruturas sintácticas de 
progresiva dificultade Xp. e. enlazar frases 
sinxelas con conectores básicos como 
and, or, then). 

 B5.10. Mostrar un controlsobre un 
conxunto de estruturas gramaticais 
sinxelas e de modelos de oracións e frases 
dentro dun repertorio memorizado. 

 B5.11. Comprender e utilizar o léxico 
propio do nivel en situacións 
comunicativas sinxelas da vida da aula ou 
fóra dela. 

 B5.12. Comparar aspectos lingüísticos e 
culturais das linguas que coñece para 
mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha 
competencia integrada a través de 
producións audiovisuais ou multimedia e 
de manifestacións artísticas Xhorarios, 
hábitos, festividades…).  

 B5.13. Recoñecer un repertorio limitado 
de léxico de alta frecuencia relativo a 
situacións cotiás e temas habituais e 
concretos relacionados coas súas 
experiencias, intereses e próximos á súa 
idade. 

aprendizaxe cotiás en distintos 
contextos. 

estean a traballar. 
 Interactúar en conversas cos seus 

compañeiros/as e co profesor de forma 
comprensible. 

 PLEB5.5. Expresa, identifica e 
distingue os tramos horarios e as 
rutinas do día, prezos, vestimentas… 

X CCL  Identificar,preguntar e dicir horas. 
 Expresar de xeito oral e escrito as rutinas 

cotiás. 
 Describir o que leva posto. 
 Preguntar e dicir o prezo de distintos 

obxectos… 
 Participar en xogos que impliquen o 

anterior. 
 

 PLEB5.6. Pregunta e responde de 
xeito comprensible sobre a 
localización Xobxectos, espazos, 
seres vivos …). 

X CCL 
CSC 

 Facer preguntas e responder sobre a 
situación de obxectos,animais,etc. 

 Completar un debuxo situando 
obxectos adecuadamente,seguindo un 
texto escrito ou oral . 

 Buscar e identificar obxectos nunha 
imaxen segundo a súa colocación. 

 
 

 PLEB5.7. Pregunta e responde de 
xeito comprensible sobre o permiso, 
o acordo, a preferencia, desexo ou a 
capacidade. 

X CCL 
CSC 

 Facer preguntas e respostas sobre os seus 
gustos e preferenciasXWhat do you 
like?,Do you like…?Yes,I do/no,I don´t). 

 Preguntar pedindo permisoXCan 
I….?/May I…?). 

 Interactuar con preguntas e respostas 
que expresen a capacidade e os seus 
desexos.XCan you…?Yes,I can/No,I 
can´t.Do you want to…?Yes,I 
do/No,Idon´t) 

 PLEB5.8. Estrutura adecuadamente 
os elementos das oracións, mantén a 
concordancia de número e usa 
correctamente os nexos básicos. 

 CCL  Escribir frases sinxelas con cohesión e 
coherencia. 

 Facer pequenas 
descripcións,narracións..enlazando as 
ideas con nexos básicos Xand,but,or). 

 Enunciar frases sinxelas de forma 
comprensible. 

 Ordenar as palabras dunha oración. 
 

 PLEB5.9. Diferenza preguntas e 
respostas moi simples, así como as 

X CCL  Facer e responder preguntas , orais e 
escritas, usando as estruturas e modelos 
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correspondente e resposta afirmativa e 
negativa. 

 Expresión da información XI´ve/I haven´t 
got XEnglish) on XFriday), Have you got 
XPE) on XTuesday), Yes, I´ve/No I haven´t). 

 Preguntas e respostas sobre os días da 
semana, meses, o tempo atmosférico e a 
hora XWhat time is it ?, It´s XHalf) past 
Xone)...). 

 Descrición das rutinas diarias XI Xget up) 
Xat eight o clock) on XMonday)). 

 Preguntas e respostas sobre obxectos do 
seu interese XWhere´s is it?, It´s 
in/on/under/next to). 

 Expresión de cantidade: contar desde 1 a 
100. 

 Preguntas e respostas sinxelas sobre o 
prezo XHow much is it?, It´s Xone) pound 
and Xfifty) cents). 

 Preguntas e respostas sinxelas sobre a 
cantidade de obxectos ou persoas XHow 
many… are there?). 

 Preguntas e respostas sobre o gusto en 
primeira persoa XDo you like Xcheese)?, 
Yes, I do/ No, I don´t). 

 Expresión do gusto en primeira persoa en 
afirmativa e negativa XI like Xsalad), I don´t 
like Xchips)). 

 Realización de preguntas e respostas sobre 
habilidade XCan you Xswim)?, Yes, I can; 
No I can´t). 

 Expresión de habilidades en afirmativo e 
negativo XI can Xplay the piano), I can´t 
Xplay the trumpet). 

 Identificación das pezas de roupa XI´m 
wearing, he/she´s wearing). 

 Preguntas e respostas sobre a vestimenta 
XWhat´s she/he wearing?, Who´s wearing 
Xshoes)?). 

 Expresión de desexos XI want to Xmake a 
cake). 

 Preguntas sobre o desexo XDo you want to 
Xplay basketball?)). 

 Expresión de instrucións XTouch your 
Xlegs), Listen, please…). 

 Realización de preguntas e respostas 
curtas XWhat´s this?, It´s…). 

 Preguntas e respostas sobre petición e 

que achegan información. gramaticais estudados. 
 Buscar información facendo preguntas e 

respostas. 

 PLEB5.10. Memoriza rutinas 
lingüísticas para desenvolverse nas 
interaccións habituais. 

X CCL 
CAA 

 Reproducir as estruturas morfosintácticas 
máis básicas aprendidas na clase para a 
interacción cos seus compañeiros/as. 

 Memorizar chants,cancións,rimas,frases 
rutinarias.. 

 PLEB5.12. Compara aspectos 
lingüísticos e culturais das linguas 
que coñece para mellorar na súa 
aprendizaxe e lograr unha 
competencia integrada a través de 
producións audiovisuais ou 
multimedia e de manifestacións 
artísticas.  

 CCL 
CAA 

 Usando a linguaxe oral, escrita e 
plástica,elaborar traballos sobre 
costumes festividades, 
conmemoracións…da cultura anglosaxona 
,comparando coa súa propia cultura. 

 Buscar información sobre distintos 
aspectos da cultura inglesa e comparalos 
coa propia. 

 PLEB5.13. Comprende e usa 
adecuadamente o vocabulario 
necesario para participar nas 
interaccións de aula ou fóra da aula, 
ler textos próximos á súa idade e 
escribir con léxico traballado 
previamente. 

X CCL 
CAA 

 Identificar e reproducir o vocabulario 
referente aos distintos temas 
traballados na aula Xcompletando os 
“picture dictionaries”,asociando 
palabras e imaxes,…). 

 Completar e escribir textos coas 
palabras do vocabulario que se está a 
traballar. 

 Ler textos seleccionados para traballar 
un léxico determinado. 

 Participar en xogos nos que se traballe 
o vocabularioXo aforcado,xogos de 
mímica,de formar parellas,…). 
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axuda XCan I have Xpasta), please?). 
 B5.3. Léxico oral de alta frecuencia 

Xrecepción e recepción) relativo a posesións 
persoais, a cores, números ata o 100, 
preposicións, días da semana, roupa, 
materiais escolares, a hora, adxectivos para 
describir persoas, lugares e obxectos, partes 
do corpo e a cara, deportes, equipamento 
deportivo, actividades ao aire libre, comida, 
moedas Xeuros, cents, pounds, pence), 
estado e sentimentos, tempo atmosférico, 
días da semana, meses, estacións do ano, 
accións Xrutina diaria...), instrumentos 
musicais, materiais, animais, partes do corpo 
e da cara e partes da casa. 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Min Compet. Actividades a desenvolver 

BLOQUE1.COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

B 
F 

 B1.1. Estratexias de comprensión:  
 Uso do contexto visual e non verbal e dos 

coñecementos previos para a formulación 
de hipóteses sobre o que se vai escoitar, 
sobre o tema ou a situación, transferidos 
desde as linguas que coñece á lingua 
estranxeira. 

 Identificación da tipoloxía de textos 
emitidos en diferentes situacións de 
comunicación (rima, canción, exposición, 
descrición, diálogo...), adaptando a 
comprensión ao mesmo. 

 Interpretación das ideas principais 
expresadas en mensaxes orais de 
progresiva complexidade, como 
instrucións ou explicacións e interaccións 
orais ou gravacións en soporte audiovisual 
e informático para extraer información 
global ou dalgún detalle concreto. 

 Repetición, memorización comprensiva e 
observación de modelos para a adquisición 
do léxico, rutinas e expresións cotiás da 
lingua estranxeira. 

 Identificación de informacións específicas 
en textos orais variados emitidos en 
diferentes situacións de comunicación. 

 Seguimento verbal e non verbal de 
mensaxes orais de progresiva 
complexidade en situacións comunicativas 
habituais dentro e fóra da aula. 

 Desenvolvemento de actitudes e 
estratexias de cooperación e respecto en 
situacións de aprendizaxe compartida que 

 B1.1. Comprender a idea global e a 
información máis importante en textos 
orais moi breves, con estruturas simples e 
coñecidas cun léxico de uso moi frecuente 
e conectados cos propios intereses e coas 
propias experiencias do alumnado, 
articulados con claridade e transmitidos 
de viva voz ou por soportes multimedia 
que non distorsionen a mensaxe. 

 B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias 
básicas máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral e a 
información mais importante do texto. 

 B1.3. Discriminar patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación básicos 
nos diferentes contextos comunicativos de 
forma significativa. 

 PLEB1.1. Comprende o sentido 
global e a información máis 
importante de textos orais, con 
estruturas coñecidas e léxico de uso 
cotiá adecuados á súa idade, 
procedentes de medios audiovisuais 
ou da Internet.  

X 
CCL Escoita de diferentes tipos de textos: historias, 

cancións, diálogos, rap, palabras clave, 
descripcións, textos informativos, cómics, etc 

Repetición de vocabulario, expresións e 
estruturas lingüísticas 

Responder preguntas de comprensión e de 
práctica de estruturas e vocabulario 

 

PLEB1.2. Comprende os puntos 
principais e recoñece palabras e 
expresións coñecidas en textos 
orais (xogos de ordenador, 
peticións, instrucións) sobre temas 
do seu interese, expresados con 
claridade e que conten con apoio 
visual en soporte papel ou dixital. 

X 
CCL Activación e reflexión dos coñecementos 

lingüísticos desenvolvidos nas outras linguas 
para favorecer a comprensión das mensaxes na 

lingua estranxeira Xrelacionar elementos do 
texto, prescindir de comprender o significado 
de palabras que non son esenciais, deducir o 

sentido de palabras e de estruturas). 
Identificación de información verdadeira ou 

falsa 
Identificación dos propios problemas de 

comprensión e progresiva superación destes a 
través de toma de notas en producións orais, 

da atención ao contexto, da repetición, da 
memorización... 

 
 

PLEB1.3. Identifica a información 
máis relevante en interaccións orais 
nas que participa que traten sobre 
temas familiares procedentes de 
diferentes medios de comunicación 
e da Internet. 

X 
CCL 

CD 
CAA 

Uso de estratexias como a repetición; a 
imitación; a memorización; a asociación de 

palabras e de expresións con xestos, imaxes ou 
sons; a observación de modelos; a lectura de 
textos; a utilización de soportes multimedia e 

de dicionarios para a adquisición de novo 
léxico, formas e estruturas da lingua. 
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faciliten interaccións orais en grupo para a 
realización de tarefas na aula. 

 B1.2. Patróns sonoros, rítmicos, de entoación 
e acentuación básica: identificación 
progresiva de aspectos fonéticos, do ritmo, 
da entoación e da acentuación básica da 
lingua estranxeira como aspectos 
fundamentais para a comprensión de breves 
textos orais. 

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

X 
CCL 

CSC 

Interaccionar mediante preguntasrespostas, 
diálogos e dramatizacións para practicar 

contidos relevantes presentados em textos 
orais Xparellas, grupos) 

 

PLEB1.5. Amosa interese e respecto 
polas intervencións orais alleas en 
prol da mellora da súa pronuncia, 
entoación e acentuación. 

X 
CCL 

CSC 

Práctica de hábitos de escoita activa 
Traballar con distintos tipos de textos, 

continuos e discontinuos Xcarteis, anuncios, 
cómic, táboas, páxinas web,etc) identificando 

os códigos empregados en cada un deles 
Práctica de hábitos e normas de escoita activa 

Escoita de diferentes patróns rítmicos e de 
acentuación en situacións comunicativas 

variadas: dramatizacións, preguntas, lecturas 
en voz alta, ordes e instrucións, etc 

 
 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

B 
C 
I 
 

 B2.1. Estratexias de produción: 
 Planificación: 
 Concibir a mensaxe con claridade e 

practicala varias veces, distinguindo a 
súa idea ou ideas principais e a súa 
estrutura básica. 

 Iniciarse na adecuación do texto á 
persoa destinataria, contexto e canle, 
aplicando a estrutura de discurso 
adecuados a cada caso. 

 Execución: 
 Expresarse oralmente en situacións 

reais ou simuladas con progresiva 
autonomía, eficacia e complexidade das 
expresións utilizadas. 

 Apoiarse nos coñecementos previos, 
sobre o tema ou a situación transferidos 
desde as linguas que coñece á lingua 
estranxeira, para participar activamente 
en situacións funcionais, previamente 
preparadas e ensaiadas, de 
comunicación adecuadas á idade do 
alumnado e aos seus intereses. 

 Compensar as carencias lingüísticas 
mediante procedementos non verbais 
(xestos, expresións faciais, posturas, 

 B2.1. Interactuar en situacións reais ou 
simuladas sinxelas de comunicación sobre 
temas dos seu interese, sobre persoas da 
súa contorna inmediata, usando 
expresións e frases feitas de uso 
frecuente, normalmente illadas ou 
enlazadas con conectores básicos 
(and/or/then/but). 

 B2.2. Participar de forma activa e 
cooperativa en situacións funcionais de 
comunicación que requiran un 
intercambio directo de información en 
áreas de necesidade inmediata ou temas 
do seu interese cunha pronuncia axeitada 
e empregando as convencións propias do 
proceso comunicativo. 

 B2.3. Valorar a lingua estranxeiras como 
instrumento de comunicación. 

 B2.4. Producir patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación básicos e de uso 
diario. 

 PLEB2.1. Participa de forma activa en 
situacións reais ou simuladas de 
comunicación, previamente 
preparadas e ensaiadas, sobre temas 
do seu interese, sobre persoas da 
súa contorna inmediata, cunha 
pronuncia e entoación 
comprensibles. 

X 
CCL Preparación de actividades colectivaspara 

participar em 
festivais,conmemoracións...realizadas no centro 

educativo. 
Interpreta conversas sinxelas cós seus 

compañeiros e profesores sobre temas que se 
están a traballar na aula usando o vocabulário e 

as estruturas presentadas. 
 
 
 
 

Facer e responder preguntas seguindo un 
esquema previamente traballado 

Facer e responderpreguntas em situacións 
habituais no desenvolvemento da sesión de 
clase, procurando que a lingua inglesa sexa a 

linguavehicular o maior tempo posible. 
 

PLEB2.2. Pregunta e responde para 
dar/obter información en 
interaccións cotiás habituais. 

X 
CSC Exposición oral de un tema ou resumo de 

elaboración propia. 
Facer e responder preguntas sobre un texto 

escoitado previamente. 

PLEB2.3. Amosa unha actitude de 
escoita atenta. 

X 
CCL 

CSC 
 

Práctica de hábitos de escoita activa 
 

PLEB2.4. Produce textos orais 
propios, sinxelos e breves (p.e. 
cancións, conversas telefónicas, 
dramatizacións) utilizando distintos 
soportes multimedia. 

 CCL 

CD 
CSC 

Inventa textos orais sinxelos partindo de 
modelos previos procedentes de distintos 

soportes. 
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contacto visual ou corporal). 
 Recoñecer e usar léxico, formas e 

estruturas básicas orais coñecidas e 
propias da lingua estranxeira, para 
expresar funcións previamente 
traballadas. 

 Manter conversas cotiás e familiares 
sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 

 Participar en interaccións orais en 
situacións reais ou simuladas a través de 
respostas verbais e non verbais que 
esixan elección entre un repertorio 
limitado de posibilidades, en contextos 
progresivamente menos dirixidos. 

 Producir textos orais cotiáns de índole 
diversa tendo en conta tanto elementos 
lingüísticos como extralingüísticos, 
dicindo ou lendo en voz alta para toda a 
clase textos breves de realización 
propia. 

 Participar activamente en intercambios 
lingüísticos orais breves, previamente 
traballados en grupo, para expresar as 
necesidades de comunicación máis 
inmediatas. 

 Empregar a lingua estranxeira en 
situacións variadas de comunicación. 

 B2.2. Patróns sonoros, rítmicos, de entoación 
e de acentuación básica:  
 Uso progresivo das normas que regulan a 

interacción oral. 
 Pronuncia comprensible, ritmo, entoación 

e acentuación adecuados, tanto na 
interacción e expresión oral como na 
recitación, dramatización ou lectura en voz 
alta. 

 Dominio progresivo de aspectos fonéticos 
básicos, de ritmo e entoación para a 
produción de textos breves orais, a través 
do xogo e da expresión corporal e musical. 

PLEB2.5. Recorda as ideas principais 
dun texto escoitado e fai un resumo 
breve sobre o mesmo. 

X 
CCL Elaboración de sínteses e exposicións orais das 

ideas principais dun texto escoitado. 
 

PLEB2.6. Manifesta interese e 
respecto polas opinións do seus 
compañeiros/as. 

X 
CCL 

 
CSC 

Práctica de hábitos que exerciten a atención 
e a escoita activa, a aceptación das opinións 

dos outros,a crítica constructiva. 
Iniciación ao debate 

PLEB2.7. Recoñece a diversidade 
lingüística da súa contorna como 
elemento enriquecedor. 

X 
CCL Investigación sobre as línguas faladas na família 

e na contorna próxima. 
 

PLEB2.8. Comeza a utilizar 
correctamente e progresivamente 
aspectos fonéticos básicos, do 
ritmo, da acentuación e da 
entoación da lingua estranxeira para 
a produción de textos orais 
comprensibles.  

X 
CCL 

CAA 

Exercicios de repetición e imitación de modelos 
XCancións, xogos...) para traballar os aspectos 

fonéticos, ritmo e entoación, com apoio xestual 
e corporal. 

Práctica fonética Xritmo, acentuación e 
entoación) do léxico e expresións lingüísticas. 

Recitado de trabalinguas, rap, poemas. 
Reproducción de cancións, historias, 

dramatizacións, diálogos...sobre o tema a tratar 
em cada sesión. 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

B 
F 

 B3.1. Estratexias de comprensión: 
 Activación dos coñecementos previos en 

relación á tipoloxía e tema do texto que se 
vai traballar e formulación de hipóteses 
sobre o seu contido e contexto. 

 Identificar elementos icónicos, títulos e 
facer unha primeira anticipación e 
hipótese sobre o contido de textos escritos 
breves do seu interese e adaptados á súa 
idade. 

 Deducir o significado de palabras e 
expresións non coñecidas de palabras 
clave do texto, relacionadas cos e coas 

 B3.1. Identificar o tema e comprender o 
sentido xeral e as ideas principais en 
textos escritos sinxelos de temas 
previamente traballados de forma oral e 
cun léxico cotián de interese para o 
alumnado e que conte con apoio visual en 
soporte papel ou dixital. 

 B3.2. Recoñecer as estratexias básicas 
máis adecuadas para a comprensión do 
sentido xeral, e as ideas principais en 
textos escritos sinxelos. 

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

 PLEB3.1. Comprende información 
básica escrita en notas, tendas e 
medios de transporte, relacionadas 
cos temas traballados previamente 
de forma oral. 

X 
CCL Utilizar a información da contorna e dos 

medios de comunicación para practicar a 
lectura e comprensión de textos: Ler 
catálogos de roupa, carteis publicitarios, 
slogans, logos, folletos, menús, etc 

PLEB3.2. Comprende a idea 
principal dun texto escrito sinxelo, 
con apoio visual, procedente dos 
medios de comunicación adaptados 
á súa competencia lingüística e 
acorde coa súa idade.  

X 
CCL 

CD 

Ler o texto completo para acadar unha 
idea xeral.Contestar preguntas de 
comprensión do texto.Resumir a idea 
principal.Explicar o tema. 
Realizar variacións do texto Xpersoaxes, 
descripcións, título, final…). Identificar 
verdadeiro/falso 
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personaxes e co contexto a través da 
linguaxe non verbal ou co apoio de 
ilustracións. 

 Recoñecer textos breves, propios ou alleos 
de situacións cotiás próximas á súa 
experiencia como invitacións, felicitacións, 
notas, carteis... 

 Recoñecer o léxico, formas e estruturas 
breves escritas propias da lingua 
estranxeira, para expresar funcións 
previamente utilizadas. 

 Captación da idea global e identificación 
de elementos específicos en textos 
escritos situacións cotiás próximas á 
experiencia, con axuda de elementos 
lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

 Lectura menos guiada e comprensión de 
diferentes textos sinxelos, en soporte 
papel e dixital, adaptados á competencia 
lingüística do alumnado, para utilizar 
información global e específica, no 
desenvolvemento dunha tarefa, proxecto 
ou para gozar da lectura. 

 Usar progresivamente o dicionario 
bilingüe, biblioteca da aula e as 
tecnoloxías da información e da 
comunicación para ler (webs infantís e 
xuvenís, programas multimedia, correo 
electrónico). 

 B3.2. Patróns gráficos, convencións 
ortográficas e de puntuación elementais: 
 Recoñecemento dos signos de puntuación 

elementais. 
 Asociación de grafía, pronuncia e 

significado a partir de modelos escritos, 
expresións orais coñecidas e 
establecemento de relacións analíticas 
grafía-son, coñecemento dalgunhas 
irregularidades específicas propias da 
lingua estranxeira.. 

 Recoñecemento de símbolos de uso 
frecuente: €, ₤ @. 

comunicativas básicas que expresen 
pausas, exclamacións e interrogacións. 

 B3.4. Recoñecer os signos ortográficos 
básicos (punto e coma), así como os 
símbolos frecuentes. 

PLEB3.4. Emprega algunhas 
estratexias básicas para a 
comprensión lectora.  

X 
CCL 

CAA 

Actividades antes da lectura 
Xcoñecementos previos, sinalar o que 
espera do texto, adiantar hipóteses sobre 
o tema,  o desenvolvemento,o 
final…).Durante a lectura Xidentificar 
palabras clave, tema, ideas principais, 
realizar inferencias, contrastar a 
información coas hipóteses previas, 
separar párrafos e porlles título, 
subliñado…). 
Despois da lectura X Responder preguntas, 
organizar a información, describir 
persoaxes, ambiente, acontecementos, 
cambiar o titulo, o final, Facer un resumo 
con palabras propias, facer un mapa 
conceptual, contar en voz alta o que se 
leu) 

PLB3.5. Selecciona contos, 
narracións ou outro material escrito 
da biblioteca da aula para a súa 
lectura autónoma, acordes á súa 
idade e intereses e respectando as 
súas normas de funcionamento. 

 CCL 

 
CSIEE 

Actividades de animación á lectura: xogos, 
cancións, dramatizacións... 
Uso da biblioteca de aula 
Elaboración de fichas de lectura Xtítulo do 
libro, o que me gusta máis, etc) 

PLB3.6. Formula hipóteses sinxelas 
a partir de elementos icónicos e 
títulos que o acompañan e 
compróbaas.  

 CCL 

CAA 
CSIEE 

Poñer título a una historia. Contar unha 
historia a partir dun título dado 

Variar un  argumento para diferentes 
títulos 
Predecir o final dunha historia 

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

 CCL                
CAA 

Ler noticias  en xornais. Seleccionar 
lecturas que coñezan para falar sobre elas 
ao resto dos compañeiros. 

PLEB3.8. Amosa interese por 
informarse, comunicarse e 
aprender a través dos textos 
escritos. 

X 
CCL 

 
CSIEE 

Exercitar a autonomía para seleccionar 
lecturas e a realización de traballos que 
requiran a búsqueda de información en 
diversos soportes texto. 

PLEB3.9. Amosa interese pola 
corrección, ortografía básica, 
puntuación e presentación dos 
textos escritos. 

X 
CCL Observar diferentes tipos de textos e falar 

sobre a súa presentación, ortografía, 
corrección, etc 



34 

 

 

 

    

 
 

BLOQUE4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

B 
F 
I 

 B4.1. Estratexias de produción: 
 Planificación: 
 Seleccionar o tipo de texto que se vai 

producir: conto, notas, dramatizacións 
… 

 Usar, de forma progresivamente 
autónoma, estratexias básicas de 
produción de textos (a quén vai dirixido, 
qué se quere dicir e como se vai 
organizar a información), así como a 
elaboración pautada dun borrador ou a 
revisión do texto para a súa corrección. 

 Usar progresivamente o dicionario 
bilingüe e outros materiais de consulta 
en soporte papel ou dixital adecuados á 
idade do alumnado. 

 Execución: 
 Producir a mensaxe escrita con 

claridade, utilizando expresións e frases 
coñecidas, atendendo á persoa 
destinataria, ao tipo de texto e á 
finalidade, tanto en soporte papel como 
dixital. 

 Compensar as carencias léxicas 
mediante o uso do dicionario visual e 
bilingüe do alumnado, biblioteca de 
aula e materias dixitais para reproducir 
mensaxes escritas sinxelas. 

 Apoiarse nas palabras e frases 
coñecidas previamente en interaccións 
orais e de lectura. 

 Seleccionar e empregar o léxico 
adecuado ao tema e usar algún recurso 
cohesivo para non repetir palabras. 

 Elaborar informacións en ficheiros, 
libriños... textos breves escritos afíns 
aos seus intereses e experiencias, cunha 
intención comunicativa. 

 Reproducir a forma gráfica certas 
palabras en situacións comunicativas, 
sen modelos dados, a través de 
hipóteses ou tratando de recordar a súa 
forma. 

 B4.1. Elaborar textos sinxelos propios, 
compostos de frases simples illadas, 
utilizando con razoable corrección as 
convencións ortográficas e os principais 
signos de puntuación, para falar de si 
mesmo, da súa contorna máis inmediata e 
de aspectos da súa vida cotiá, en 
situacións familiares e predicibles. 

 B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias 
básicas máis adecuadas para a produción 
de textos escritos. 

 B4.7. Usar ferramentas informáticas para 
completar actividades preelaboradas polo 
persoal docente, realizar sinxelas 
presentacións e transmitir información. 

 B4.8. Aplicar patróns gráficos e 
convencións ortográficas básicas para 
escribir con razoable corrección frases 
curtas que utiliza normalmente ao falar, 
cunha ortografía aceptable. 

 PLEB4.1. Elabora textos sinxelos 
relacionados con temas da súa vida 
cotiá, experiencias e actividades na 
aula, traballados previamente de 
forma oral. 

X 
CCL - Elaboración de textos sinxelos 

relacionados coas actividades da aula e  
experiencias, despois de traballar 
modelos de forma oral: un poema, 
unha carta, un menú,  un texto 
informativo,unha descripción, hábitos, 
gustos e preferencias, etc 

 
PLEB4.2. Escribe diálogos simples, a 
partir de modelos, respectando a 
estrutura gramatical coñecida e as 
normas ortográficas básicas. 

X 
CCL - Ordear un diálogo. Escoitar e 

comprobar. Escribir un diálogo similar. 
- Reproducción de diálogos e 

elaboración de propios seguindo un 
modelo, cada vez con maior 
autonomía. 

 PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, 
organizados con coherencia na súa 
secuencia e con léxico relacionado 
co tema da escritura propios de 
situacións de relación interpersoal 
(invitacións, notas, avisos). 

 CCL - Completar táboas e realizar 
clasificacións 

- Ordear unha historia. 
- Completar frases e textos 
- Escribir textos a partir de estruturas e 

léxico traballados previamente. 
- Redacción de felicitacións, cartas, 

peticións, avisos,etc PLEB4.4. Amosa interese polo uso 
guiado das TIC para producir textos 
e presentacións e transmitir 
información escrita.  

X 
CCL                
CD                 
CSC 

Completar cuestionarios, tests, 
formularios…sobre temas traballados na 
clase XAlimentación, saúde, hábitos de 
vida, deportes). 
 Elaborar presentacións ou textos en 
formato dixital para realizar traballos 
sinxelos de investigación ou transmitir 
información sobre temas traballados na 
aula. 
Seguimento e colaboración no blog de aula. 
 
 
 

PLEB4.6. Produce mensaxes escritas 
breves: notas e avisos, instrucións 
ou normas, cartas, felicitacións, 
carteis, folletos, cómics o 
descricións de lugares, gustos ou 
afeccións) 

X 
CAA 

 
CSIEE 

- Elaboración de textos sinxelos 
relacionados coas actividades da aula, 
experiencias, información, descripción, 
hábitos, gustos e preferencias, etc 

- Elaboración de carteis e folletos para 
diferentes traballos de aula e 
proxectos. 
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 Utilizar a lingua estranxeira en 
mensaxes escritas como recordatorio 
visual e para á aprendizaxe de novas 
palabras e expresións (carteis para 
identificar os obxectos e os espazos da 
aula, calendario, normas de xogos, 
cartafol colectivo...). 

 Usar as tecnoloxías da información e a 
comunicación para producir textos e 
presentacións, recompilar e transmitir 
información. 

  B4.2. Patróns gráficos, covencións 
ortográficas e de puntuación elementais: 
 Uso dos signos de puntuación elementais 

(interrogación, exclamación). 
 Asociación de grafía, pronuncia e 

significado a partir de modelos escritos, 
expresións orais coñecidas e 
establecemento de relacións analíticas 
grafía-son, coñecemento dalgunhas 
irregularidades específicas propias da 
lingua estranxeira. 

 Recoñecemento de símbolos de uso 
frecuente: €, ₤ @. 

PLEB4.7. Produce textos escritos 
significativos,en soporte papel ou 
dixital, de forma individual ou en 
parella seguindo o modelo 
traballado (elaboración dunha 
enquisa, SMS, correspondencia 
persoal simple en soporte papel ou 
dixital falando de si mesmo/a e da 
súa contorna inmediata …). 

 CC 

CAA 

Elaboración de textos sinxelos dando 
información persoal ou da contorna. 
 Elaboración de textos axeitados a un 
modelo nos que se traballen distintos tipos 
de textos Xcontinuos, discontinuos, 
formato papel e dixital): enquisas, SMS, 
táboas, cuestionarios, etc. 
 Práctica de traballo colaborativo e 
escritura creativa: elaborar historias en 
cadena, a partir dun elemento dado. 
 Práctica guiada das fases da producción 
escrita: chuvia de ideas, vocabulario, 
organización do texto desundo o seu tipo e 
finalidade; releer o texto para revisar a 
coherencia, cohesión, gramática, 
ortografía..Uso de conectores. 

PLEB4.8. Uso do dicionario bilingüe 
e doutros materiais de consulta 
para a elaboración de textos. 

X 
CCL 

CAA 

 Práctica de hábitos de traballo autónomo 
na elaboración da propia producción 
escrita, utilizando os recursos dispoñibles: 
dicionario, web, libros de consulta. 

PLEB4.9. Presenta os seus textos 
con caligrafía clara e limpeza: 
evitando riscos, inclinación de liñas 
etc. 

X 
CCL Práctica de hábitos de orde, limpeza, 

claridade e caligrafía clara na presentación 
de traballos de forma escrita  en soporte 
papel ou dixital.  
 Uso de códigos e estruturas axeitadas aos 
diferentes tipos de texto 
 Emprego dun cartafol propio, revisión e 
autocorrección do propio traballo 
atendendo ás normas gramaticais e 
ortográficas que coñece. 
Realización de spelling tests 

PLEB4.10. Utiliza a lingua 
estranxeira escrita de forma 
correcta en situacións variadas 
atendendo á súa corrección 
ortográfica básica. 

 CCL 
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BLOQUE 5.COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL      

B 
F 

 B5.1. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos:  
 Actitude receptiva e respectuosa cara ás 

persoas, países e comunidades lingüísticas 
que falan outra lingua e teñen unha 
cultura diferente á propia. 

 Coñecemento dalgunhas similitudes e 
diferenzas nos costumes cotiáns e uso das 
formas básicas de relación social entre os 
países onde se fala a lingua estranxeira e o 
noso. 

 Actitude positiva sobre a propia 
capacidade para aprender unha lingua 
estranxeira e disposición para superar as 
dificultades de aprendizaxe.  

 Interese por establecer contactos e 
comunicarse con falantes da lingua 
estranxeira ou doutras linguas a través dos 
medios que nos proporcionan as 
tecnoloxías da comunicación.  

 Actitude positiva cara a realidade 
plurilingüe e multicultural da súa 
contorna. 

 B5.2. Funcións comunicativas: 
 Establecemento de relacións sociais: 

saudar, agradecer, despedirse, dirixirse 
aos demais.  

 Realización de preguntas e respostas 
sinxelas sobre aspectos persoais dun 
mesmo/a e dos e das demais. 

 Realización de preguntas e respostas 
sinxelas sobre a procedencia e 
nacionalidade dun mesmo/a e doutra 
persoa. 

 Descrición de si mesmo/a. 
 Realización de preguntas e respostas 

curtas en tempo presente e pasado. 
 Descrición, en primeira persoa en 

afirmativa e negativa, de accións habituais, 
actividades diarias, de lecer etc. 

B5.1. Identificar aspectos socioculturais 
e sociolingüísticos básicos e significativos e 
aplicar progresivamente os coñecementos 
adquiridos sobre estes, a unha comprensión 
adecuada do texto oral e escrito. 

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e 
pola súa cultura. 

B5.3. Amosar interese en participar en 
actividades individuais, así como respecto e 
cooperación nas situacións de aprendizaxe 
en grupo. 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións 
adecuadamente en situacións reais ou 
simuladas en contextos menos dirixidos. 

B5.4. Obter e dar información persoal 
máis detallada, apariencia física, afeccións… 
en situacións comunicativas habituais dentro 
e fóra da aula. 

B5.5. Expresarse en tempo presente e 
pasado simple, afirmativa e negativa, 1ª e 3ª 
persoa… 

B5.6. Expresar nocións básicas relativas 
a accións cotiás, de lecer… 

B5.7. Expresar e identificar a existencia 
de seres vivos ou obxectos. 

B5.8. Describirse fisicamente, 
achegando información complementaria, a si 
mesmo/a ou a outra persoa. 

B5.9. Expresa e comprende indicacións e 
ordes.  

B5.10. Utilizar adecuadamente as 
estruturas morfosintácticas para realizar as 
funcións comunicativas propias do seu nivel.  

B5.11. Utiliza as estruturas sintácticas de 
progresiva dificultade (p. e. enlazar frases 
sinxelas con conectores (and, or, then but), 
pero adecuándoas aos propósitos 
comunicativos. 

B5.12. Recoñecer estruturas sintácticas 
básicas e os seus significados asociados. 

PLEB5.1. Identifica aspectos 
básicos da vida cotiá dos países onde se 
fala a lingua estranxeira (horarios, 
comidas, festividades…) e compáraos 
cos propios, amosando unha actitude 
de apertura cara ao diferente. 

X 
 

CCL 

CAA 
CSC 

Presentación de diferentes realidades sociais 
e culturais, propias doutros países 
Xespecialmente de fala inglesa) ou da 
contorna próxima: hábitos alimenticios e 
saúde, educación, deportes, música, 
seguridade viaria, xeografía, cidades do 
mundo e edificios singulares, animais, 
festivais e conmemoracións Xhalloween, 
thanks giving day, entroido, etc). 
Comparar as propias costumes e forma de 
vida coas propias doutros países desde unha 
actitude de apertura e respeto. 
 

PLEB5.2. Amosa curiosidade por 
aprender a lingua estranxeira e a 
súa cultura. 

X 
CCL 

CSC 

Realizar pequenos traballos de 
investigación guiada sobre diferentes 
aspectos culturais doutros países. 

PLEB5.2. Participa en actividades de 
aprendizaxe individuais e colectivas, 
respecta as ideas dos e das demais 
e contribúe ao traballo en grupo. 

X 
CCL 

CSC 

Colaboración en tarefas grupais : 
búsqueda de información, exposición 
oral, elaboración de carteis, murais, 
textos, presentacións. 

PLEB5.3. Inicia e remata as 
interaccións adecuadamente. 

X 
CCL 

CAA 
CSC 

Uso dos códigos e normas da 
interacción oral: saúdo, presentación, 
turno de palabra,despedida. 

PLEB5.4. Pregunta e responde de 
xeito comprensible en actividades 
de aprendizaxe en distintos 
contextos. 

X 
CCL 

CAA 
CSC 

Facer preguntas e responder usando as 
estruturas lingüísticas axeitadas : 
Do/does; can/could; interrogativos 
XWhere, when, how...) 

PLEB5.5. Identifica en textos 
simples: as formas de presente e 
pasado simple, a afirmación e a 
negación… 

 CCL Redactar preguntas para diferentes 
respostas. 
Transformar afirmacións en negacións. 
Completar preguntas/respostas 
Completar textos usando a correcta 
forma verbal 
Describir acontecementos en presente e 
pasadol 
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 Descrición, en primeira persoa en 
afirmativa e negativa, de accións cotiás no 
pasado. 

 Realización de preguntas e respostas 
sinxelas en primeira e terceira persoa de 
singular, para describir accións que se 
realizan no mesmo instante no que un 
fala. 

 Expresión de instrucións habituais e 
indicacións de dirección, en afirmativa e 
negativa. 

 Realización de preguntas e respostas 
sinxelas en primeira e terceira persoa de 
singular, para describir accións que se 
realizan no mesmo instante no que un 
fala. 

 Expresión de existencia. 
 Realización de preguntas sobre a 

existencia de algo. 
 Expresión da posesión dun mesmo/a e 

dunha terceira persoa en afirmativa e 
negativa. 

 Expresión da información en afirmativa e 
negativa e formulación das 
correspondentes preguntas. 

 Realización de preguntas e respostas 
sinxelas sobre os días da semana, os 
meses e o tempo atmosférico, a hora, a 
data eta. 

 Realización de preguntas e respostas 
sinxelas indicando a identificación e 
localización de persoas, de obxectos e de 
lugares... 

 Realización de preguntas e respostas 
sinxelas en relación a operacións de 
compravenda. 

 Formulación de preguntas e respostas 
sinxelas en relación á cantidade. 

 Realización de preguntas e respostas 
sinxelas sobre os gustos e preferencias. 

 Realización de preguntas e respostas sobre 
a habilidade. 

 Expresión de habilidades e capacidades en 
afirmativo e negativo. 

 Formulación de preguntas e respostas 
sobre a vestimenta. 

 Descrición de persoas, plantas e animais.  

B5.13. Mostrar un control dun conxunto 
de estruturas gramaticais sinxelas e de 
modelos de oracións e frases dentro dun 
repertorio memorizado. 

B5.14. Comprender e utilizar o léxico 
propio do nivel en situacións comunicativas 
sinxelas da vida da aula ou fóra dela. 

B5.15. Recoñecer un repertorio limitado 
de léxico de alta frecuencia relativo a 
situacións cotiás e temas habituais e 
concretos relacionados coas súas 
experiencias. 

B5.16. Comparar aspectos lingüísticos e 
culturais das linguas que coñece para 
mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha 
competencia integrada a través de 
producións audiovisuais ou multimedia e de 
manifestacións artísticas (horarios, hábitos, 
festividades…).  

B5.17. Indagar a realidade plurilingüe e 
multicultural das familias e da súa contorna, 
e identificar semellanzas e diferenzas, 
evitando os estereotipos. 
 B5.1. Identificar aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos básicos e significativos e 
aplicar progresivamente os coñecementos 
adquiridos sobre estes, a unha 
comprensión adecuada do texto oral e 
escrito. 

 B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e 
pola súa cultura. 

 B5.3. Amosar interese en participar en 
actividades individuais, así como respecto 
e cooperación nas situacións de 
aprendizaxe en grupo. 

 B5.3. Iniciar e rematar as interaccións 
adecuadamente en situacións reais ou 
simuladas en contextos menos dirixidos. 

 B5.4. Obter e dar información persoal máis 
detallada, apariencia física, afeccións… en 
situacións comunicativas habituais dentro 
e fóra da aula. 

 B5.5. Expresarse en tempo presente e 
pasado simple, afirmativa e negativa, 1ª e 
3ª persoa… 

 B5.6. Expresar nocións básicas relativas a 
accións cotiás, de lecer… 

B5.6. Expresa, identifica e distingue 
actividades variadas de rutina, 
lecer… 

X 
CCL 

CAA 

Facer e escribir frases e textos sobre as 
rutinas diarias, o tempo libre, o que fai 
na escola. 

PLEB5.7. Describe unha escena 
sinxela dicindo o que hai nela, 
compara dúas ilustracións e 
identifica as diferenzas, entre 
outras. 

X 
CCL 

CAA 

Descripción dunha fotografía ou póster. 
Ordear escenas e facer descripcións 
delas. 
Buscar semellanzas e diferencias e 
expresalas con frases. 

PLEB5.8. Describe con máis detalle 
o seu aspecto físico, gustos, 
afeccións… de si mesmo/a e doutra 
persoa. 

 CCL 

CAA 

Elaboración de descripcións de si 
mesmo, dun amigo, da súa familia, 
dunha persoaxe famosa, etc dando 
detalles físicos, de personalidade, 
gustos, etc 

PLEB5.9. Expresa e distingue as 
indicacións para chegar a un lugar, 
así como as instrucións dentro e 
fóra da aula.   

 CCL 

CAA 

Seguimento de itinerarios nun mapa. 
Preguntar, dicir e escribir como se vai a 
un sitio. 
Localizar un lugar ou obxecto a partir 
das indicacións dadas. 

PLEB5.10. Diferenza preguntas e 
respostas moi simples, así como as 
que achegan información.  

X 
 

CCL Facer e responder preguntas , orais e 
escritas, usando as estruturas e modelos 
gramaticais estudiados. 

PLEB5.11. Estrutura 
adecuadamente os elementos das 
oracións, mantén a concordancia de 
número e persoa, e usa 
correctamente os nexos básicos. 

 CCL Ordear frases e parágrafos 

Corrixir frases 
Completar textos 
Dicir e escribir frases/textos en singular e 
plural 
Enlazar oracións usando os conectores 
traballados 
 

PLEB5.12. Memoriza rutinas 
lingüísticas coñecidas para 
desenvolverse nas interaccións 
dentro e fóra da aula. 
PLEB5.14. Comprende e usa 
adecuadamente o vocabulario 
necesario para participar nas 
interaccións da aula ou fóra da 
aula, ler textos próximos á súa 

X 
CCL 

CAA 

Practicar as rutinas lingüísticas habituais 
en cada sesión de clase. 
Memorizar cancións, poemas, chants, 
frases rutinarias 

 
B 

F 
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 Expresión de desexos. 
 Formulación de preguntas sobre o desexo. 
 Expresión de instrucións. 
 Preguntas e respostas sobre petición e 

ofrecemento de axuda. 
 B5.3. Estruturas sintáctico-discursivas: 
 Saúdos, agradecementos, despedidas... 

(Hi, See you, How are you? I´m fine, 
thanks…).  

 Preguntas e respostas sobre aspectos 
persoais como nome, idade, estado de 
ánimo, comida favorita... (What’s your 
name?,My name is, How old are you?, I’m, 
I´m (bored), What´s your favourite (sport)? 
My favourite (sport) is..., (What´s his/her 
favourite (subjectt)?His/her favourite 
(subject) is..., When is your birthday? My 
birthday is on (August 2nd)...). 

 Expresión de sorpresa, agrado... (What 
fun!; How nice!...). 

 Preguntas e respostas sinxelas sobre a 
procedencia e nacionalidade dun 
mesmo/a e doutra persoa (Where are you 
from?, I´m from..., Are you from...? Yes, I 
am/No, I am not, Is he/she from...? Yes 
he/she is/No, he/she isn´t..., Are you 
(Portuguese)? Yes, I´m/No, I am not)). 

 Preguntas e respostas curtas en tempo 
presente e pasado (Are you...?, Yes, I 
am/No, I´m not, Is he/she...? Yes, he/she 
is/No, he/she isn´t, Were you...?, Yes,I 
was/No, I wasn´t, Was he/she...? Yes, 
he/she was/No, he/she wasn´t). 

 Expresión de posesión en primeira e 
terceira persoa e formulación da pregunta 
correspondente e resposta afirmativa e 
negativa. 

 Descrición dun mesmo/a (I´ve got (blue 
eyes) and (dark hair, I´m (a nurse)). 

 Preguntas e respostas curtas, en primeira 
e terceira persoa de singular, sobre 
actividades diarias, de lecer etc. (Do you 
(play tennis)?, Yes, I do / No, I don´t). 

 Descrición, en primeira persoa en 
afirmativa e negativa, de accións cotiás no 
pasado (I (played) computer games 
yesterday, I didnt´play...). 

 Descrición, en primeira persoa en 

 B5.7. Expresar e identificar a existencia de 
seres vivos ou obxectos. 

 B5.8. Describirse fisicamente, achegando 
información complementaria, a si 
mesmo/a ou a outra persoa. 

 B5.9. Expresa e comprende indicacións e 
ordes.  

 B5.10. Utilizar adecuadamente as 
estruturas morfosintácticas para realizar 
as funcións comunicativas propias do seu 
nivel.  

 B5.11. Utiliza as estruturas sintácticas de 
progresiva dificultade (p. e. enlazar frases 
sinxelas con conectores (and, or, then 
but), pero adecuándoas aos propósitos 
comunicativos. 

 B5.12. Recoñecer estruturas sintácticas 
básicas e os seus significados asociados. 

 B5.13. Mostrar un control dun conxunto 
de estruturas gramaticais sinxelas e de 
modelos de oracións e frases dentro dun 
repertorio memorizado. 

 B5.14. Comprender e utilizar o léxico 
propio do nivel en situacións 
comunicativas sinxelas da vida da aula ou 
fóra dela. 

 B5.15. Recoñecer un repertorio limitado 
de léxico de alta frecuencia relativo a 
situacións cotiás e temas habituais e 
concretos relacionados coas súas 
experiencias. 

 B5.16. Comparar aspectos lingüísticos e 
culturais das linguas que coñece para 
mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha 
competencia integrada a través de 
producións audiovisuais ou multimedia e 
de manifestacións artísticas (horarios, 
hábitos, festividades…).  

B5.17. Indagar a realidade plurilingüe e 
multicultural das familias e da súa contorna, 
e identificar semellanzas e diferenzas, 
evitando os estereotipos. 

idade e escribir con léxico 
traballado previamente. 

PLEB5.15. Compara aspectos 
lingüísticos e culturais das linguas 
que coñece para mellorar na súa 
aprendizaxe e lograr unha 
competencia integrada a través de 
producións audiovisuais ou 
multimedia e de manifestacións 
artísticas. 

X 
CCL 

CAA 

Elaborar fichas de vocabulario de cada 
tema. 
Competicións de spelling 
Xogos para traballar o vocabulario, 
mediante interacción na aula ou  
actividades no ordenador. 
Ler textos seleccionados para practicar 
o vocabulario presentado. 
Escribir textos usando o vocabulario 
estudiado. 

PLEB5.16. Establece similitudes e 
diferenzas das linguas que hai na 
aula ou na súa contorna máis 
próxima. 

 CCL 

CAA 

Elaboración de traballos referidos a 
distintas festividades, conmemoracións, 
costumes...que impliquen o uso da 
linguaxe oral, escrita, e plástica, con 
apoio de medios audiovisuais. 
Visitas culturais Xmuseos, exposicións, 
obras de teatro...), realizadas de modo 
presencial  e virtual XPáxinas web, 
blogs) 

PLEB5.17. Valorar as linguas como 
instrumento de comunicación, para 
aprender e acercarse a outras 
culturas. 

 CCL 

CSC 

Facer comparacións entre palabras das 
diferentes linguas coñecidas Xcastelán, 
galego, inglés) co mesmo ou diferente 
significado. 
 Buscar palabras  con similar 
pronunciación ou grafía nas distintas 
linguas coñecidas.  
 Dada unha palabra, buscar sinónimos 
entre as distintas linguas, observando as 
semellanzas e diferencias na escrita e na 
pronunciación. 

 X 
 

CCL 

CSC 
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afirmativa e negativa, de accións habituais, 
actividades diarias, de lecer etc. (I (have 
lunch((at half past eight), I (listen to 
music),I don´t...). 

 Preguntas e respostas sinxelas en primeira 
e terceira persoa de singular, para 
describir accións que se realizan no 
mesmo instante no que un fala (What are 
you doing?, I´m (playing), What is he 
doing?, She´s/he´s (speaking)). 

 Expresión de instrucións habituais e 
indicacións de direccións, en afirmativa e 
negativa (Fold (the paper, turn (on the 
left)). 

 Expresión de existencia (There is a (library) 
/ There are lots of (parks) / There isn´t / 
There aren´t...). 

 Preguntas e respostas sobre a existencia 
de algo (Is there a (cinema)?, Yes there is, 
No there, isn´t, Are there lots of (gyms)?, 
Yes there are, No, there aren´t). 

 Expresión da información (I´ve/I haven´t 
got (English) on (Friday)...). 

 Preguntas e respostas sobre os días da 
semana, meses, o tempo atmosférico, as 
horas e as datas (What date is it today?...). 

 Preguntas e respostas sobre obxectos do 
seu interese (Where´s is it?, It´s 
in/on/under/next to). 

 Expresión de cantidade: contar desde 1 a 
1000. e 1st (1st), twenty-fifth (25th)… 

 Preguntas e respostas sinxelas sobre o 
prezo (How much is it?, It´s (one) pound 
and (fifty) cents). 

 Preguntas e respostas sinxelas sobre a 
cantidade de obxectos o persoas (How 
many… are there?). 

 Preguntas e respostas sobre o gusto en 
primeira persoa (Do you like (cheese)?, 
Yes, I do/ No, I don´t). 

 Expresión do gusto en primeira persoa en 
afirmativa e negativa (I like (salad), I don´t 
like (chips)). 

 Realización de preguntas e respostas sobre 
habilidades (Can you (swim)?, Yes, I can;, 
No I can´t). 

 Expresión de habilidades en afirmativo e 
negativo (I can (play the piano), I can´t 
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(play the trumpet). 
 Identificación das pezas de roupa (I´m 

wearing, he/she´s wearing). 
 Preguntas e respostas sobre a vestimenta 

(What´s she/he wearing?, Who´s wearing 
(shoes)?). 

 Expresión de desexos (I want to (make a 
cake). 

 Preguntas sobre o desexo (Do you want to 
(play basketball?)). 

 Realización de preguntas e respostas 
curtas (What´s this?, It´s…). 

 Preguntas e respostas sobre petición e 
axuda (Can I have (pasta), please?). 

 B5.4. Léxico oral de alta frecuencia 
(recepción) relativo a posesións persoais, 
cores, números cardinais ata o 1000 e 
ordinais ata dous díxitos, preposicións, días 
da semana, roupa, materiais escolares, a 
hora, roupa, adxectivos para describir 
persoas, lugares e obxectos, países, 
nacionalidades, continentes, profesións, 
partes do corpo e a cara, deportes, 
equipamento deportivo, actividades ao aire 
libre e de lecer, instrucións habituais e 
indicacións de dirección, lugares da cidade, 
medios de transporte, comida, moedas, 
estado e sentimentos, tempo atmosférico, 
días da semana, meses, estacións do ano, 
accións, instrumentos musicais, materiais, 
animais, membros da familia, partes do 
corpo e da cara, e partes da casa. 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Min Compet. Actividades a desenvolver 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

B 
F 

 B1.1. Estratexias de comprensión: 
 Mobilización de información previa sobre 

tipo de tarefa e tema. 
 Identificación do tipo textual, adaptando a 

comprensión ao mesmo. 
 Distinción de tipos de comprensión  

Xsentido xeral, información esencial, 
puntos principais). 

 Formulación de hipótese sobre contido e 
contexto. 

 Inferencia e formulación de hipóteses 
sobre significados a partir da comprensión 
de elementos  significativos, lingüísticos e 
paralingüísticos. 

 Reformulación de hipóteses a partir da 
comprensión de novos elementos. 

 B1.2. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación: interese pola pronuncia 
coidada, polo ritmo, pola entoación e pola 
acentuación adecuadas, tanto nas 
participacións orais como nas imitacións, 
recitacións e dramatizacións. 

 

 B1.1. Identificar o sentido xeral, a 
información esencial e os puntos 
principais en textos orais moi breves e 
sinxelos en lingua estándar, con estruturas 
simples e léxico de uso moi frecuente, 
articulados con claridade e lentamente e 
transmitidos de viva voz ou por medios 
técnicos, sobre temas habituais e 
concretos relacionados coas propias 
experiencias, necesidades e intereses en 
contextos cotiáns predicibles ou relativos 
a áreas de necesidade inmediata nos 
ámbitos persoal, público e educativo, 
sempre que as condicións acústicas sexan 
boas e non distorsionen a mensaxe, que 
se poida volver escoitar o devandito ou 
pedir confirmación e conte con apoio 
visual ou cunha clara referencia 
contextual. 

  B1.2. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias básicas máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, a 
información esencial ou os puntos 
principais do texto. 

 B1.3. Utilizar as indicacións do contexto e 
da información contida no texto para 
facerse unha idea dos significados 
probables de palabras e expresións que se 
descoñecen.  

 B1.4. Discriminar patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación básicos 
e recoñecer os significados e intencións 
comunicativas xerais relacionados con 
estes. 

 PLEB1.1. Comprende o esencial de 
anuncios publicitarios sobre produtos 
que lle interesan (xogos, 
ordenadores, CD, etc.). 

X 
 

CCL 
CAA 

 Presentación de textos publicitarios diversos 
e identificación das súas características. 
Síntesis de información  relevante para 
diferentes contextos e finalidades 

 Responder preguntas de comprensión 
lectora 

 PLEB1.2. Comprende mensaxes e 
anuncios públicos que conteñan 
instrucións, indicacións ou outro tipo 
de información (por exemplo, 
números, prezos, horarios, nunha 
estación ou nuns grandes almacéns). 

X 
 

CCL 

CAA 
 Práctica de hábitos de escoita activa 
 Traballar con distintos tipos de textos, 

continuos e discontinuos Xcarteis, anuncios, 
cómic, táboas, páxinas web,etc) 
identificando os códigos empregados en 
cada un deles e seleccionando a información 
que necesita. 

 

 PLEB1.3. Entende o que se lle di en 
transaccións habituais sinxelas 
(instrucións, indicacións, peticións, 
avisos). 

X 
 

CCL 
CAA 
CSC 

 Escoita de diferentes patróns rítmicos e de 
acentuación en situacións comunicativas 
variadas: dramatizacións, preguntas, 
lecturas en voz alta, ordes e instrucións, etc 

 Interaccionar mediante preguntasrespostas, 
diálogos e dramatizacións para practicar 
contidos relevantes presentados em textos 
orais Xparellas, grupos) 

 

 PLEB1.4. Identifica o tema dunha 
conversa cotiá predicible que ten 
lugar na súa presenza (por exemplo, 
nunha tenda, nun tren). 

  CCL 
CAA 
CSC 

 Práctica de escoita activa.Listenings sobre 
situacións habituais da vida diaria. 

 Activación e reflexión dos coñecementos 
lingüísticos desenvolvidos nas outras linguas 
para favorecer a comprensión das mensaxes 
na lingua estranxeira Xrelacionar elementos 
do texto, prescindir de comprender o 
significado de palabras que non son 
esenciais, deducir o sentido de palabras e de 
estruturas, linguaxe xestual,etc). 

 PLEB1.5. Entende a información 
esencial en conversas breves e 

X CCL 
CAA 

 Uso de estratexias como a repetición; a 
imitación; a memorización; a asociación de 
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sinxelas nas que participa, que traten 
sobre temas familiares como, por 
exemplo, un mesmo, a familia, a 
escola, o tempo libre, a descrición 
dun obxecto ou un lugar. 

 
 

CSC palabras e de expresións con xestos, imaxes 
ou sons. 

 Escoita e reproduce diálogos referidos a 
distintas situacións da vida cotiá en 
diferentes contextos. 

 Exercicios de Listening comprehension 
 

 PLEB1.6. Comprende as ideas 
principais de presentacións sinxelas e 
ben estruturadas sobre temas 
familiares ou do seu interese (por 
exemplo, música, deporte etc.), a 
condición de que conte con imaxes e 
ilustracións e se fale de maneira lenta 
e clara.  

X 
 

CAA Escoita de diferentes tipos de textos: historias, 
cancións, diálogos, rap, palabras clave, 
descripcións, textos informativos, cómics, etc 
Escoita e Repetición de vocabulario, expresións 
e estruturas lingüísticas 
Responder preguntas de comprensión e de 
práctica de estruturas e vocabulario 
Expoñer oralmente información sobre temas de 
interés relacionados cun há situación concreta. 
 

 PLEB1.7. Comprende o sentido xeral e 
o esencial e distingue os cambios de 
tema de programas de televisión ou 
doutro material audiovisual e 
multimedia dentro da súa área de 
interese (p. e. nos que se entrevista a 
mozos e mozas ou personaxes 
coñecidos  ou coñecidas sobre temas 
cotiás . Por exemplo, o que lles gusta 
facer no seu tempo libre) ou nos que 
se informa sobre actividades de lecer 
Xteatro, cinema, eventos deportivos 
etc.). 

 CCL 
CAA 

 Uso de videos nos que se reproduzan 
situacións de comunicación reais 
correspondentes ao interés dos alumnos, 
facendo participar ao alumnado en exercicios 
de pregunta-resposta, identificación de ideas 
principais e secundarias, localización de 
información específica, adiviñar o tema, 
poñer título, etc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

B 
F 
I 

 B2.1. Estratexias de produción: 
 Planificación 
 Concibir a mensaxe con claridade, 

distinguindo a súa idea ou ideas 
principais e a súa estrutura básica. 

 Adecuar o texto á persoa destinataria, 
contexto e canle, aplicando o rexistro e 
a estrutura de discurso adecuados a 
cada caso. 

 B2.1. Participar de maneira simple e 
comprensible en conversas moi breves 
que requiran un intercambio directo de 
información en áreas de necesidade 
inmediata ou sobre temas moi familiares 
Xun mesmo, a contorna inmediata, 
persoas, lugares, obxectos e actividades, 
gustos e opinións), nun rexistro neutro ou 
informal, utilizando expresións e frases 

 PLEB2.1. Fai presentacións breves e 
sinxelas, previamente preparadas e 
ensaiadas, sobre temas cotiás ou do 
seu interese Xpresentarse e presentar 
a outras persoas; dar información 
básica sobre si mesmo, a súa familia e 
a súa clase; indicar as súas afeccións 
e intereses e as principais actividades 
do seu día a día; describir 

X 
 

 

CCL 
CAA 

- Interpretar conversas sinxelas cos 
seus compañeiros e profesores sobre temas 
que se están a traballar na aula usando o 
vocabulário e as estruturas presentadas. 
 
- Facer e responder preguntas seguindo un 
esquema previamente traballado 
 
- Facer e responderpreguntas em situacións 
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 Execución 
 Expresar a mensaxe con claridade, 

coherencia, estruturándoo 
adecuadamente e axustándose, se é o 
caso, aos modelos e fórmulas de cada 
tipo de texto. 

 Reaxustar a tarefa Xemprender unha 
versión máis modesta da tarefa) ou a 
mensaxe Xfacer concesións no que 
realmente lle gustaría expresar), tras 
valorar as dificultades e os recursos 
dispoñibles. 

 Apoiarse en tirar o máximo partido dos 
coñecementos previos Xutilizar linguaxe 
prefabricada etc.). 

 Compensar as carencias lingüísticas 
mediante    procedementos lingüísticos, 
paralingüísticos ou paratextuais. 
Lingüísticos 
 Modificar palabras de significado 

parecido. 
 Definir ou parafrasear un termo ou 

expresión. 
Paralingüísticos e paratextuais 
 Pedir axuda. 
 Sinalar obxectos, usar deícticos ou 

realizar accións que aclaran o 
significado. 

 Usar linguaxe corporal culturalmente 
pertinente Xxestos, expresións 
faciais, posturas, contacto visual ou 
corporal, proxémica). 

 Usar sons extralingüísticos e 
calidades prosódicas convencionais. 

 B2.2. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación: interese pola pronuncia 
coidada, polo ritmo, pola entoación e pola 
acentuación adecuadas. 

sinxelas e de uso moi frecuente, 
normalmente illadas ou enlazadas con 
conectores básicos, aínda que en ocasións 
a pronuncia non sexa moi clara, sexan 
evidentes as pausas e titubeos e sexa 
necesaria a repetición, a paráfrase e a 
cooperación da persoa interlocutora para 
manter a comunicación.  

 B2.2. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias básicas para producir textos 
orais monolóxicos ou dialóxicos moi 
breves e sinxelos, utilizando, p. e., 
fórmulas e linguaxe prefabricado ou 
expresións memorizadas, ou apoiando con 
xestos o que se quere expresar. 

 B2.3. Articular, de maneira polo xeral 
comprensible pero con evidente influencia 
da primeira ou outras linguas, un 
repertorio moi limitado de patróns 
sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos, adaptándoos á función 
comunicativa que se quere levar a cabo. 

 B2.4. Facerse entender en intervencións 
breves e sinxelas, aínda que resulten 
evidentes e frecuentes os titubeos iniciais, 
as vacilacións, as repeticións e as pausas 
para organizar, corrixir ou reformular o 
que se quere dicir. 

  B2.5. Interactuar de maneira moi básica, 
utilizando técnicas moi simples, 
lingüísticas ou non verbais Xp. e. xestos ou 
contacto físico) para iniciar, manter ou 
concluír unha breve conversa.  

brevemente e de maneira sinxela a 
súa habitación, o seu menú preferido, 
o aspecto exterior dunha persoa, ou 
un obxecto; presentar un tema que 
lle interese Xo seu grupo de música 
preferido); dicir o que lle gusta e non 
lle gusta e dar a súa opinión)usando 
estruturas sinxelas e cunha pronuncia 
e entoación comprensible. 

habituais no desenvolvemento da sesión de 
clase, procurando que a lingua inglesa sexa a 
linguavehicular o maior tempo posible. 
 
- Xogos de role-playing 
- Expoñer oralmente información sobre si 
mesmo e a súa contorna 
 
- Preparación de actividades colectivas de 
dramatización e presentación de información 
que se realicen no centro 
Xfestivais,conmemoracións...)  
 
- Exposición oral de un tema ou resumo de 
elaboración propia. 
 
- Elaboración de sínteses e exposicións orais das 
ideas principais dun texto escoitado. 

- Práctica de hábitos que exerciten a atencióne 
a escoita activa, a aceptación das opinións dos 
outros,a crítica constructiva. 

- Práctica de debates sinxelos sobre un tema 
coñecido. 

-Exercicios de repetición e imitación demodelos 
XCancións, xogos...) para traballar os aspectos 
fonéticos, ritmo e entoación, com apoio xestual 
e corporal. 

-Práctica fonética Xritmo, acentuación e 
entoación) do léxico e expresións lingüísticas. 

- Recitado de trabalinguas, rap, poemas.  

-Reproducción de cancións, historias, 
dramatizacións, diálogos...sobre o tema a tratar 
em cada sesión.  

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

B 
F 
I 

 B3.1. Estratexias de comprensión: 
 Mobilización de información previa sobre 

tipo de tarefa e tema. 
 Identificación do tipo textual, adaptando a 

comprensión ao mesmo. 

 B3.1. Identificar o tema, o sentido xeral, as 
ideas principais e información específica 
en textos, tanto en formato impreso como 
en soporte dixital, moi breves e sinxelos, 
en lingua estándar e cun léxico de alta 

 PLEB3.1. Comprende instrucións, 
indicacións, e información básica en 
notas, letreiros e carteis en rúas, 
tendas, medios de transporte, 
cinemas, museos, colexios, e outros 

X 
CCL 

CAA 
- Lectura de diferentes tipos de textos, 
contínuos e discontínuos, extraidos de 
contextos reais de comunicación . 
Responder preguntas , clasificar a 
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 Distinción de tipos de comprensión 
Xsentido xeral, información esencial, 
puntos principais). 

 Formulación de hipótese sobre contido e 
contexto. 

 Inferencia e formulación de hipótese sobre 
significados a partir da comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos e 
paralingüísticos. 

 Reformulación de hipótese a partir da 
comprensión de novos elementos. 

 B3.2. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: convencións sociais, normas 
de cortesía e rexistros; costumes, valores, 
crenzas e actitudes; linguaxe non verbal.  

 B3.3. Funcións comunicativas: 
 Saúdos e presentacións, desculpas, 

agradecementos, invitacións. 
 Expresión da capacidade, o gusto, a 

preferencia, a opinión, o acordo ou 
desacordo, o sentimento, a intención. 

 Descrición de persoas, actividades, lugares, 
obxectos, hábitos, plans. 

 Narración de feitos pasados remotos e 
recentes. 

 Petición e ofrecemento de axuda, 
información, instrucións, obxectos, 
opinión, permiso. 

 Establecemento e mantemento da 
comunicación. 

 B3.2. Patróns gráficos e convencións 
ortográficas:  
 Interese polo lectura dos textos escritos 

propios e alleos valorando o seu sentido 
estético, correcta grafía e ortografía. 

frecuencia, e nos que o tema tratado e o 
tipo de texto resulten moi familiares, 
cotiáns ou de necesidade inmediata, a 
condición de que se poida reler o que non 
se entendeu, que se poida consultar un 
dicionario e conte con apoio visual e 
contextual.  

  B3.2. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias básicas máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, a 
información esencial ou os puntos 
principais do texto. 

 B3.3. Inferir do contexto e da información 
contida no texto os significados probables 
de palabras e expresións que se 
descoñecen. 

 B3.4. Recoñecer os signos ortográficos 
básicos Xp. e. punto, coma), así como 

símbolos de uso frecuente Xp. e. ☺, @, ₤), 
e identificar os significados e intencións 
comunicativas xerais relacionados con 
estes. 

servizos e lugares públicos. información. 
 
 

 PLEB3.2. Comprende información 
esencial e localiza información 
específica en material informativo 
sinxelo como menús, horarios, 
catálogos, listas de prezos, anuncios, 
guías telefónicas, publicidade, 
folletos turísticos, programas 
culturais ou de eventos etc. 

X 
CCL 
CAA 

-Utilizar a información da contorna e dos 
medios de comunicación para practicar a 
lectura e comprensión de textos: Ler catálogos 
de roupa, carteis publicitarios, slogans, logos, 
folletos, menús, etc 
 

-Extración de información específica de textos 
de diferentess tipos, completando táboas, 
clasificando, respondendo preguntas, etc 

 

 PLEB3.3. Comprende 
correspondencia XSMS, correos 
electrónicos, postais e tarxetas) breve 
e sinxela que trate sobre temas 
familiares como, por exemplo, un 
mesmo, a familia, a escola, o tempo 
libre, a descrición dun obxecto ou un 
lugar, a indicación da hora e o lugar 
dunha cita etc. 

X 
CCL 
CAA 

-Ler correspondencia en distintos formatos 
XSMS, correo electrónico, cartas, postais, 
chats...) sobre temas relevantes para o 
alumnado adaptados ao nivel. 
 
- Observar diferentes formatos de 
correspondencia e comentar a súa 
presentación, códigos lingüísticos, ortografía e 
corrección. 

 PLEB3.4. Comprende o esencial e os 
puntos principais de noticias breves e 
artigos de revistas para mozas e 
mozos que traten temas que lle sexan 
familiares ou sexan do seu interese 
Xdeportes, grupos musicais, xogos de 
ordenador). 

 CCL 

CAA 
- Ler noticias de actualidade sobre temas 
de interés para o alumnado, lendo o texto 
completo para acadar unha idea 
xeral.Contestando  preguntas de 
comprensión do texto.Resumindo a idea 
principal.Explicando o tema. 
 Realizar variacións do texto Xpersoaxes, 

descripcións, título, final…). Identificar 
verdadeiro/falso 

 PLEB3.5. Comprende o esencial de 
historias breves e ben estruturadas e 
identifica os e as personaxes 
principais, a condición de que a imaxe 
e a acción conduzan gran parte do 
argumento Xlecturas adaptadas, 
cómics etc.). 

X 
 

CCL 
CAA 

 Lectura de textos narrativos diversos 
XContos, cómics, fragmentos de novelas , 
biografías, fábulas, etc). Realizar Actividades 
antes da lectura Xcoñecementos previos, 
sinalar o que espera do texto, adiantar 
hipóteses sobre o tema,  o 
desenvolvemento,o final…).Durante a 
lectura Xidentificar palabras clave, tema, 
ideas principais, realizar inferencias, 
contrastar a información coas hipóteses 
previas, separar párrafos e porlles título, 
subliñado…). 
Despois da lectura X Responder preguntas, 
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organizar a información, describir persoaxes, 
ambiente, acontecementos, cambiar o titulo, 
o final, Facer un resumo con palabras 
propias, facer un mapa conceptual, contar en 
voz alta o que se leu). 
 

- Actividades de animación á lectura: xogos, 
cancións, dramatizacións... 
- Uso da biblioteca de aula 
- Elaboración de fichas de lectura Xtítulo do 

libro, o que me gusta máis, etc) 

 PLEB3.6. Emprega de forma axeitada 
os signos ortográficos básicos Xp. e. 
punto, coma), así como símbolos de 

uso frecuente Xp. e. ☺, @, ₤). 

X 
 

CCL  Observar diferentes tipos de textos e falar 
sobre a súa presentación, ortografía, 
corrección, etc 

 Práctica da correcta entoación , pausas e 
ritmo á hora de ler.  

 Lectura de símbolos de uso frecuente 

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

B 
F 
I 

 B4.1 Estratexias de produción: 
 Planificación: 
 Mobilizar e coordinar as propias 

competencias xerais e comunicativas co 
fin de realizar eficazmente a tarefa 
Xrepasar que se sabe sobre o tema, que 
se pode ou se quere dicir etc.). 

 Localizar e usar adecuadamente 
recursos lingüísticos ou temáticos Xuso 
dun dicionario ou gramática, obtención 
de axuda etc.). 

 Execución: 
 Expresar a mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos e fórmulas de 
cada tipo de texto. 

 Reaxustar a tarefa Xemprender unha 
versión máis modesta da tarefa) ou a 
mensaxe Xfacer concesións no que 
realmente lle gustaría expresar), tras 
valorar as dificultades e os recursos 
dispoñibles. 

 Apoiarse en e sacar o máximo partido 
dos coñecementos previos Xutilizar 
linguaxe prefabricada etc.). 

 B4.2. Patróns gráficos e convencións 
ortográficas: 
 Interese pola presentación dos textos 

 B4.1. Construír, en papel ou en soporte 
electrónico, textos moi curtos e sinxelos, 
compostos de frases simples illadas, nun 
rexistro neutro ou informal, utilizando con 
razoable corrección as convencións 
ortográficas básicas e os principais signos 
de puntuación, para falar de si mesmo/a, 
da súa contorna máis inmediata e de 
aspectos da súa vida cotiá, en situacións 
familiares e predicibles. 

 B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias 
básicas para producir textos escritos moi 
breves e sinxelos, p. e. copiando palabras 
e frases moi usuais para realizar as 
funcións comunicativas que se perseguen. 

  B4.3. Aplicar patróns gráficos e 
convencións ortográficas básicas para 
escribir con razoable corrección palabras 
ou frases curtas que se utilizan 
normalmente ao falar, pero non 
necesariamente cunha ortografía 
totalmente normalizada. 

   B4.8. Facer uso das ferramentas 
informáticas para completar actividades 
predeseñadas polo persoal docente. 

 B4.8. Usar correctamente o dicionario 
bilingüe, biblioteca de aula e outros 

 PLEB4.1. Completa un breve 
formulario ou unha ficha cos seus 
datos persoais Xpor exemplo, para 
rexistrarse nas redes sociais, para 
abrir unha conta de correo 
electrónico etc.). 

X 
 

CCL 
CD 

CAA 

 Completar formularios para dar información 
persoal, abrir unha conta nunha rede social 
ou de correo electrónico, facer unha reserva, 
unha compra on line, etc 

 PLEB4.2. Escribe correspondencia 
persoal breve e simple Xmensaxes, 
notas, postais, correos, chats ou SMS) 
na que dá as grazas, felicita a alguén, 
fai unha invitación, dá instrucións, ou 
fala de si mesmo/a e da súa contorna 
inmediata Xfamilia, amigos e amigas, 
afeccións, actividades cotiás, 
obxectos e lugares) e fai preguntas 
relativas a estes temas. 

 CCL 
CD 

CAA 
CSC 

 Redactar textos en diversos formatos de 
correspondencia persoal: mensaxes, 
invitacións, cartas, peticións, notas 
informativas, descripcións, menús, etc. 

 Facer e contestar preguntas sobre a 
correspondencia elaborada. 

 Elaboración de textos sinxelos relacionados 
coas actividades de aula e experiencias, 
despois de traballalos de forma oral: poemas, 
descricións, hábitos, gustos e preferencias, 
etc 

 Elaboración de presentacións ou textos en 
formato dixital para realizar traballos sinxelos 
de investigación ou transmitir información 
sobre temas de interés. 

 Reproducción de diálogos e elaboración de 
propios con autonomía, despois de observar 
un modelo. 

 Completar táboas e realizar clasificacións 
 Completar frases e textos 
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escritos propios e alleos valorando o seu 
sentido estético e empregando a correcta 
grafía e ortografía. 

materiais de consulta para a elaboración 
de textos, respectando as súas normas de 
funcionamento. 

 Ordear frases e textos 
 Elaboración de carteis, murais e folletos para 

diferentes traballos de aula e proxectos. 
 Uso de conectores 
 
- Práctica de hábitos de traballo autónomo na 
elaboración da propia producción escrita, 
utilizando os recursos dispoñibles: dicionario, 
web, libros de consulta 

-Práctica de hábitos de orde, limpeza,  

claridade e caligrafía clara na presentación de 
traballos de forma escrita  en soporte papel 
ou dixital.  

-  Uso de códigos e estruturas axeitadas aos 
diferentes tipos de texto 

-  Emprego dun cartafol propio, revisión e 
autocorrección do propio traballo atendendo 
ás normas gramaticais e ortográficas que 
coñece. 

- Realización de spelling tests 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

B 
F 

 B5.1. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: convencións sociais, 
normas de cortesía e rexistros; costumes, 
valores, crenzas e actitudes; linguaxe non 
verbal, así como a realidade plurilingüe e 
multicultural da propia contorna. 

 B5.2 Funcións comunicativas: 
 Saúdos e presentacións, 

desculpas,agradecementos, invitacións. 
 Expresión da capacidade, o gusto, a 

preferencia, a opinión, o acordo ou 
desacordo, o sentimento, a intención. 

 Descrición de persoas, actividades, 
lugares, obxectos, hábitos, plans. 

 Narración de feitos pasados remotos e 
recentes. 

 Petición e ofrecemento de axuda, 
información, instrucións, obxectos, 
opinión, permiso. 

 Establecemento e mantemento da 
comunicación. 

  B5.3. Estruturas sintácticodiscursivas: 
 Expresión de relacións lóxicas: conxunción 

Xand); disxunción Xor); oposición Xbut); 

 B5.1. Identificar aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos básicos, concretos e 
significativos, sobre a vida cotiá Xhábitos, 
horarios, actividades ou celebracións), 
condicións de vida Xvivenda, contorna), 
relacións interpersoais Xfamiliares, de 
amizade ou escolares), comportamento 
Xxestos habituais, uso da voz ou contacto 
físico) e convencións sociais Xnormas de 
cortesía), e aplicar os coñecementos 
adquiridos sobre estes a unha 
comprensión adecuada do texto. 

 B5.2. Recoñecer aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos básicos, concretos e 
significativos, e aplicar os coñecementos 
adquiridos sobre estes a unha produción 
oral e escrita adecuada ao contexto, 
respectando as convencións 
comunicativas máis elementais. 

 B5.3. Distinguir a función ou funcións 
comunicativas principais do texto Xp. e. 
unha demanda de información, unha 
orde, ou un ofrecemento) e un repertorio 
limitado dos seus expoñentes máis 

 PLEB5.1. Entende a información 
esencial en conversas breves e 
sinxelas nas que participa que traten 
sobre temas familiares como, por 
exemplo, un mesmo, a familia, a 
escola, o tempo libre, a descrición 
dun obxecto ou dun lugar. 

X 
CCL 
CAA 
CSC 

 Uso de situacións habituais de comunicación 
na aula ou na contorna para practicar a 
lingua inglesa. 

 Uso intensivo da lingua inglesa no traballo co 
auxiliar de conversa e o profesorado. 

 PLEB5.2. Desenvólvese en 
transaccións cotiás Xp. e. pedir 
nunha tenda un produto e preguntar 
o prezo). 

X 
CCL 
CAA 
CSC 

 Uso da lingua inglesa en transaccións cotiás 
cando sexa posible na vida diaria, viaxes, 
excursións, visitas educativas  

 PLEB5.3. Participa en conversas cara 
a cara ou por medios técnicos 
Xteléfono, Skype) nas que se 
establece contacto social Xdar as 
grazas, saudar, despedirse, dirixirse a 
alguén, pedir desculpas, presentarse, 
interesarse polo estado de alguén, 
felicitar a alguén), se intercambia 
información persoal e sobre asuntos 
cotiás, se expresan sentimentos, se 
ofrece algo a alguén, se pide 
prestado algo, queda con amigos e 

 CCL 
CD 
CSC 

 Uso de situacións habituais de comunicación 
na aula ou na contorna para practicar a 
lingua inglesa. 
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causa Xbecause); finalidade Xto infinitive, 
e. g. I did it to help her); comparación Xas 
Adj. as; smaller Xthan); the biggest).  

 Relaciones temporais Xwhen; before; 
after). 

 Afirmación Xaffirmative sentences; Yes X+ 
tag)). 

 Exclamación XWhat + noun, e. g. What 
fun!; How + Adj., e. g. How nice!; 
exclamatory sentences, e. g. I love 
salgade!). 

 Negación Xnegative sentences with not, 
never, non XAdj.), nobody, nothing; Non 
X+ negative tag)). 

 Interrogación XWh questions; Aux. 
questions). 

 Expresión do tempo: pasado Xsimple past; 
present perfect); presente Xsimple 
present); futuro Xgoing to; will). 

 Expresión do aspecto: puntual Xsimple 
tenses); durativo Xpresent and past 
continuous); habitual Xsimple tenses X+ 
Adv., e. g. always, everyday)); incoativo 
Xstart –ing); terminativo Xfinish –ing).  

 Expresión da modalidade: factualidade 
Xdeclarative sentences); capacidade Xcan); 
posibilidade Xmay); necesidade Xmust; 
need); obriga Xhave Xgot) to; imperative); 
permiso Xcan; may); intención Xgoing to; 
will). 

 Expresión da existencia Xthere is/are); a 
entidade Xnouns and pronouns, articles, 
demonstratives); a calidade XXvery +) 
Adj.). 

 Expresión da cantidade Xsingular/plural; 
cardinal numerals up to four digits; ordinal 
numerals up to two digits. Quantity: all, 
many, a lot, some, Xa) few, Xa) little, more, 
much, half, a bottle/cup/glass/piece of. 
Degree: very, too, enough). 

 Expresión do espazo Xprepositions and 
adverbs of location, position, distance, 
motion, direction, origin and 
arrangement). 

 Expresión do tempo Xpoints Xe. g. quarter 
past five); divisions Xe. g. half an hour, 
summer), and indications Xe. g. now, 
tomorrow Xmorning)) of estafe; duration 

habituais, así como os patróns discursivos 
básicos Xp. e. inicio e peche 
conversacional, ou os puntos dunha 
narración esquemática, inicio e peche 
dunha carta, ou os puntos dunha 
descrición esquemática). 

 B5.4. Recoñecer os significados máis 
comúns asociados ás estruturas 
sintácticas básicas propias da 
comunicación oral ou escrita Xp. e 
estrutura interrogativa para demandar 
información). 

 B5.5. Recoñecer un repertorio limitado de 
léxico oral ou escrito de alta frecuencia 
relativo a situacións cotiás e temas 
habituais e concretos relacionados coas 
propias experiencias, necesidades e 
intereses. 

 B5.6. Cumprir a función comunicativa 
principal do texto Xp. e. unha felicitación, 
un intercambio de información, ou un 
ofrecemento), utilizando un repertorio 
limitado dos seus expoñentes máis 
frecuentes e de patróns discursivos 
básicos Xp. e. saúdos para inicio e 
despedida para peche en conversas ou en 
correspondencia, ou unha narración 
esquemática desenvolvida en puntos. 

  B5.8. Manexar estruturas sintácticas 
básicas Xp. e. enlazar palabras ou grupos 
de palabras con conectores básicos como 
“e”, entón”, “pero”, “porque”), aínda que 
se sigan cometendo erros básicos de 
maneira sistemática en, p. e., tempos 
verbais ou na concordancia. 

 B5.9. Coñecer e utilizar un repertorio 
limitado de léxico, tanto oral como 
escrito, de alta frecuencia relativo a 
situacións cotiás e temas habituais e 
concretos relacionados cos propios 
intereses, experiencias e necesidades. 

 B5.10. Iniciar e rematar as interaccións 
adecuadamente en situacións reais ou 
simuladas en contextos menos dirixidos. 

 B5.11. Comparar aspectos lingüísticos e 
culturais das linguas que coñece para 
mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha 
competencia integrada a través de 

amigas ou se dan instrucións Xp. e. 
como se chega a un sitio con axuda 
dun plano). 

 PLEB5.4. Participa nunha entrevista, 
p. e. médica nomeando partes do 
corpo para indicar o que lle doe. 

 CCL 
CD 
CSC 

- Realizar entrevistas en lingua inglesa 
aproveitando situacións reais de comunicación 
Xvisitas culturais, etc) 

 PLEB5.5. Compara aspectos 
lingüísticos e culturais das linguas 
que coñece para mellorar na súa 
aprendizaxe e lograr unha 
competencia integrada a través de 
producións audiovisuais ou 
multimedia e de manifestacións 
artísticas. 

X 
 

CCL 

CAA 
- Presentación de diferentes realidades 
sociais e culturais, propias doutros países 
Xespecialmente de fala inglesa) ou da 
contorna próxima: hábitos alimenticios e 
saúde, educación, deportes, música, 
seguridade viaria, xeografía, cidades do 
mundo e edificios singulares, animais, 
festivais e conmemoracións Xhalloween, 
thanks giving day, entroido, etc). 
- Realizar pequenos traballos de 

investigación guiada sobre diferentes 

aspectos culturais doutros países. 

Presentación en formato papel ou dixital 

- Uso dos códigos e normas da interacción 
oral: saúdo, presentación, turno de 
palabra,despedida. 

- Facer preguntas e responder usando as 
estruturas lingüísticas axeitadas 

- Redactar preguntas para diferentes 
respostas. Transformar afirmacións en 
negacións.  

- Completar preguntas/respostas 
- Completar textos usando a correcta forma 

verbal 
- Descripción dunha fotografía ou póster. 
- Ordear escenas e facer descripcións delas. 
- Buscar semellanzas e diferencias e 

expresalas con frases. 
- Seguimento de itinerarios nun mapa. 
-  Preguntar, dicir e escribir como se vai a 

un sitio. 
- Localizar un lugar ou obxecto a partir das 

indicacións dadas. 
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Xe. g. for two days); anteriority Xbefore); 
posteriority Xafter); sequence 
Xfirst…then); simultaneousness Xat the 
same estafe); frequency Xe. g. sometimes, 
on Sundays). 

 Expresión do modo XAdv. of manner, e. g. 
slowly, well). 

 B5.4. Léxico oral de alta frecuencia 
Xrecepción e produción) relativo a 
identificación persoal; vivenda, fogar e 
contorna; actividades da vida diaria; familia e 
amizades; traballo e ocupacións; tempo libre, 
lecer e deporte; viaxes e vacacións; saúde e 
coidados físicos; educación e estudo; 
compras e actividades comerciais; 
alimentación e restauración; transporte; 
lingua e comunicación; medio ambiente, 
clima e contorna natural; e tecnoloxías da 
información e a comunicación. 

 

producións audiovisuais ou multimedia e 
de manifestacións artísticas Xhorarios, 
hábitos, festividades…). 

 B5.12. Indagar a realidade plurilingüe e 
multicultural das familias e da súa 
contorna, e identificar semellanzas e 
diferenzas, evitando os estereotipos. 

 B5.13. Establecer similitudes e diferenzas 
das linguas que hai na aula ou na súa 
contorna máis próxima. 

 B5.14. Valorar as linguas como un 
instrumento de comunicación, para 
aprender e acercarse a outras culturas, 
que hai diversidade de linguas e mostra 
respecto por todas. 

 
- Elaboración de traballos referidos a 

distintas festividades, conmemoracións, 
costumes...que impliquen o uso da 
linguaxe oral, escrita, e plástica, con 
apoio de medios audiovisuais. 

- Visitas culturais Xmuseos, exposicións, 
obras de teatro...), realizadas de modo 
presencial  e virtual XPáxinas web, blogs) 

 
- Ordear frases e parágrafos 
- Corrixir frases 
- Completar textos 
- Dicir e escribir frases/textos en singular e 

plural, negativa/interrogativa, terceira 
persoa, etc 

- Enlazar oracións usando os conectores 
traballados 

 
- Elaborar fichas de vocabulario de cada 

tema. 
- Competicións de spelling 
- Xogos para traballar o vocabulario, 

mediante interacción na aula ou  
actividades no ordenador. 

- Ler textos seleccionados para practicar o 
vocabulario presentado. 

- Escribir textos usando o vocabulario 
traballado 

- Uso dos códigos e normas da interacción 
oral: saúdo, presentación, turno de 
palabra, información, despedida. 

- Uso dos códigos lingüísticos desenvolvidos 
nas outras linguas para favorecer a 
comprensión das mensaxes na lingua 
estranxeira Xrelacionar elementos do 
texto, prescindir de comprender o 
significado de palabras que non son 
esenciais, deducir o sentido de palabras e 
de estruturas, linguaxe xestual,etc). 

- Facer comparacións entre palabras  das 
diferentes linguas coñecidas Xcastelán, 
galego, inglés) co mesmo ou diferente 
significado. 
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-  Buscar palabras  con similar 
pronunciación ou grafía nas distintas 
linguas coñecidas.  

 - Dada unha palabra, buscar sinónimos 
entre as distintas linguas, observando as 
semellanzas e diferencias na escrita e na 
pronunciación. 

- Comparar as propias costumes e forma de 
vida coas propias doutros países desde unha 
actitude de apertura e respeto. 

 
  

 


