
PLANIFICACION  3º CURSO 

MATERIAIS 

 Class book e Activity Book  Ed. Oxford   Great explorers 3º 

 Materiais dixitais da propia editorial e outros seleccionados polo profesor 

 Material gráfico diverso: posters, flashcards, pequenas historias con predominio da 
imaxe 

 Fichas fotocopiables 

 Outros recursos informáticos  
 

METODOLOXÍA  
Neste nivel traballaremos tanto o oral como o escrito. Na parte oral trataremos de 

desenvolver as capacidades de comprensión e expresión orais tales como: escoita e 

comprensión xeral de pequenos textos e historias, visualización de videos, preguntas sobre 

os mesmos, lectura en voz alta coa correcta pronuncia e entoación. No escrito, esixiremos 

unha comprensión escrita propia dos textos deste nivel e unha correcta ortografía así como 

o coñecemento das normas básicas gramaticais. Daráselle moita importancia ao 

desenvolvemento da competencia comunicativa oral nos intercambios diarios da clase.  

A nosa metodoloxía será activa e integradora promovendo en todo momento a participación 

de todos os alumnos do grupo. Traballaremos individualmente, en pequeno e gran grupo.  

A parte lúdica é tamén unha parte importante da metodoloxía. Así por exemplo faremos uso 

de xogos interativos na pizarra dixital e outros xogos orais na aula en gran grupo ou 

pequenos grupos.  

Asemade, iremos introducindo aspectos culturais dos países de fala inglesa a fin de que os 

nenos vaian desenvolvendo una conciencia intercultural ampla que 
 que lles permita comparar, valorar e respectar outras culturas.  

 

Na medida do posible, realizaremos actividades nos que o uso da lingua teña un uso real ou, 

no seu defecto simulado ( intercambios postais, entrevistas aos compañeiros, roles play, ...).  

Aqueles rapaces ou rapazas aos que lles custe máis terán un reforzo por parte da mestra 

durante as clases. No caso de precisar reforzo dende casa informarase aos pais e nais. A 

observación será continua e se terá moi en conta a participación , a actitude e o traballo 

diario do alumno así como a colaboración cos compañeiros e o respecto a éstes e as 

normas. 

 
Distribución dos contidos por tirimestres 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

U.1 U2 

 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...). 

 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). 

U.3 U.4   

 Identificación das pezas de 

roupa 

 Practicar estructuras (I´m 

wearing, he/she´s wearing). 

 Preguntas e respostas sobre a 

vestimenta (What´s she/he 

wearing?, Who´s wearing 

(shoes)?). 

 Preguntas e respostas sobre 

obxectos do seu interese 

(Where´s is it?, It´s 

in/on/under/next to). 

 Praticar la estructura there 

U5. U6 

 Revision de las partes del 

cuerpo 

 Vocabulario sobre animales de 

la jungla y los sonidos. 

 Practicar estructuras( It has 

got/it hasn´t got.Has it got? 

Yes, it has.No, it hasn´t, it can 

roar, it can´t swim 

 Practicar el vocabulario sobre 

comida 

 Preguntas e respostas sobre o 

gusto en primeira persoa (Do 

you like (cheese)?, Yes, I do/ 



 Numbers revision( 1-20) 

 Colours revision 

 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). 

 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 tennis), I can´t (play golf). 

 Practicar el lenguaje del aula. 

          Hallween and christmas   

vocabulary 

is/there are...How many...are 

there? 

 Expresión de cantidade: contar 

desde 51 a 100. 

  

 

 

No, I don´t). 

 Expresión do gusto en 

primeira persoa en afirmativa e 

negativa (I like (salad), I don´t 

like (chips)). 

  

  

         Revsión: numbers; family, animals,      

food, clothes 

 

 

 

 

 
 
 
 

CRITERIOS de  cualificación Indicadores Porcentaxe Instrumentos  de avaliación 

Consecución dos 

obxectivos mínimos e 

desenvolvemento das 

competencias clave: 

- Listening, Reading, 
writing, speaking, 
grammar, 
vocabulary and 
knowledge of 
cultural aspects 

o Superación controis orais e 
escritos 

o Fluidez e velocidade lectora 
o Pronuncia, entoación axeitad 
o  e comprensión de textos orais 

e escritos 
o Corrección en exposicións 

orais 
o Aprendizxe dos contidos 

o Expresion oral e escrita. 

30% 

 

o Probas escritas :  
- cuestionarios 
- probas obxectivas 
- probas abertas 

o Probas orais e de lectura 
o Observación sistemática 
o Listas de control (si ou non) 
o Tarefas multimedia 

 

Participación activa na aula o Petición de palabra 
o Respeto de turnos 
o Preguntas realizadas 

10% 

o Observación sistemática: 
escalas observación 

o Listas de control (si ou non) 
o Debates 
o Asamblea 

 

Atención, esforzo e 

interese 

o Actitude nas explicacións 
o Esforzo e superación 
o Interese  
o Atención e concentración 
o Creatividde e motivación 
o Estudo diario e remate das 

tarefas . 

10% 

o Observación sistemática 
o Escalas de observación 
o Rexistro anecdótico 
o Listas de control (si ou non) 

 

Comportamento na aula e 

respecto das normas 

o Cumprimento de normas 
o Actitude en clase  
o Respecto á profesora e  aos 

10% 
o Observación sistemática 
o Escalas de observación 
o Rexistro anecdótico 



demais compañeiros 
o Coidado do material 

o Entrevistas 
 

Traballo diario e 

presentación do mesmo 

o Limpeza e orde en libretas e 
traballos( caligrafia) 

o Autonomía no traballo 
o Rematar no tempo 

establecido 
o Participación en Tarefas orais 

e escritas 
o Nivel de calidade nas 

intervencións 

20% 

o Listas de control (si ou non) 
o Análise das producións do 

alumnado: libro, fichas, 
plásticas, musicais, motrices, 
outras 
 

Traballo de investigación o Amosar curiosidade 
o Capacidade de razonamento e 

deducción 
o Habilidades na búsqueda de 

información 
o Exposición oral 
o Tratamento da información 

10% 

o Rúbricas 
o Análise das producións 
o Análise dos procesos  
o Coavaliación e autoavaliación 

 

Traballo en equipo o Interese por colaborar 
o Respecto polos roles 

adxudicados para cada 
actividade 

o Participación en Tarefas orais 
e escritas 
Nivel de calidade nas 

intervencións 

Mensaxe estruturada. 

o Uso de vocabulario e 
estruturas gramaticais 
apropiadas 
 

10% 

o Produtos finais 
o Listas de control (si ou non) 
o Rúbricas 
o Escalas de observación 
o Coavaliación e autoavaliación 

 

 

 

 


