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1. Introdución e contextualización

A  presente  programación  didáctica  está  dirixida  a  alumnos  e  alumnas  de

Educación  Infantil  do  CEIP  A Ramallosa  (Teo),   con  alumnado  de  3  a  5  anos,

correspondentes a 4º, 5º e 6º de Educación Infantil. O nivel sociocultural das familias

da zona é, na súa maioría, medio.

2. Desenvolvemento das competencias básicas

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira contribúe á adquisición da competencia en

comunicación lingüística de xeito directo, completando, enriquecendo e enchendo de

novos matices comprensivos e expresivos esta capacidade comunicativa xeral. Unha

aprendizaxe  da  lingua  estranxeira,  baseada  no  desenvolvemento  de  habilidades

comunicativas, contribuirá ao desenvolvemento desta competencia clave no mesmo

sentido que o fai a primeira lingua.

A  achega  da  lingua  estranxeira  ao  desenvolvemento  desta  competencia  é

primordial  no discurso oral  dado que as habilidades de escoitar,  falar e conversar,

adquiren unha relevancia singular nesta etapa. Así mesmo, a aprendizaxe da lingua

estranxeira mellora a competencia comunicativa xeral  ao desenvolver a  habilidade

para expresarse.

A partir da adquisición da linguaxe, esta convértese en vehículo do pensamento

humano, en instrumento para a interpretación e a representación da realidade e na

ferramenta  de  aprendizaxe  por  excelencia.  Esta  materia  contribúe  ao

desenvolvemento da competencia para aprender a aprender  posto que acrecenta a

capacidade lingüística xeral conferíndolle novas potencialidades e recursos diferentes

para a comprensión e a expresión.

Esta materia é ademais un bo vehículo para o desenvolvemento da competencia

social e cidadá. As linguas sérvenlles aos/ás falantes para comunicarse socialmente,
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forman parte da cultura común das diferentes comunidades e nacións. Pero tamén, en

boa  medida,  son  vehículo  de  comunicación  e  transmisión  cultural,  e  favorecen  o

respecto, o interese e a comunicación con falantes doutras linguas e o recoñecemento

e a aceptación das diferenzas culturais e de comportamento.

As competencias citadas están na actualidade en relación directa coa competencia

en tratamento da información e competencia dixital. A utilización de recursos dixitais

para a aprendizaxe é inherente á materia e este uso cotián contribúe directamente ao

desenvolvemento desta competencia. Nas aulas de Educación Infantil hai dispoñible,

e faise uso de, un ordenador e do encerado dixital.

Esta materia inclúe especificamente un achegamento a manifestacións culturais

propias da lingua e dos países nos que se fala e, polo tanto, contribúe a adquirir a

competencia artística e cultural xa que propicia unha aproximación a obras ou autores

que contribuíron á creación artística, como na literatura infantil.

O  coñecemento  dunha  lingua  estranxeira  tamén  contribúe  á  adquisición  da

competencia  en  autonomía  e  iniciativa  persoal,  en  varios  sentidos.  O  currículo

fomenta  o  traballo  cooperativo  na  aula,  e  o  manexo  de  recursos  e  habilidades

persoais dentro da área “O coñecemento de si mesmo/a e a autonomía persoal”, e

isto  supón  poñer  en  funcionamento  determinados  procedementos  que  permiten  o

desenvolvemento de iniciativas e toma de decisións no traballo,  propiciando así  a

autonomía e a iniciativa persoal.

Finalmente, e a pesar de que a Competencia no coñecemento e a interacción co

mundo físico e a Competencia matemática non se mencionan especificamente nos

obxectivos  para  Lingua  Estranxeira,  por  mor  da  natureza  dos  materiais,  pódense

atopar moitas oportunidades de empezar a desenvolver tamén estas competencias.
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3. Obxectivos

A  materia  de  Lingua  Estranxeira:  Inglés  contribúe  ao  desenvolvemento  dos

obxectivos xerais da Educación Infantil:

1. Contribuír ao desenvolvemento físico, afectivo, social e intelectual dos nenos

e das nenas.

2. Atender  ao  desenvolvemento  afectivo,  ao  movemento  e  aos  hábitos  de

control corporal, ás manifestacións da comunicación e da linguaxe, ás pautas

elementais de convivencia e relación social, así como ao descubrimento das

características físicas e sociais do medio. Ademais facilitarase que nenas e

nenos elaboren unha imaxe de si mesmos positiva e equilibrada e adquiran

autonomía persoal.

E así contribuiremos a desenvolver as capacidades que lles permitan:

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

aprender a respectar as diferenzas.

b) Observar e explorar a súa contorna familiar, natural e social.

c) Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades habituais.

d) Desenvolver as súas capacidades afectivas.

e) Relacionarse cos demais e adquirir  progresivamente pautas elementais de

convivencia  e relación  social,  así  como exercitarse  na resolución  pacífica de

conflitos.

f)  Desenvolver habilidades comunicativas en diferentes linguaxes e formas de

expresión.

g)  Iniciarse  nas  habilidades  lóxico-matemáticas,  na  lecto-escritura  e  no

movemento, no xesto e no ritmo.
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Obxectivos específicos da área de lingua inglesa:

1. Estimular o desexo de aprender e xogar empregando o inglés como vehículo

de comunicación na clase.

2.  Promover  a  participación  activa  dos  nenos  e  nenas  no  proceso  de

aprendizaxe,  empregando o inglés con obxectivos concretos co fin  de que a

aprendizaxe sexa significativa para os alumnos e alumnas no contorno social da

aula.

3. Contribuír ao desenvolvemento global e integral do alumnado (físico, social,

emocional, psicolóxico e cognitivo).

4. Relacionar e integrar a aprendizaxe da lingua inglesa con outras áreas do

currículo escolar na Educación Infantil.

5.  Comprender  globalmente  información  sobre  o  entorno  dos  nenos/as  de

Educación Infantil: casa, familia, escola, xogos...

6. Familiarizarse coas novas formas de comunicación (TIC) e recoñecer o valor

comunicativo das linguas.

7. Comprender o significado xeral de contos curtos –narrados ou lidos por unha

persoa adulta- preferiblemente contos xa coñecidos na propia lingua.

8. Apreciar e valorar elementos propios da cultura tradicional infantil inglesa e

aprender a valorar a propia lingua e cultura.

4. Secuencia de contidos

Escoitar, falar e conversar:

 Comprensión de mensaxes orais utilizadas para a interacción na aula.

 Comprensión  de  instrucións  simples  e  vocabulario  básico  relacionado  cos

temas de comunicación utilizados polos nenos/as de E.I.

 Identificación de estratexias de comunicación non verbais.

 Uso  de  estratexias  de  expresión  oral:  imitación,  repetición,  formulación  de

hipóteses de significado, duplicación de termos en L1/L2 e LE

 Reprodución de cancións infantís, nursery rhymes, etc.

6



 Interacción  coa  persoa  docente  e  cos  compañeiros/as  para  preguntar  e

responde a cuestións básicas da súa vida cotiá

 Produción de mensaxes curtas de uso cotiá (saúdos, descrición persoal, pedir

cousas, etc.).

Aspectos socioculturais e consciencia intercultural:

 Curiosidade por coñecer outras linguas e outras realidades socioculturais.

 Interese por entender e facerse entender en LE.

 Recoñecemento dalgún dos hábitos e aspectos culturais propios dos países

onde se fala a LE (mundo infantil, familiar, escolar, festas...)

 Recoñecemento e uso progresivo de ritmos musicais propios da cultura dos

países onde se fala a LE que servirán para desenvolver a creatividade e a

coordinación corporal

 Identificación e uso de estratexias de aprendizaxe (transferencia a L1/L2)

5. Actividades

Levaranse a cabo actividades diversas para, desa maneira,  atender a todas as

necesidades específicas de cada alumno/a. Entre todas elas, cabe destacar:

 Xogos usando técnicas “TPR”.

 Comunicación co profesor/a ou cos monecos presentados usando estruturas

sinxelas.

 Participación nas cancións/rimas (letra, accións ou as dúas cousas).

 Aprendizaxe de cancións/rimas.

 Seguimento de contos.

 Xogos interactivos.

 Realización de fichas.

 Completado de traballos manuais.
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6. Temporalización

Durante  este  curso  académico,  agrúpase  no  horario  escolar  o  tempo

correspondente á materia, en sesións de 50 minutos.

Cada unha das sesións comezará cunha canción de saúdo, con preguntas sobre o

tempo atmosférico e marcando a data. Introduciremos os novos contidos: os números,

as cores, as prendas… de xeito que resulten significativos e comprensibles, próximos

aos seus intereses e tendo o apoio contextual de contos, vídeos, fotos, obxectos reais,

carteis... para facilitar a comprensión. Usaremos actividades de Total Physical Res-

ponse (actividades de resposta física) o que lle permite ao neno entender moito mellor

a mensaxe que queremos transmitir e tamén empregaremos outras actividades como:

xogos de memoria, cancións, rimas, actividades no encerado dixital interactivo, diver-

sas fichas, etc. para consolidar o vocabulario aprendido. Remataremos as sesións ca

canción de despedida.

A distribución das unidades en trimestres será a seguinte:

1º TRIMESTRE

- Traballamos e aprenderemos vocabulario relacionado ca escola con contos,

cancións e vídeos.

- Celebraremos Halloween traballando contos sobre monstros e facendo diver-

sas actividades vinculadas a esta festividade.

- Celebraremos Christmas decorando a clase e aprenderemos vocabulario rela-

cionado con esta festividade.

- Faremos actividades  relacionadas  cos  proxectos  que  estean  traballando  na

clase.

- Revisaremos o vocabulario aprendido con cancións, vídeos, contos e xogos.
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2º TRIMESTRE

- Comezaremos o segundo trimestre falando sobre os regalos de Nadal e traba-

llando o nome dalgúns xoguetes. Os nenos e nenas que queiran traerán a cla-

se o seu xoguete favorito.

- Aprendemos e traballamos as partes do corpo mediante  cancións e vídeos.

- Coincidindo co Entroido traballaremos o nome das prendas e faremos diferen-

tes actividades vinculadas con esta temática.

- Celebraremos  Easter  e  traballaremos  o  vocabulario  relacionado  con  esta

temática.

- Faremos actividades  relacionadas  cos  proxectos  que  estean  traballando  na

clase.

- Revisaremos o vocabulario aprendido con cancións, vídeos, contos e  xogos.

3º TRIMESTRE

- Traballaremos e aprenderemos o nome dalgúns animais con cancións, vídeos

e contos.

- Veremos imaxes de diversas familias e traballaremos vocabulario relacionado

con este tema.

- Traballaremos vocabulario relacionado cos alimentos con contos, vídeos e can-

cións.

- Faremos  actividades relacionadas cos proxectos que estean traballando na

clase.

- Revisaremos o vocabulario aprendido con cancións, vídeos, contos e xogos.

Nos niveis máis altos (5º e especialmente 6º) como a súa familiarización coa

lingua inglesa é maior afondaremos máis nos contidos arriba expostos introducindo

unha maior variedade de vocabulario, expresións e actividades que en 4º curso de

EI, cuxa finalidade principal é que o alumnado teña unha primeira toma de contac-

to con esta lingua e teña unha actitude receptiva cara ao aprendizaxe da mesma.
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7. Criterios de avaliación

Aínda que o noso enfoque principal consiste en motivar as nenas e aos nenos

máis que indicar os seus logros, o control do progreso é importante para poder facer

un  seguimento  individualizado  da  aprendizaxe.  No  primeiro  curso  do  2º  ciclo  de

infantil,  como as rapazas e os rapaces están empezando a aprender,  a avaliación

pódese basear na observación directa do seu desenvolvemento. É máis importante

animarlles  a  que  participen,  premiándoos  con  eloxios  e  pequenas  recompensas,

dedicar tempo a fixar os alicerces da futura aprendizaxe de idiomas na confianza.

O control do progreso é un labor continuo desde o 2º curso do 2º ciclo de infantil.

Os criterios específicos de avaliación serían:

1. Valorar  a  lingua  estranxeira  como  instrumento  para  comunicarse  e  para

achegarse a nenos/as que teñen formas de vida diferentes á propia e para

descubrir  algúns  aspectos  comúns  (xogos  de  sortes,  xogos  tradicionais,

festas...)

2. Amosar unha actitude positiva cara á aprendizaxe da nova lingua amosando

interese por imitar, escoitar e reproducir rimas, cancións, xogos, elementos

repetitivos de contos e cancións

3. Comprender mensaxes verbais, significativas e contextualizadas, coa axuda

de elementos lingüísticos e non lingüísticos

4. Participar  comprensivamente,  empregando  formas  lingüísticas  e  non

lingüísticas, en producións orais moi sinxelas relativas a situacións e a temas

de interese para o alumnado: xogos, dramatizacións de contos, instrucións

para realizar actividades de aula.

5. Amosar  comprensión,  mediante  respostas  verbais  sinxelas  e  básicas,  en

situacións  de  comunicación  cotiás  (saúdo,  despedida,  presentación,

expresión de estados de ánimo e outros) e iniciarse nas fórmulas orais da

expresión cotiá.
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6. Imitar sons, repetir producións orais sinxelas e breves de uso diario na aula e

memorizar fórmulas breves e sinxelas de comunicación oral de interese para

os  nenos/as  (xogos de sortes,  retrousos de cancións e contos,  fórmulas

verbais ara iniciar unha actividade, lerias, xogos de mans...).

8. Procedementos e instrumentos de avaliación

A avaliación  do  alumnado  realizarase  principalmente  a  través  da  observación

directa dos ítems que se avaliarán en cada avaliación e recollidos en rúbricas no

caderno da mestra.

9. Metodoloxía  didáctica,  considerando  as  competencias  clave  como

elemento organizador

A metodoloxía a seguir estará adaptada á fase de desenvolvemento emocional,

físico,  psicolóxico,  social  e  cognitivo  na que se  atopan os  nenos e  nenas nestas

idades e pretende que estes sexan protagonistas activos da súa propia aprendizaxe.

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira nas criaturas da etapa de infantil é moi

semellante ao proceso de adquisición da lingua materna. Estes deberán entrar en

contacto  cunha  linguaxe  sinxela,  pero  natural,  que  non  se  limite  a  unhas  poucas

palabras de vocabulario  específico,  senón que constitúa unha ferramenta coa que

acceder á realidade que lles rodea. Noutras palabras, tan importantes son as frases

que marcan o labor cotián na aula de inglés como as que aparecen nas unidades dos

materiais de clase.

Ao ensinarse como unha ferramenta para a comunicación e para a representación,

o  inglés  entra  a  formar  parte  do  currículo  xeral  desta  etapa.  Por  esta  razón,  a

coordinación  cos  titores  dos  discentes  resulta  esencial  para  garantir  que  a

aprendizaxe do inglés se enfoca de xeito integrado e globalizado coas outras áreas do

currículo.
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Ao  comezo  da  súa  aprendizaxe,  moitos  nenos  e  nenas  atópanse  co  que  os

lingüistas denominan “período de silencio”. Nesta fase rexeitan falar en inglés; con

todo,  óeno  todo  e  utilizan  o  que  oen  para  estruturar  as  súas  nocións  sobre  o

funcionamento  deste  novo  idioma.  É  máis  importante  ofrecerlles  numerosas

oportunidades para que comprendan como funciona o idioma que insistirlles en que

produzan determinadas palabras ou frases. Para iso, proporcionarémoslles distintas

posibilidades  de  resposta  segundo  os  diversos  tipos  de  aprendizaxe  de  cada

alumno/a, sexan respostas verbais ou non verbais.

Os nenos e as nenas destas idades aprenden dun xeito global. Intentan entender o

mundo que os rodea, a súa propia identidade e as relacións cos demais e co seu

entorno máis inmediato a través da percepción global, a intuición, a fantasía, o xogo

simbólico  e  a  imitación.   Paralelamente  desenvolven  habilidades  lingüísticas,

cognitivas e físicas. A experiencia persoal e a relación con todo o que os rodea xera

un  proceso  continuo  de  aprendizaxe,  o  uso  de  contextos  reais  e  usando  o  seu

coñecemento previo para a aprendizaxe fai  que esta sexa significativa e de longa

duración. No deseño das unidades do curso terase en conta as características propias

dos nenos e nenas destas idades:  aprendizaxe global,  necesidade de actividade,

importancia  da  experiencia  persoal  como  vehículo  para  que  a  aprendizaxe  sexa

significativa e o xogo como fonte de aprendizaxe.

As  actividades  serán  organizadas  seguindo  unhas  rutinas  de  aprendizaxe

establecidas. A principal función destas rutinas de aprendizaxe consiste en promover a

seguridade e a  confianza dos alumnos/as  á  vez que contribúen positivamente  no

proceso de socialización dos nenos/as na aula. Na infancia a aprendizaxe non é lineal,

existe unha relación complexa entre aquilo que o individuo percibe e os coñecementos

previos que xa posúe. Por tanto, na programación do curso tense en conta o reciclado

sistemático da lingua, de maneira que os contidos aparecen en novos contextos e

situacións ao longo do curso. Tamén queda reflectido na variedade de actividades

multisensoriais e dinámicas, deseñadas co fin de responder ao maior número posible

de  estilos  de  aprendizaxe.  Os  novos  contidos  lingüísticos  preséntanse  de  forma

contextualizada,  en  contextos  diversos,  amenos  e  estruturados.  Isto  permite  ao
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alumnado interiorizar,  adquirir  e empregar  a lingua e participar nas actividades de

clase con naturalidade e ao seu propio ritmo.

Na  Educación  Infantil  as  destrezas  traballadas  son  exclusivamente  as  orais:

“listening”,  a través das audicións para poñer aos nenos/as en contacto cos sons,

ritmo  e  o  ton  en  inglés  e  que  se  vaian  familiarizando  con  eles;  as  actividades

propostas para tal fin son as cancións, chants, historias ou contos; e “speaking”, nun

primeiro momento promoverase a repetición para ir  progresando na produción oral

autónoma e máis ou menos espontánea de palabras e frases sinxelas.

10. Materiais e recursos didácticos

A selección dos materiais determina en gran medida a actividade dos nenos e ne-

nas, os seus xogos e as súas aprendizaxes. Utilizaremos unha gran variedade de re-

cursos para adaptar o ritmo de aprendizaxe ao alumnado e facer que este sexa máis

significativo.

Os materiais usados serán variados e flexibles e pódense clasificar do seguinte

modo:

 Materiais feitos pola mestra e polos nenos como carteis, tarxetas, fichas...

 Recursos do centro: contos da biblioteca, gomets, cartolinas...

 Recursos audiovisuais: ordenadores, encerado dixital interactivo, CDs, DVDs...

En calquera caso empregaranse materiais de distinta procedencia (e mesmo de

produción propia) para emprego nas aulas de infantil.

11. Medidas de atención á diversidade

As necesidades da diversidade deberán ser tidas en conta nas clases xa que o

alumnado  ten  diferentes  intereses,  motivacións  e  habilidades.  Atenderemos  a

diversidade en distintos aspectos:
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 Na programación: traballando todos os compoñentes, dende o nivel básico ao

avanzado.

 Na  metodoloxía:  seleccionando  e  organizando   as  actividades  segundo  as

características individuais do alumnado.

 Nos materiais:  facendo un uso flexible  dos mesmos,  empregando materiais

variados e procedentes de distintas fontes: papel, recursos dixitais, etc.

As actividades de reforzo e ampliación en E.I. limítanse á creación de contextos

lúdicos e situacións preto dos seus intereses (contos, cancións, frases feitas, xogos,

role-plays, etc., así como o uso do ordenador con programas específicos e Internet).

12. Accións de contribución ao plan TIC

En cada clase de educación infantil hai un ordenador conectado a un encerado

dixital que se utilizarán para realizar actividades interactivas na internet.

13. Accións de contribución ao plan de convivencia

Desde a materia de lingua estranxeira colabórase para acadar os obxectivos do

plan de convivencia. Considérase que a formación sobre a convivencia e a resolución

pacífica  de  conflitos  é  imprescindible  para  mellorar  as  pautas  de  actuación  que

potencien un clima favorable no centro.

14. Educación en valores

Na clase de lingua estranxeira fomentaranse actitudes de respecto ós compañeiros

e de traballo en equipo. Pódese traballar de forma especial unha actitude de respecto

cara unha lingua e unha cultura externa á nosa.
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15. Actividades complementarias e extraescolares

Dende a área de lingua inglesa contribuirase coas actividades que se propoñan e

realicen no centro. Pódense destacar as seguintes liñas de actuación:

 Contribuirase co plan lector.

 Colaborarase nas diferentes festividades (Halloween, Easter, Christmas...). 

16. Procedementos para avaliar a propia programación

A  avaliación  da  programación  farase  en  varios  contextos:  reunións  de

departamento, avaliacións trimestrais e reunión final.

Avaliarase  o  grao  de  cumprimento  da  programación  e  valoraranse  aspectos

relativos  á  mesma:  obxectivos,  contidos,  desenvolvemento  do  programa,  nivel

alcanzado polos alumnos/as, adaptacións necesarias, etc.
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1. INTRODUCIÓN

A lingua é o instrumento por excelencia da comunicación e da aprendizaxe, por iso as

linguas forman parte da bagaxe vital das persoas nun mundo en continua expansión en

que as relacións entre individuos, países e organismos se fan cada vez máis necesarias e

frecuentes. Neste marco, é esencial que, desde as idades máis temperás, a educación

teña entre os seus obxectivos principais dotar as cidadás e os cidadáns de instrumentos

para o desenvolvemento de competencias que lles permitan participar adecuadamente

nunha nova sociedade cada vez máis interdependente e global. 

A aprendizaxe de linguas estranxeiras cobra, pois, unha especial relevancia neste con-

texto, xa que a capacidade de comunicación lingüística eficaz é o primeiro chanzo para

desenvolverse nun contexto multicultural e plurilingüe.

Pola súa parte, o Marco común europeo de referencia para as linguas define os niveis

de dominio da lingua que permiten determinar as competencias lingüísticas do alumnado

en cada fase da aprendizaxe ao longo da súa vida. A educación primaria constitúe a fase

inicial desa aprendizaxe de linguas estranxeiras e a base para que o alumnado, ao rema-

tar a súa educación e formación escolar, teña unhas competencias de comprensión e ex-

presión orais e escritas nunha lingua estranxeira que lle permitan achegarse ao seu uso

independente.

Na Comunidade Autónoma de Galicia o contacto cunha primeira lingua estranxeira

iníciase a partir do segundo ciclo da educación infantil, co obxectivo de proporcionarlles

aos nenos e ás nenas as primeiras experiencias no seu uso oral. Así, este alumnado ac-

cede á educación primaria cunha certa experiencia e familiarización coa devandita lingua.

Desde esta perspectiva, o currículo nesta etapa, aínda que inicialmente dá prioridade ás

actividades lingüísticas ou destrezas orais nos primeiros cursos, establece gradualmente

a aprendizaxe das outras destrezas para o desenvolvemento dunha competencia comuni-

cativa oral e escrita eficaz e contextualizada nos intereses, necesidades e preferencias

propios destas idades.

Un currículo de lingua estranxeira para a formación da cidadanía na sociedade da in-

formación non pode deixar  de lado as tecnoloxías  da información e da comunicación
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(TIC). Toda a súa potencialidade en relación co desenvolvemento das habilidades lingüís-

tico-comunicativas debe aproveitarse nas aulas para favorecer interactivamente tanto a

aprendizaxe da lingua estranxeira e o desenvolvemento das competencias básicas do

alumnado como a propia aprendizaxe do uso destas tecnoloxías. A utilización das TIC po-

sibilita o acceso a informacións sobre outras culturas e os seus costumes, reafirma as

destrezas orais e escritas, facilita o enriquecemento do vocabulario, fixa unha ortografía

correcta e estimula a aprendizaxe autónoma.

XUSTIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN

Esta  programación  foi  elaborada  seguindo  as  pautas  mencionadas  nos  seguintes

documentos:

 Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa

(LOMCE)

 Real  Decreto  126/2014,  do 28  de  febreiro,  polo  que  se  establece  o  currículo

básico da Educación Primaria.

 Orde  ECD/686/2014,  do  23  de  abril,  pola  que  se  establece  o  currículo  da

Educación  Primaria  para  o  ámbito  de  xestión  do  Ministerio  de  Educación,

Cultura e deporte

De acordo coa  LOMCE,  o  currículo (regulación dos elementos que determinan os

procesos de ensino e aprendizaxe para cada unha das ensinanzas e etapas educativas)

está integrado por:

a)  Obxectivos:  referentes relativos aos logros que o alumno debe alcanzar  ao

finalizar  o  proceso  educativo,  como  resultado  das  experiencias  de  ensino-

aprendizaxe intencionalmente planificadas a tal fin.

b)  Competencias:  capacidades  para  aplicar  de  forma  integrada  os  contidos

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

actividades e a resolución eficaz de problemas complexos.

c)  Contidos: conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que

contribúen  ao  logro  dos  obxectivos  de  cada  ensino  e  etapa  educativa  e  á

adquisición de competencias. Os contidos ordénanse en materias, que se clasifican

en  materias,  ámbitos,  áreas  e  módulos  en  función  das  ensinanzas,  as  etapas

educativas ou os programas en que participe o alumnado.
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d)  Estándares de  aprendizaxe  avaliables:  especificacións  dos  criterios  de

avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe, e que concretan o

que o alumno debe comprender, debe saber, e saber que facer en cada materia;

deben ser observables, medibles e avaliables e permitir graduar o rendemento ou

logro  alcanzado.  O  seu  deseño  debe  contribuír  e  facilitar  o  deseño  de  probas

estandarizadas e comparables.

e)  Criterios de avaliación: son o referente específico para avaliar a aprendizaxe

do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr,

tanto en coñecementos coma en competencias; responden ao que se pretende

conseguir en cada materia.

f)  Metodoloxía  didáctica:  conxunto  de  estratexias,  procedementos  e  accións

organizadas e planificadas polo profesorado, de xeito consciente e reflexivo, coa

finalidade  de  posibilitar  a  aprendizaxe  do  alumnado  e  o  logro  dos  obxectivos

formulados.

CONTEXTUALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE LINGUA ESTRANXEIRA

DISTRIBUCIÓN DO ALUMNADO

Ano Nº de alumnos Nº de grupos

1º curso de Primaria 28 2

NECESIDADES DOS DISTINTOS GRUPOS

Grupo A

-Tres alumnos que reciben apoio da especialista de AL.

Grupo B

-Un alumno que recibe apoio da especialista de A.L.

-Un  alumno  con  dificultades  a  nivel  curricular  en  observación  e  que  tivo  un

seguimento o curso pasado dende o D.O.

-Un alumno repetidor.
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2. ORGANIZACIÓN DO CURRÍCULO POR COMPETENCIAS CLAVE: OBXECTIVOS,

CONTIDOS,  CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN,  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE  E

INDICADORES DE LOGRO.

COMPETENCIAS CLAVE DO CURRÍCULO

As Competencias Clave do currículo son as seguintes:

 Comunicación lingüística. (CCL)

 Competencia  matemática e competencias básicas en ciencia  e  tecnoloxía.

(CMCT)

 Competencia dixital. (CD)

 Aprender a aprender. (CAA)

 Competencias sociais e cívicas. (CSC)

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. (SIE)

 Conciencia e expresións culturais. (CCEC)

Potenciarase  o  desenvolvemento  das  Competencias  básicas  ou disciplinares

(Comunicación lingüística, Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e

tecnoloxía),  aínda  que  tamén  se  atenderá  o  resto  de  Competencias  Clave  de

tratamento transversal.

A AVALIACIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE

Tanto na avaliación continua nos diferentes cursos coma nas avaliacións finais nas

diferentes  etapas  educativas,  para  poder  avaliar  as  competencias  é  necesario  elixir

estratexias e instrumentos para avaliar o alumnado de acordo cos seus desempeños na

resolución  de  problemas  que  simulen  contextos  reais,  mobilizando  os  seus

coñecementos, destrezas e actitudes.

Han de establecerse  as  relacións dos  estándares de aprendizaxe avaliable  coas

competencias  ás  que  contribúen,  para  lograr  a  avaliación  dos  niveis  de  desempeño

competenciais alcanzados polo alumnado.

A avaliación  do  grao  de  adquisición  das  competencias  debe  estar  integrada  coa

avaliación  dos  contidos,  na  medida  en  que  ser  competente  supón  mobilizar  os

coñecementos  e  actitudes  para  dar  resposta  ás  situacións  formuladas,  dotar  de
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funcionalidade  ás  aprendizaxes  e  aplicar  o  que  se  aprende  dende  unha  formulación

integradora.

Os niveis de desempeño das competencias poderanse medir a través de indicadores

de logro, tales como Rúbricas ou escalas de avaliación. Estes indicadores de logro deben

incluír rangos dirixidos á avaliación de desempeños, que teñan en conta o principio de

atención á diversidade.

O  profesorado  debe  utilizar  procedementos  de  avaliación  variados  e  incorporar

estratexias que permitan a participación do alumnado na avaliación dos seus logros, como

a autoavaliación, a avaliación entre iguais ou a coavaliación. En todo caso, os distintos

procedementos de avaliación utilizables, como a observación sistemática do traballo

dos alumnos,  as probas orais  e  escritas,  o portfolio,  os protocolos de rexistro,  ou os

traballos  de  clase,  permitirán  a  integración  de  todas  as  competencias  nun  marco  de

avaliación coherente.

As avaliacións externas de fin de etapa terán en conta, tanto no seu deseño coma na

súa avaliación os estándares de aprendizaxe avaliable do currículo.
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CONTIDOS, CRITERIOS E ESTÁNDARES ESPECÍFICOS DE 1º DE PRIMARIA

8

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 amósaselles 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



ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS CURSO PRIMEIRO

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

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 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 sI mesmo diante
dos compañeiros/as.

Facer entrevistas por grupos onde 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.
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS CURSO PRIMEIRO

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

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 encadrados  por
imaxes redundantes e títulos moi evidentes

• 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 

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 estruturas
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.

Escribir nun folio distintos títulos de historias

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

CCL

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.

sentido xeral e  a identificación da
información 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

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
estranxeira  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
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS CURSO PRIMEIRO

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

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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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS CURSO PRIMEIRO

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

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

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 vídeos que nos falen dos países de
fala estranxeira 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 pósters 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 senten os demais.
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got) e  formulación da  pregunta correspondente
(Have you got…?).

frecuencia  relativo a  situacións cotiás e
temas  habituais, moi  familiares e
concretos relacionados  coas  súas
experiencias, necesidades e intereses.

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
queiramos saír ao baño ou facer algo dentro da
aula.

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.

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

CCL Completar  pequenas  frases no caderno 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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ESTRUTURAS SINTÁCTICAS E LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA

ESTRUTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and).

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag))

- Exclamación: e. g . I love salad!).

- Negación (negative sentences with not), No (+ negative tag)).

- Consulta (What, how many...).

- Expresión do tempo: presente (simple present); futuro (going to).

- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses).

- Expresión da modalidade: capacidade (can); obriga (have (got) to; imperative); permiso

(can).

-  Expresión  da  existencia  (there  is/are);  a  entidade  (nouns  and  pronouns,  articles,

demonstratives); a calidade ((very +) Adj.).

-  Expresión da cantidade (singular/plural;  cardinal  numerals  up to  two digits;  ordinal

numerals up to one digit. Quantity: many, some, more. Degree: very).

- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position) Here, there, on,

in, under.

- Expresión do tempo divisions (e. g., summer).

- Expresión do modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well).

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA
- Identificación persoal

- Números e cores

- O colexio e a clase

- Familia e amigos

- O corpo humano

- Comidas

- Animais

- Tempo de lecer

- Clima

- Tecnoloxías da Información e a Comunicación
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DIDÁCTICAS

Primero Trimestre Hello,  Tiger;  Back  to  School;  The  Gingerbread

Man; Halloween and  Christmas.

Segundo Trimestre Tiger is lost; Dinner Time; Easter.

Terceiro trimestre The Sore Paw; The Missing Skateboard.

CONMEMORACIÓNS E CELEBRACIÓNS

Considéranse  actividades  complementarias  as  organizadas  durante  o  horario

escolar polos centros, de acordo co seu proxecto curricular e que teñen un carácter

diferenciado  das  propiamente  lectivas,  polo  momento,  espazo  ou  recursos  que

utiliza. Neste centro dáselle unha especial relevancia ás seguintes:

 Día internacional contra a violencia de xénero. 25 de novembro

 Día da Paz. 30 de xaneiro

 Entroido. 16 de febreiro

 Día internacional da muller. 8 de marzo

 Letras galegas. 17 de maio

 Día mundial do medio ambiente. 5 de xuño

CONTIDOS INTERCURRICULARES (CLIL) E DE TRATAMENTO TRANSVERSAL

Un dos obxectivos é interrelacionar a aprendizaxe do inglés co doutras materias

de Primaria. Pero se se traballa en inglés sobre un tema doutra área de ensino é

importante ofrecer o contexto para axudar a entendelo e aprendelo.

Tendo  en  conta  o  anterior,  en  cada  unidade  hai  dúas  leccións  de  CLIL que

permiten aos nenos aprender interesantes conceptos doutras áreas do currículo.

Unidade
1 Ciencias Sociais: O comportamento no colexio
2 Ciencias da Natureza: Identificar os cinco sentidos e o seu uso
3 Ciencias Sociais: Identificar diferentes tipos de familias
4 Ciencias da Natureza: Os alimentos que tomamos
5 Ciencias da Nat. e Ed. Física: Como se moven as persoas e animais
6 Ciencias da Natureza: Identificar os materiais dos obxectos.

15



CONTIDOS DE TRATAMENTO TRANSVERSAL

De acordo co Real Decreto 126/2014, do 28 de febreiro, establécese que:

 A educación cívica e constitucional traballarase en todas as materias.

 Fomentarase a igualdade de oportunidades e non discriminación por razón de

discapacidade.

 Fomentarase  o  desenvolvemento  dos  valores  que  fomenten  a  igualdade

efectiva entre homes e mulleres e a prevención da violencia de xénero.

 Fomentarase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos

en todos os  ámbitos  da vida persoal,  familiar  e  social,  e  a  prevención do

terrorismo e de calquera tipo de violencia.

 Fomentarase a prevención da violencia de xénero, da violencia terrorista e de

calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia.

 Evitaranse  os  comportamentos  e  contidos  sexistas  e  estereotipos  que

supoñan discriminación.

 Fomentarase o desenvolvemento sostible e a protección do medio, alertarase

dos riscos de explotación e abuso sexual,  previrase os  alumnos sobre  as

situacións de risco derivadas da utilización das Tecnoloxías da Información e a

Comunicación,  así  como  promoverase  a  protección  ante  emerxencias  e

catástrofes.

 Fomentarase o desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor.

 Adoptaranse medidas para que a actividade física e a dieta equilibrada formen

parte do comportamento infantil.

 Fomentarase a educación e a seguridade viaria.

VALORES E ACTITUDES

 Educación e respecto na lingua estranxeira.

 Esforzo co vocabulario e estruturas novos.

 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa lingua materna,

acento, orixe, etc.

 Superar  o  bloqueo  mental  cando  se  coñece  novos  falantes  da  lingua

estranxeira

 Escoita atenta e mostrando seguridade

16



 Uso da lingua estranxeira na clase

En todas as unidades se tratan temas relacionados coa educación moral e cívica,

a educación ambiental, a educación para a tolerancia, a educación para a para a

igualdade de ambos os dous sexos, a educación para a saúde e a educación para o

ocio, etc.

3. AVALIACIÓN

A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será continua e global e

terá en conta o seu progreso no conxunto das áreas.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

Os Criterios de avaliación son o referente específico para avaliar a aprendizaxe

do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr,

tanto  en  coñecementos  coma  en  competencias;  responden  ao  que  se  pretende

conseguir en cada materia.

Estes  criterios  de  avaliación  concrétanse  a  través  dos  Estándares  de

aprendizaxe, que permiten definir os resultados de aprendizaxe, e que especifican

os coñecementos que o alumno debe alcanzar en cada caso.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Os criterios que seguiremos á hora de avaliar son os seguintes: 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN % CUALIFICACIÓN

PROBAS

 Probas  de  avaliación  orais  e  escritas  que

permitan  cuantificar  a  consecución  dos

obxectivos marcados.

 Emprego  correcto  do  novo  vocabulario  e

estruturas. 

 Traballo diario dentro  da aula. 

75%
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 Uso diario do inglés na aula. 
TAREFAS E TRABALLOS

 Realización das tarefas da clase. 

 Organización  e  boa  presentación  das

actividades (presentación, limpeza...).

 Autonomía no traballo persoal. 

 Participación activa.

15%

ACTITUDE 

 Respecto,  compañeirismo  e  boa  actitude  na

aula. 

 Cumpre as normas da clase.

 Tolerancia cara a cultura da lingua a traballar. 

10%

TIPOS DE AVALIACIÓN

Avaliación inicial (diagnóstica): Ao comezo de cada un dos cursos da etapa da

Educación Primaria, os equipos docentes levarán a cabo unha avaliación inicial do

alumnado, que lles permitirá adoptar as decisións e tomar as medidas pertinentes de

reforzo e de recuperación.

Avaliación  continua  (formativa): A  avaliación  continua  terá  un  carácter

formativo. Terá a finalidade de orientar o profesorado e axudar ao alumnado nos

procesos de ensino e aprendizaxe, e adoptar as decisións que axuden a superar as

posibles dificultades atopadas

Avaliación final (sumativa):  Ao final de cada curso o equipo docente levará a

cabo  a  avaliación  final  dos  resultados  alcanzados  polos  alumnos  e  alumnas  do

grupo. A valoración dos resultados consignarase nos documentos de avaliación coas

cualificacións, tanto positivas como negativas.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

O material de avaliación está deseñado para calibrar os avances conseguidos,

identificar as necesidades dos alumnos e darlles a oportunidade de autoavaliarse.

Avaliación informal
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 Avaliación da unidade por parte do profesor

 Actividades interactivas na pantalla

 Actividades do Progress Journal

 Seccións Unit Review ao final de cada unidade

Avaliación formal

 Test de Diagnóstico (avaliación inicial)

 Tests oral para cada Unidade

 Tests orais trimestrais

 Test oral de fin de curso

 Rúbricas 

Auto avaliación

 Sección Learning to learn. Picture Dictionary.

 Actividade de auto avaliación mediante fichas

En canto ás ferramentas de avaliación que imos empregar para medir o desenvolvemento

dos nosos alumnos/as, van consistir en:

-Follas de avaliación do profesor

-Observación diaria: tendo en consideración a participación, interese, actitude...

MÍNIMOS ESIXIBLES

 Captar o sentido global de mensaxes orais simples.

 Utilizar expresións de saúdo, despedida e outras simples e coloquiais.

 Participar en conversacións sinxelas sobre temas cotiás.

 Recoñecer patróns básicos de pronunciación.

 Valorar  o  inglés  como  medio  de  comunicación  entre  persoas  e  amosar

interese pola fala e a cultura.

 Identificar  e  comparar  algunhas características propias da nosa lingua e a

lingua inglesa.

INDICADORES DA PRÁCTICA DOCENTE

Porén, aparte de todo isto, debemos avaliar o noso proceso de ensinanza, para

modificar  e  axustar  algo  se  iso  pode  axudar  a  maneira  de  aprender  dos  nosos
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alumnos/as,  isto  é,  permitíndolles  adquirir  e  interiorizar  a  nova  lingua  de  forma

efectiva.

Toda  esta  avaliación  vainos  axudar  a  comprobar,  revisar  e  entender  como

aprender os nosos alumnos e alumnas, o que aprenderon e porque non aprenderon.

Deste xeito,  a avaliación vainos axudar  dun xeito moi  sinxelo a dotar  aos nosos

alumnos/as cos ferramentas necesarias para adquirir a competencia comunicativa,

de xeito autónomo, integrador e motivador.

Os resultados de aprendizaxe do alumnado contribuirán a reprantexar de cara ao

vindeiro curso que actividades resultan máis atractivas para os estudantes, e cales,

polo  tanto,  obteñen  mellores  resultados.  En  función  deste  análise  faranse  as

modificacións oportunas.

4. METODOLOXÍA

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS PARA TRABALLAR POR COMPETENCIAS NA

AULA

Todo proceso de ensino-aprendizaxe debe partir dunha planificación rigorosa do

que  se  pretende  conseguir,  tendo  claro  cales  son  os  obxectivos  ou  metas,  que

recursos son necesarios, que métodos didácticos son os máis axeitados e como se

avalía a aprendizaxe e retroalimentarse o proceso.

Os métodos didácticos han de elixirse en función do que se sabe que é óptimo

para alcanzar as metas propostas e en función dos condicionantes nos que ten lugar

o ensino.

Un  dos  elementos  clave  no  ensino  por  competencias  é  espertar  e  manter  a

motivación cara á aprendizaxe no alumnado, o que implica unha nova formulación

do papel do alumno, activo e autónomo, consciente de ser o responsable da súa

aprendizaxe.

Para  potenciar  a  motivación  pola  aprendizaxe  de  competencias  requírense,

ademais,  metodoloxías  activas  e  contextualizadas.  Aquelas  que  faciliten  a

participación e implicación do alumnado e a adquisición e uso de coñecementos

en situacións reais, serán as que xeren aprendizaxes máis transferibles e duradeiras.
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As  metodoloxías  activas  han  de  apoiarse  en  estruturas  de  aprendizaxe

cooperativa,  de  forma  que,  a  través  da  resolución  conxunta  das  tarefas,  os

membros  do  grupo  coñezan  as  estratexias  utilizadas  polos  seus  compañeiros  e

poidan aplicalas a situacións similares.

Para  un  proceso  de  ensino-aprendizaxe  competencial  as  estratexias

interactivas son  as  máis  adecuadas,  ao  permitir  compartir  e  construír  o

coñecemento  e  dinamizar  a  sesión  de  clase  mediante  o  intercambio  verbal  e

colectivo de ideas.

O  traballo por proxectos axuda ao alumnado a organizar o seu pensamento

favorecendo  neles  a  reflexión,  a  crítica,  a  elaboración  de  hipótese  e  a  tarefa

investigadora a través dun proceso no que cada un asume a responsabilidade da

súa aprendizaxe, aplicando os seus coñecementos e habilidades a proxectos reais.

Así mesmo, resulta recomendable o uso do  portfolio, que achega información

extensa sobre a aprendizaxe do alumnado, reforza a avaliación continua e permite

compartir resultados de aprendizaxe. O portfolio é unha ferramenta motivadora para

o alumnado que potencia a súa autonomía e desenvolve o seu pensamento crítico e

reflexivo.

O profesorado debe implicarse na elaboración e deseño de diferentes tipos de

materiais  adaptados  aos  distintos  niveis  e  aos  diferentes  estilos  e  ritmos  de

aprendizaxe dos alumnos e alumnas, co obxecto de atender á diversidade na aula,

considerando  especialmente  a  integración  das  Tecnoloxías  da  Información e  a

Comunicación no proceso de ensino-aprendizaxe que permiten o acceso a recursos

virtuais.

Finalmente, é necesaria unha axeitada  coordinación entre os docentes sobre

as estratexias metodolóxicas e didácticas que se utilicen.

En xeral, pódese dicir que o enfoque que ha de primar no tratamento da materia

de Lingua Estranxeira ha de ser o comunicativo, polo que os elementos do currículo

se  definirán  sempre  baseándose  nos  procesos  de  comunicación  aos  que  van

encamiñados,  adecuándose  no  caso  concreto  da  etapa  de  Primaria  ás

características e as necesidades do alumnado.

Integrando todos estes aspectos e partindo desta idea, o currículo estrutúrase en

torno a actividades de lingua tal como estas se describen no Marco: comprensión e

produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos.
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A  lingua  demanda  unha  metodoloxía  que  se  centre  no  alumno,  nas  súas

necesidades  de  aprendizaxe  e  na  responsabilidade  que  este  debe  asumir  no

proceso; A metodoloxía máis idónea será, polo tanto, aquel conxunto de prácticas de

aprendizaxe, ensino e avaliación que mellor contribúa a que o alumno, por un lado,

adquira  as  diversas  competencias  implicadas  na  comunicación,  e,  por  outro,

desenvolva a capacidade de poñer todas estas competencias en práctica de xeito

conxunto para producir e procesar textos orais ou escritos axeitados aos contextos

de actuación correspondentes.

Para  a  adquisición  da  competencia  lingüística  en  lingua  estranxeira  resulta

fundamental o desenvolvemento da capacidade lectora e o dominio da escritura.

Incidirase ademais de xeito especial  no aproveitamento didáctico de  recursos

dixitais,  entendidos  como  unha  ferramenta  esencial  para  iniciar  o  alumnado  na

adquisición gradual de mecanismos autónomos de aprendizaxe, adaptados sempre á

súa idade e ás súas peculiaridades.

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O ensino da nova lingua estará en consonancia cos procesos de aprendizaxe do

alumnado.  Non todos os alumnos e alumnas aprenden da mesma forma nin coa

mesma rapidez.  Non todos teñen as  mesmas habilidades,  nin  parten  de mundos

iguais, nin posúen os mesmos coñecementos previos, etc.

É necesario, polo tanto, prestarlle atención a esta diversidade se se pretende que

todo o alumnado se vexa inmerso nun proceso de ensino-aprendizaxe adecuado ás

súas características. Do mesmo xeito, terase en conta esta diversidade á hora de

formar grupos de traballo e de xogos,  tentando formar grupos mixtos nos que se

axuden  os  uns  aos  outros  así  como  grupos  diferenciados  de  alumnos  con  altas

capacidades e alumnos con algunha necesidade, cada grupo cunha tarefa diferente.

 ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Nesta etapa porase especial énfase na atención á diversidade do alumnado, na

atención individualizada, na prevención das dificultades de aprendizaxe e na posta en

práctica de mecanismos de reforzo tan pronto como se detecten estas dificultades.

Así pois, prestarase especial atención durante a etapa á atención personalizada

dos  alumnos  e  alumnas,  á  realización  de  diagnósticos  precoces e  ao
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establecemento de mecanismos de reforzo para lograr o éxito escolar. Estes serán

consensuados cos titores e orientados polo persoal especialista en NEAE do centro.

Con esta  finalidade nos diferentes  materiais  curriculares que aportamos ao alumnado

desenvólvese un proceso continuo de reciclaxe e de revisión dos contidos.

Partimos dun enfoque da lingua como algo cíclico e non lineal, polo que as actividades

levadas a cabo permitirán que o alumnado incorpore o adquirido na súa memoria a longo

prazo,  e  que  aqueles  nenos/as  que  non  captasen  algún  contido  porque  o  seu  nivel

madurativo non era o apropiado, o poidan adquirir posteriormente cando se recicle noutro

contexto. Desta forma haberá unha revisión constante de contidos durante todo o curso e

prestarase especial atención aos seguintes aspectos:

 Os contidos básicos repetiranse en contextos e situacións diferentes; isto per-

mitirá que, sen perder nin a motivación nin o interese, se estean realizando ta-

refas diferentes ás propostas anteriormente, aínda que inclúan conceptos e

procedementos xa traballados. 

 Atenderemos aos diferentes tempos e ritmos de aprendizaxe.

 A metodoloxía variará en función das necesidades facéndose máis personali-

zada.

 Reforzaremos as técnicas de aprendizaxe.

 Faremos fincapé nos procedementos,  hábitos e actitudes para iniciarse na

competencia comunicativa.

 Para estudantes que teñan un ritmo de aprendizaxe máis rápido facilitaranse

contidos e material de ampliación e para aqueles que teñan un ritmo máis len-

to empregaranse materiais de reforzo.

En resumo, a nosa programación vai ser aberta e adaptada aos continuos cam-

bios que se poden presentar ao longo do curso académico. Así pois, a atención á di-

versidade será levada a cabo atendendo 4 aspectos principais:

1. A programación: todos os seus compoñentes (obxectivos, contidos, compe-

tencias clave, estándares de aprendizaxe, actividades, metodoloxía e avalia-

ción) serán traballados de menos a máis, é dicir, basearémonos nos contidos
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mínimos que deberán ser adquiridos polo noso alumnado e una vez feito isto,

darémoslle a posibilidade de ampliar o seu coñecemento. 

2. A metodoloxía: as actividades serán seleccionadas e levadas a cabo tendo

en conta as características individuais dos nosos nenos e nenas. 

3. Os  materiais e actividades: cuxo uso deberá permitir una flexibilidade dos

mesmos tanto por parte do alumando como do propio mestre/-a. Estes mate-

riais non deberán facer a ninguén sentir que non avanza todo o que pode,

polo tanto, atenderase constantemente a estas diferenzas presentando as ac-

tividades de forma diversa, modificándoas ou mesmo facéndoas desaparecer

e creando outras máis oportunas.

4. Os agrupamentos: empregaranse ao longo do curso diferentes tipos de agru-

pamentos: traballo individual, en parellas, en pequenos grupos e en grandes

grupos co fin de facilitar a mellora da aprendizaxe dos estudantes e o enrique-

cemento mutuo que favorece o traballo grupal.

En  caso  de  contar  con  alumnado  que  precisase  medidas  extraordinarias

estableceranse, en coordinación cos titores e orientados polo persoal especialista en

NEAE do centro, aquelas máis axeitadas para que as condicións de realización das

avaliacións se adapten ás necesidades do alumnado con NEAE.

5. RECURSOS DIDÁCTICOS E ORGANIZATIVOS

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS

Recursos materiais dispoñibles no centro

 DVD
CD
Cámara de vídeo
Ordenadores
Lousa Dixital Interactiva
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Espazos dispoñibles no centro 

Aula de informática
Patios
Ximnasio
Salón de actos
Biblioteca

Distribución do espazo dentro da aula 

Distribución de pupitres en grupos
Áreas  de  traballo  concretas:  biblioteca  de  aula,  lectura,  xogos,  manualidades,

ordenador, etc.

6. UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN

As Tecnoloxías da Información e a Comunicación serán unha peza fundamental

para producir o cambio metodolóxico que leve a conseguir o obxectivo de mellora da

calidade  educativa.  Así  mesmo,  o  uso  responsable  e  ordenado  destas  novas

tecnoloxías por parte dos alumnos e alumnas debe estar presente en todo o sistema

educativo.

Os  alumnos  e  alumnas  van  aprender  a  utilizar,  de  forma  responsable,  as

posibilidades que as Tecnoloxías da Información e a Comunicación lles ofrecen para

a  adquisición  de  destrezas  na  área  de  Lingua  Estranxeira.  Así  pois  as  TICs

empregaranse para:

 Presentar,  repasar  e  practicar  o  vocabulario  de  xeito  significativo  e

memorizable.

 Ver e escoitar vídeos culturais e cancións.

 Contar contos.

7. PROXECTO LECTOR
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A lectura é unha ferramenta fundamental do desenvolvemento da personalidade,

pero tamén o é de socialización como elemento esencial para convivir en democracia

e desenvolverse na sociedade da información. Para iso é preciso que os alumnos

adquiran habilidades que lles permitan o seguinte:

 Comprensión de textos literarios sinxelos, adaptados á idade e aos intereses

dos alumnos (textos narrativos e poéticos).

 Introdución ao uso da biblioteca escolar.

 Participación  en  representacións,  memorización  e  recitación  de  poemas,

cantar cancións, contar contos, etc.
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1. INTRODUCIÓN

A lingua é o instrumento por excelencia da comunicación e da aprendizaxe, por iso as

linguas forman parte da bagaxe vital das persoas nun mundo en continua expansión en

que as relacións entre individuos, países e organismos se fan cada vez máis necesarias e

frecuentes. Neste marco, é esencial que, desde as idades máis temperás, a educación

teña entre os seus obxectivos principais dotar as cidadás e os cidadáns de instrumentos

para o desenvolvemento de competencias que lles permitan participar adecuadamente

nunha nova sociedade cada vez máis interdependente e global. 

A aprendizaxe de linguas estranxeiras cobra, pois, unha especial relevancia neste con-

texto, xa que a capacidade de comunicación lingüística eficaz é o primeiro chanzo para

desenvolverse nun contexto multicultural e plurilingüe.

Pola súa parte, o Marco común europeo de referencia para as linguas define os niveis

de dominio da lingua que permiten determinar as competencias lingüísticas do alumnado

en cada fase da aprendizaxe ao longo da súa vida. A educación primaria constitúe a fase

inicial desa aprendizaxe de linguas estranxeiras e a base para que o alumnado, ao rema-

tar a súa educación e formación escolar, teña unhas competencias de comprensión e ex-

presión orais e escritas nunha lingua estranxeira que lle permitan achegarse ao seu uso

independente.

Na Comunidade Autónoma de Galicia o contacto cunha primeira lingua estranxeira

iníciase a partir do segundo ciclo da educación infantil, co obxectivo de proporcionarlles

aos nenos e ás nenas as primeiras experiencias no seu uso oral. Así, este alumnado ac-

cede á educación primaria cunha certa experiencia e familiarización coa devandita lingua.

Desde esta perspectiva, o currículo nesta etapa, aínda que inicialmente dá prioridade ás
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actividades lingüísticas ou destrezas orais nos primeiros cursos, establece gradualmente

a aprendizaxe das outras destrezas para o desenvolvemento dunha competencia comuni-

cativa oral e escrita eficaz e contextualizada nos intereses, necesidades e preferencias

propios destas idades.

Un currículo de lingua estranxeira para a formación da cidadanía na sociedade da in-

formación non pode deixar  de lado as tecnoloxías  da información e da comunicación

(TIC). Toda a súa potencialidade en relación co desenvolvemento das habilidades lingüís-

tico-comunicativas debe aproveitarse nas aulas para favorecer interactivamente tanto a

aprendizaxe da lingua estranxeira e o desenvolvemento das competencias básicas do

alumnado como a propia aprendizaxe do uso destas tecnoloxías. A utilización das TIC po-

sibilita o acceso a informacións sobre outras culturas e os seus costumes, reafirma as

destrezas orais e escritas, facilita o enriquecemento do vocabulario, fixa unha ortografía

correcta e estimula a aprendizaxe autónoma.

XUSTIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN

Esta  programación  foi  elaborada  seguindo  as  pautas  mencionadas  nos  seguintes

documentos:

 Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa

(LOMCE)

 Real  Decreto  126/2014,  do 28  de  febreiro,  polo  que  se  establece  o  currículo

básico da Educación Primaria.

 Orde  ECD/686/2014,  do  23  de  abril,  pola  que  se  establece  o  currículo  da

Educación  Primaria  para  o  ámbito  de  xestión  do  Ministerio  de  Educación,

Cultura e deporte

De acordo coa  LOMCE,  o  currículo (regulación dos elementos que determinan os

procesos de ensino e aprendizaxe para cada unha das ensinanzas e etapas educativas)

está integrado por:

a)  Obxectivos:  referentes relativos aos logros que o alumno debe alcanzar  ao

finalizar  o  proceso  educativo,  como  resultado  das  experiencias  de  ensino-

aprendizaxe intencionalmente planificadas a tal fin.

b)  Competencias:  capacidades  para  aplicar  de  forma  integrada  os  contidos

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

actividades e a resolución eficaz de problemas complexos.
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c)  Contidos: conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que

contribúen  ao  logro  dos  obxectivos  de  cada  ensino  e  etapa  educativa  e  á

adquisición de competencias. Os contidos ordénanse en materias, que se clasifican

en  materias,  ámbitos,  áreas  e  módulos  en  función  das  ensinanzas,  as  etapas

educativas ou os programas en que participe o alumnado.

d)  Estándares de  aprendizaxe  avaliables:  especificacións  dos  criterios  de

avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe, e que concretan o

que o alumno debe comprender, debe saber, e saber que facer en cada materia;

deben ser observables, medibles e avaliables e permitir graduar o rendemento ou

logro  alcanzado.  O  seu  deseño  debe  contribuír  e  facilitar  o  deseño  de  probas

estandarizadas e comparables.

e)  Criterios de avaliación: son o referente específico para avaliar a aprendizaxe

do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr,

tanto en coñecementos coma en competencias; responden ao que se pretende

conseguir en cada materia.

f)  Metodoloxía  didáctica:  conxunto  de  estratexias,  procedementos  e  accións

organizadas e planificadas polo profesorado, de xeito consciente e reflexivo, coa

finalidade  de  posibilitar  a  aprendizaxe  do  alumnado  e  o  logro  dos  obxectivos

formulados.
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CONTEXTUALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE LINGUA ESTRANXEIRA

DISTRIBUCIÓN DO ALUMNADO

Curso Nº de alumnos Nº de grupos

2º cursos de Primaria 44 2

NECESIDADES DOS DISTINTOS GRUPOS

Grupo A 

- Un alumno TEA.
- Dous alumnos que reciben apoio da especialista de AL. 

Grupo B

- Unha alumna con dificultade de aprendizaxe. 
- Unha alumna repetidora.
- 4 alumnos que reciben apoio por parte da especialista de AL. 

2. ORGANIZACIÓN DO CURRÍCULO POR COMPETENCIAS CLAVE: OBXECTIVOS,

CONTIDOS,  CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN,  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE  E

INDICADORES DE LOGRO.

COMPETENCIAS CLAVE DO CURRÍCULO

As Competencias Clave do currículo son as seguintes:

 Comunicación lingüística. (CCL)

 Competencia  matemática e competencias básicas en ciencia  e  tecnoloxía.

(CMCT)

 Competencia dixital. (CD)

 Aprender a aprender. (CAA)

 Competencias sociais e cívicas. (CSC)

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. (SIE)

 Conciencia e expresións culturais. (CCEC)
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Potenciarase  o  desenvolvemento  das  Competencias  básicas  ou disciplinares

(Comunicación lingüística, Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e

tecnoloxía),  aínda  que  tamén  se  atenderá  o  resto  de  Competencias  Clave  de

tratamento transversal.

A AVALIACIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE

Tanto na avaliación continua nos diferentes cursos coma nas avaliacións finais nas

diferentes  etapas  educativas,  para  poder  avaliar  as  competencias  é  necesario  elixir

estratexias e instrumentos para avaliar o alumnado de acordo cos seus desempeños na

resolución  de  problemas  que  simulen  contextos  reais,  mobilizando  os  seus

coñecementos, destrezas e actitudes.

Han de establecerse  as  relacións dos  estándares de aprendizaxe avaliable  coas

competencias  ás  que  contribúen,  para  lograr  a  avaliación  dos  niveis  de  desempeño

competenciais alcanzados polo alumnado.

A avaliación  do  grao  de  adquisición  das  competencias  debe  estar  integrada  coa

avaliación  dos  contidos,  na  medida  en  que  ser  competente  supón  mobilizar  os

coñecementos  e  actitudes  para  dar  resposta  ás  situacións  formuladas,  dotar  de

funcionalidade  ás  aprendizaxes  e  aplicar  o  que  se  aprende  dende  unha  formulación

integradora.

Os niveis de desempeño das competencias poderanse medir a través de indicadores

de logro, tales como Rúbricas ou escalas de avaliación. Estes indicadores de logro deben

incluír rangos dirixidos á avaliación de desempeños, que teñan en conta o principio de

atención á diversidade.

O  profesorado  debe  utilizar  procedementos  de  avaliación  variados  e  incorporar

estratexias que permitan a participación do alumnado na avaliación dos seus logros, como

a autoavaliación, a avaliación entre iguais ou a coavaliación. En todo caso, os distintos

procedementos de avaliación utilizables, como a observación sistemática do traballo

dos alumnos,  as probas orais  e  escritas,  o portfolio,  os protocolos de rexistro,  ou os

traballos  de  clase,  permitirán  a  integración  de  todas  as  competencias  nun  marco  de

avaliación coherente.

As avaliacións externas de fin de etapa terán en conta, tanto no seu deseño coma na

súa avaliación os estándares de aprendizaxe avaliable do currículo.
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 CONTIDOS, CRITERIOS E ESTÁNDARES ESPECÍFICOS DE 2º DE PRIMARIA

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
(contos, rimas, cancións…).
Asociación de palabras e expresións sinxelas con
elementos paraverbais.
Asociación de palabras  e frases  sinxelas  con
elementos  xestuais e visuais ou co apoio de
ilustracións en soporte  papel e  dixital.
Seguimento verbal e  non verbal  de  instrucións
moi sinxelas.
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,

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

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

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

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

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.

CCL Identifica o vocabulario e estruturas 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
básicas  (nome,  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 demais.
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do ritmo,  e ton da  lingua  estranxeira e uso
para a comprensión oral.

PLEB1.4. Sigue  instrucións e
comprende  peticións  relativas á vida
escolar e da súa contorna (open/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  (saúdo,  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 estruturas traballadas 
en cada unidade.

Discrimina sons en actividades de escoita nas
que  se  practica  a pronuncia  de  fonemas
específicos.
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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 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS

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 (xestos, expresións 
faciais, posturas, contacto visual ou corporal). 
Sinalar obxectos ou realizar accións que aclaren 
o significado.
Participar en representacións, memorizar e 
recitar poemas, cantar cancións, contar contos 
etc., empregando respostas verbais e non 
verbais (movemento, accións, debuxos, 
modelado ou mímica).
Reproducir textos orais coñecidos, repetir e 
reproducir de acordo con modelos orais. 
Imitar situacións de comunicación breves a 
través de dramatizacións, de xogos, de rutinas
etc.
Participar con actitude de colaboración en xogos, 
dramatizacións… que precisen de sinxelas 
intervencións orais.
Empregar a lingua estranxeira en situacións 
variadas de comunicación, seguindo modelos. 
Participar oralmente en situacións reais ou 
simuladas a través de respostas verbais e non 
verbais facilitadas por rutinas de comunicación. 
Producir textos orais moi sinxelos e coñecidos 
previamente mediante a participación activa en 

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

B2.2. Participar activamente en 
conversas que requiran un intercambio 
directo de información en áreas de 
necesidade inmediata ou sobre temas 
moi familiares, aínda que en ocasións a
pronuncia non sexa tan clara e poida 
provocar confusións lingüísticas.
B2.3. Producir patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación 
básicos e de uso diario.

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

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 
estruturas previamente traballadas (Show and 
tell).
Preséntase correctamente utilizando modelos 
previamente presentados e practicados.

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

X CCL Responde axeitadamente en situacións de 
comunicación (saúdo, 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 (saudar e 
despedirse, presentarse, felicitar alguén, dar as
grazas) e intercámbiase información persoal 
(nome, 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 (quenda 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.

10



rutinas, representacións, cancións, recitados, 
dramatizacións etc.

B2.2. Patróns sonoros, rítmicos e de entoación
básicos: iniciación a algúns aspectos básicos da
fonética, do ritmo, acentuación e ton da lingua
estranxeira e uso para a comprensión oral.

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

X CCL
CSC

Dramatiza situacións cotiás simples utilizando
expresións moi sinxelas (p. e. xogo simbólico
representando unha tenda).
Repite cancións ou recitados traballados.
Practica o vocabulario de xeito lúdico a través
de xogos.

PLEB2.5. Amosa unha actitude 
positiva cara á aprendizaxe dunha 
lingua estranxeira.

X CSC Participa activamente nas actividades orais 
desenvolvidas na aula amosando interese en 
empregar a lingua estranxeira para 
comunicarse.
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS CURSO SEGUNDO

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

BLOQUE3. 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 (contos, 
cancións, rimas…) co apoio das ilustracións 
correspondentes.
Identificación de palabras clave do texto, 
relacionadas cos e coas personaxes e o contexto 
co apoio de ilustracións.

B3.2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:
Interese e curiosidade por aprender unha lingua
estranxeira.
Achegamento a algúns aspectos culturais 
semellantes á realidades do alumnado a través 
de producións multimedia e de manifestacións 
artísticas da cultura dos países onde se fala a 
lingua estranxeira.

B3.3. Patróns gráficos, convencións ortográficas
e de puntuación elementais:
Identificación 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  (sinalando, 
rodeando, coloreando, marcando, pegando 
adhesivos).
Le palabras coñecidas no material visual 
utilizado para as rutinas (calendario, 
expresións sobre o tempo atmosférico) ou nos
libros da clase.
Relaciona as palabras do vocabulario coas 
súas imaxes en diferentes exercicios (picture 
dictionary, actividades de relación, 
adhesivos).
Le e comprende as instrucións para facer os 
exercicios axudándose das iconas que os 
acompañan.
Comprende a información dun póster.

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 estruturas 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.
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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 entoación comprensible.
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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 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 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.

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

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

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

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 
respectando a estrutura gramatical 
máis sinxela.

X CCL Completa pequenos diálogos utilizando 
estruturas previamente traballadas en 
contextos axeitados.

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 (nome, 
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 proporcionados 
pola mestra tentando corrixir os erros de 
ortografía do vocabulario traballado.
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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 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 (nome, apelido, idade, gustos).

Realización de preguntas e respostas sinxelas 
sobre os animais máis próximos a súa 
contorna, bebida…Realización de preguntas e 
respostas sinxelas sobre os días da semana, os 
meses e o tempo atmosférico etc.
Realización de preguntas e respostas sinxelas 
sobre a localización de obxectos etc. 
Identificación e seguimento de instrucións. 
Expresión da posesión dun mesmo/a e dunha 
terceira persoa.
Expresión do que lle gusta e non lle gusta. 
Identificación dos 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

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

B5.7. Expresar e identificar os seus 
gustos.

B5.8. Utilizar adecuadamente as 
estruturas morfosintácticas máis 
básicas e frecuentes para realizar as 
funcións comunicativas propias do seu 
nivel.
B5.9. Recoñecer estruturas sintácticas 
básicas e os seus significados asociados.
B5.10. Utilizar estruturas sintácticas 
básicas 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 

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.

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 (nome, 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 
demais.

PLEB5.4. Diferenza saúdos de 
despedidas e o uso de fórmulas de 
cortesía (please, 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 interese, ampliando o 
vocabulario dado con palabras que se 
refiran a elementos significativos para si, 
con axuda do profesor.
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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 (What’s 
your name?, My name is, How old are you?, I’m, 
What’s your favourite colour?, My favourite 
colour is/It´s, I´m (hungry)).
Preguntas e respostas sobre os días da semana, 
meses e o tempo atmosférico (What day is it 
today?, It´s, What´s the weather like today?, It´s, 
What month are you in?, I´m in).
Preguntas e respostas sobre obxectos do seu 
interese (Where´s is it?, It´s in/on/under/next 
to).
Identificación e seguimento de instrucións 
(Touch your legs…).
Expresión de posesión en primeira e terceira 
persoa (I´ve got, He/She´s got) e formulación da 
pregunta correspondente e resposta afirmativa e 
negativa (Have you got?, Yes, I have/No, I haven
´t, Has he/she got?, Yes, he/she has, No, he/she 
hasn´t).
Expresión do gusto en primeira persoa en
afirmativa e negativa (I like salad), I don´t like 
chips).

Expresión de cantidade: contar desde 21 a 50. 
Expresión das cores, das partes do corpo e cara, 
de elementos próximos (What´s this?, It´s…), 
membros da familia (Who´s this ?, This is my 
(brother), alimentos (What´s this?, This is). 
Identificación das pezas de roupa (I´m wearing). 
Expresión de habilidade en afirmativa e negativa 
(I can, I can´t).
Preguntas e respostas sobre permiso e axuda 
(Can I…?).

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.

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

X CCL 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 
(my pencil, my book).
Expresa oralmente pequenos textos sobre o 
seu contorno máis próximo (familia, 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 estruturas 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 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 Distingue as preguntas axudándose 

da entoación ou os signos gráficos. 
Realiza pequenos intercambios orais 
de pregunta/resposta cos 
compañeiros, practicando as 
estruturas 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
CSC

Emprega as estruturas lingüísticas 
traballadas en contextos axeitados.
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Preguntas e respostas sobre o estado de ánimo 
(Are you hungry?, Yes, I am/No I´m not). Expresión
da cantidade de obxectos o persoas (How many… 
are there?.
B5.4. Léxico oral de alta frecuencia (recepción e 
produción) relativo a cores, números ata o 50, 
materiais escolares, formas xeométricas básicas, 
membros da familia, comidas e bebidas máis 
cotiás, xoguetes, estado e sentimentos, tempo 
atmosférico, días da semana, meses, accións, 
materiais, animais domésticos Xde compañía e de 
granxa), partes do corpo e da cara, e partes da 
casa.

PLEB5.12. Participa activamente en 
xogos de letras, elaboración de 
glosarios lustrados,dramatizacións etc.

X CCL
CSC

Representa pequenos diálogos de historias 
previamente traballados a modo de 
dramatización.
Participa en xogos da aula para practicar e 
reforzar os contidos traballados (Hangman, 
Bingo, I spy, Simos says).
Realiza dicionarios de imaxes con axuda de
adhesivos e debuxos.

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

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

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

Establece pontes con algunhas palabras 
similares na súa lingua materna e na lingua 
inglesa.
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ESTRUTURAS SINTÁCTICAS E LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA

ESTRUTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and).

- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag))

- Exclamación (How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory sentences, e. g. I love salad!).

- Negación (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)).

- Consulta (Wh- questions) How many...?.

- Expresión do tempo: presente (simple present); futuro (going to).

- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past continuous).

- Expresión da modalidade: capacidade (can); obriga (have (got) to; imperative); permiso

(can); intención (going to).

-  Expresión  da  existencia  (there  is/are); a  entidade  (nouns  and  pronouns,  articles,

demonstratives); a calidade ((very +) Adj.).

-  Expresión  da  cantidad:(singular/plural;  cardinal  numerals  up  to  two  digits;  ordinal

numerals up to two digits. Quantity: many, some, (a) little, more. Degree: very).

- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position)

- Expresión do tempo divisions (e. g., summer).

- Expresión do modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well).

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA
- Identificación persoal

- Números e cores

- Partes da casa

- Xogos e tempo de lecer

- Animais

- Roupa

- Lugares dunha cidade

- Enfermidades

- Clima

- Tecnoloxías da Información e a Comunicación
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DIDÁCTICAS

Primero Trimestre How  are  you,  Tiger?;  A  Surprise;  A  New  Pet;

Halloween and  Christmas.

Segundo Trimestre Where is my coat?; Break Time; Carnival.

Terceiro trimestre What’s the matter?; On Holiday.

CONMEMORACIÓNS E CELEBRACIÓNS

Considéranse  actividades  complementarias  as  organizadas  durante  o  horario

escolar polos centros, de acordo co seu proxecto curricular e que teñen un carácter

diferenciado  das  propiamente  lectivas,  polo  momento,  espazo  ou  recursos  que

utiliza. Neste centro dáselle unha especial relevancia ás seguintes:

 Día internacional contra a violencia de xénero. 25 de novembro

 Día da Paz. 30 de xaneiro

 Entroido. 24-26 de febreiro

 Día internacional da muller. 8 de marzo

 Letras galegas. 17 de maio

 Día mundial do medio ambiente. 5 de xuño

CONTIDOS INTERCURRICULARES (CLIL) E DE TRATAMENTO TRANSVERSAL

Un dos obxectivos é interrelacionar a aprendizaxe do inglés co doutras materias

de Primaria. Pero se se traballa en inglés sobre un tema doutra área de ensino é

importante ofrecer o contexto para axudar a entendelo e aprendelo.

Tendo  en  conta  o  anterior,  en  cada  unidade  hai  dúas  leccións  de  CLIL que

permiten aos nenos aprender interesantes conceptos doutras áreas do currículo.

Unidade
1 Ciencias Sociais: Identificar e falar de obxectos da casa
2 Ciencias da Natureza: Identificar as mascotas e a súa alimentación
3 Ciencias da Natureza: Identificar as estacións do ano
4 Ciencias Sociais: Identificar e falar de espazos do colexio e normas
5 Ciencias da Nat. e Ed. Física: Identificar como manterse sans
6 Ciencias Sociais: Identificar e falar regras de seguridade vial
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CONTIDOS DE TRATAMENTO TRANSVERSAL

De acordo co Real Decreto 126/2014, do 28 de febreiro, establécese que:

 A educación cívica e constitucional traballarase en todas as materias.

 Fomentarase a igualdade de oportunidades e non discriminación por razón de

discapacidade.

 Fomentarase  o  desenvolvemento  dos  valores  que  fomenten  a  igualdade

efectiva entre homes e mulleres e a prevención da violencia de xénero.

 Fomentarase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos

en todos os  ámbitos  da vida persoal,  familiar  e  social,  e  a  prevención do

terrorismo e de calquera tipo de violencia.

 Fomentarase a prevención da violencia de xénero, da violencia terrorista e de

calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia.

 Evitaranse  os  comportamentos  e  contidos  sexistas  e  estereotipos  que

supoñan discriminación.

 Fomentarase o desenvolvemento sostible e a protección do medio, alertarase

dos riscos de explotación e abuso sexual,  previrase os  alumnos sobre  as

situacións de risco derivadas da utilización das Tecnoloxías da Información e a

Comunicación,  así  como  promoverase  a  protección  ante  emerxencias  e

catástrofes.

 Fomentarase o desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor.

 Adoptaranse medidas para que a actividade física e a dieta equilibrada formen

parte do comportamento infantil.

 Fomentarase a educación e a seguridade viaria.

VALORES E ACTITUDES

 Educación e respecto na lingua estranxeira.

 Esforzo co vocabulario e estruturas novos.

 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa lingua materna,

acento, orixe, etc.

 Superar  o  bloqueo  mental  cando  se  coñece  novos  falantes  da  lingua

estranxeira

 Escoita atenta e mostrando seguridade
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 Uso da lingua estranxeira na clase

En todas as unidades se tratan temas relacionados coa educación moral e cívica,

a educación ambiental, a educación para a tolerancia, a educación para a para a

igualdade de ambos os dous sexos, a educación para a saúde e a educación para o

ocio, etc.

3. AVALIACIÓN

A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será continua e global e

terá en conta o seu progreso no conxunto das áreas.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

Os Criterios de avaliación son o referente específico para avaliar a aprendizaxe

do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr,

tanto  en  coñecementos  coma  en  competencias;  responden  ao  que  se  pretende

conseguir en cada materia.

Estes  criterios  de  avaliación  concrétanse  a  través  dos  Estándares  de

aprendizaxe, que permiten definir os resultados de aprendizaxe, e que especifican

os coñecementos que o alumno debe alcanzar en cada caso.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Os criterios que seguiremos á hora de avaliar son os seguintes: 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN % CUALIFICACIÓN

PROBAS

 Probas de avaliación orais e escritas que permitan

cuantificar a consecución dos obxectivos marcados. 

 Emprego correcto do novo vocabulario e estruturas. 

 Traballo diario dentro  da aula .

 Uso diario do inglés na aula.

80%
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TAREFAS E TRABALLOS

 Realización das tarefas da clase. 

 Organización  e  boa  presentación  das  actividades

(presentación, limpeza...). 

 Autonomía no traballo persoal. 

 Participación activa.

10%

ACTITUDE 

 Respecto, compañeirismo e boa actitude na aula. 

 Cumpre as normas da clase.

 Tolerancia cara a cultura da lingua a traballar. 
10%

A cualificación final da materia obterase realizando a media das tres avaliacións e

tendo en conta a evolución global de cada estudante ao longo do curso. 

TIPOS DE AVALIACIÓN

Avaliación inicial (diagnóstica): Ao comezo de cada un dos cursos da etapa da

Educación Primaria, os equipos docentes levarán a cabo unha avaliación inicial do

alumnado, que lles permitirá adoptar as decisións e tomar as medidas pertinentes de

reforzo e de recuperación.

Avaliación  continua  (formativa): A  avaliación  continua  terá  un  carácter

formativo. Terá a finalidade de orientar o profesorado e axudar ao alumnado nos

procesos de ensino e aprendizaxe, e adoptar as decisións que axuden a superar as

posibles dificultades atopadas.

Avaliación final (sumativa):  Ao final de cada curso o equipo docente levará a

cabo  a  avaliación  final  dos  resultados  alcanzados  polos  alumnos  e  alumnas  do

grupo. A valoración dos resultados consignarase nos documentos de avaliación coas

cualificacións, tanto positivas como negativas.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

O material de avaliación está deseñado para calibrar os avances conseguidos,

identificar as necesidades dos alumnos e darlles a oportunidade de autoavaliarse.

Avaliación informal

 Avaliación da unidade por parte do profesor
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 Actividades interactivas na pantalla

 Actividades do Progress Journal

 Seccións Unit Review ao final de cada unidade

Avaliación formal

 Test de Diagnóstico (avaliación inicial)

 Tests oral para cada Unidade

 Tests orais trimestrais

 Test oral de fin de curso

 Rúbricas 

Auto avaliación

 Sección Learning to learn. Picture Dictionary.

 Actividade de auto avaliación mediante fichas

En canto ás ferramentas de avaliación que imos empregar para medir o desenvolvemento

dos nosos alumnos/as, van consistir en:

-Follas de avaliación do profesor

-Observación diaria: tendo en consideración a participación, interese, actitude...

MÍNIMOS ESIXIBLES

 Captar o sentido global de mensaxes orais simples.

 Utilizar expresións de saúdo, despedida e outras simples e coloquiais.

 Participar en conversacións sinxelas sobre temas cotiás.

 Recoñecer patróns básicos de pronunciación.

 Valorar  o  inglés  como  medio  de  comunicación  entre  persoas  e  amosar

interese pola fala e a cultura.

 Identificar  e  comparar  algunhas características propias da nosa lingua e a

lingua inglesa.
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INDICADORES DA PRÁCTICA DOCENTE

Sen embargo, aparte de todo isto, debemos avaliar o noso proceso de ensinanza,

para modificar e axustar algo se iso pode axudar a maneira de aprender dos nosos

alumnos/as,  isto  é,  permitíndolles  adquirir  e  interiorizar  a  nova  lingua  de  forma

efectiva.

Toda  esta  avaliación  vainos  axudar  a  comprobar,  revisar  e  entender  como

aprender os nosos alumnos e alumnas, o que aprenderon e porque non aprenderon.

Deste xeito,  a avaliación vainos axudar  dun xeito moi  sinxelo a dotar  aos nosos

alumnos/as cos ferramentas necesarias para adquirir a competencia comunicativa,

de xeito autónomo, integrador e motivador.

Os resultados de aprendizaxe do alumnado contribuirán a reprantexar de cara ao

vindeiro curso que actividades resultan máis atractivas para os estudantes, e cales,

polo  tanto,  obteñen  mellores  resultados.  En  función  deste  análise  faranse  as

modificacións oportunas.

4. METODOLOXÍA

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS PARA TRABALLAR POR COMPETENCIAS NA

AULA

Todo proceso de ensino-aprendizaxe debe partir dunha planificación rigorosa do

que  se  pretende  conseguir,  tendo  claro  cales  son  os  obxectivos  ou  metas,  que

recursos son necesarios, que métodos didácticos son os máis axeitados e como se

avalía a aprendizaxe e retroalimentarse o proceso.

Os métodos didácticos han de elixirse en función do que se sabe que é óptimo

para alcanzar as metas propostas e en función dos condicionantes nos que ten lugar

o ensino.

Un  dos  elementos  clave  no  ensino  por  competencias  é  espertar  e  manter  a

motivación cara á aprendizaxe no alumnado, o que implica unha nova formulación

do papel do alumno, activo e autónomo, consciente de ser o responsable da súa

aprendizaxe.
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Para  potenciar  a  motivación  pola  aprendizaxe  de  competencias  requírense,

ademais,  metodoloxías  activas  e  contextualizadas.  Aquelas  que  faciliten  a

participación e implicación do alumnado e a adquisición e uso de coñecementos

en situacións reais, serán as que xeren aprendizaxes máis transferibles e duradeiras.

As  metodoloxías  activas  han  de  apoiarse  en  estruturas  de  aprendizaxe

cooperativa,  de  forma  que,  a  través  da  resolución  conxunta  das  tarefas,  os

membros  do  grupo  coñezan  as  estratexias  utilizadas  polos  seus  compañeiros  e

poidan aplicalas a situacións similares.

Para  un  proceso  de  ensino-aprendizaxe  competencial  as  estratexias

interactivas son  as  máis  adecuadas,  ao  permitir  compartir  e  construír  o

coñecemento  e  dinamizar  a  sesión  de  clase  mediante  o  intercambio  verbal  e

colectivo de ideas.

O  traballo por proxectos axuda ao alumnado a organizar o seu pensamento

favorecendo  neles  a  reflexión,  a  crítica,  a  elaboración  de  hipótese  e  a  tarefa

investigadora a través dun proceso no que cada un asume a responsabilidade da

súa aprendizaxe, aplicando os seus coñecementos e habilidades a proxectos reais.

Así mesmo, resulta recomendable o uso do  portfolio, que achega información

extensa sobre a aprendizaxe do alumnado, reforza a avaliación continua e permite

compartir resultados de aprendizaxe. O portfolio é unha ferramenta motivadora para

o alumnado que potencia a súa autonomía e desenvolve o seu pensamento crítico e

reflexivo.

O profesorado debe implicarse na elaboración e deseño de diferentes tipos de

materiais  adaptados  aos  distintos  niveis  e  aos  diferentes  estilos  e  ritmos  de

aprendizaxe dos alumnos e alumnas, co obxecto de atender á diversidade na aula,

considerando  especialmente  a  integración  das  Tecnoloxías  da  Información e  a

Comunicación no proceso de ensino-aprendizaxe que permiten o acceso a recursos

virtuais.

Finalmente, é necesaria unha axeitada  coordinación entre os docentes sobre

as estratexias metodolóxicas e didácticas que se utilicen.

En xeral, pódese dicir que o enfoque que ha de primar no tratamento da materia

de Lingua Estranxeira ha de ser o comunicativo, polo que os elementos do currículo

se  definirán  sempre  baseándose  nos  procesos  de  comunicación  aos  que  van
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encamiñados,  adecuándose  no  caso  concreto  da  etapa  de  Primaria  ás

características e as necesidades do alumnado.

Integrando todos estes aspectos e partindo desta idea, o currículo estrutúrase en

torno a actividades de lingua tal como estas se describen no Marco: comprensión e

produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos.

A  lingua  demanda  unha  metodoloxía  que  se  centre  no  alumno,  nas  súas

necesidades  de  aprendizaxe  e  na  responsabilidade  que  este  debe  asumir  no

proceso; A metodoloxía máis idónea será, polo tanto, aquel conxunto de prácticas de

aprendizaxe, ensino e avaliación que mellor contribúa a que o alumno, por un lado,

adquira  as  diversas  competencias  implicadas  na  comunicación,  e,  por  outro,

desenvolva a capacidade de poñer todas estas competencias en práctica de xeito

conxunto para producir e procesar textos orais ou escritos axeitados aos contextos

de actuación correspondentes.

Para  a  adquisición  da  competencia  lingüística  en  lingua  estranxeira  resulta

fundamental o desenvolvemento da capacidade lectora e o dominio da escritura.

Incidirase ademais de xeito especial  no aproveitamento didáctico de  recursos

dixitais,  entendidos  como  unha  ferramenta  esencial  para  iniciar  o  alumnado  na

adquisición gradual de mecanismos autónomos de aprendizaxe, adaptados sempre á

súa idade e ás súas peculiaridades.

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O ensino da nova lingua estará en consonancia cos procesos de aprendizaxe do

alumnado.  Non todos os alumnos e alumnas aprenden da mesma forma nin coa

mesma rapidez.  Non todos teñen as  mesmas habilidades,  nin  parten  de mundos

iguais, nin posúen os mesmos coñecementos previos, etc.

É necesario, polo tanto, prestarlle atención a esta diversidade se se pretende que

todo o alumnado se vexa inmerso nun proceso de ensino-aprendizaxe adecuado ás

súas características. Do mesmo xeito, terase en conta esta diversidade á hora de

formar grupos de traballo e de xogos,  tentando formar grupos mixtos nos que se

axuden  os  uns  aos  outros  así  como  grupos  diferenciados  de  alumnos  con  altas

capacidades e alumnos con algunha necesidade, cada grupo cunha tarefa diferente.
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 ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Nesta etapa porase especial énfase na atención á diversidade do alumnado, na

atención individualizada, na prevención das dificultades de aprendizaxe e na posta en

práctica de mecanismos de reforzo tan pronto como se detecten estas dificultades.

Así pois, prestarase especial atención durante a etapa á atención personalizada

dos  alumnos  e  alumnas,  á  realización  de  diagnósticos  precoces e  ao

establecemento de mecanismos de reforzo para lograr o éxito escolar. Estes serán

consensuados cos titores e orientados polo persoal especialista en NEAE do centro.

Con esta  finalidade nos diferentes  materiais  curriculares que aportamos ao alumnado

desenvólvese un proceso continuo de reciclaxe e de revisión dos contidos.

Partimos dun enfoque da lingua como algo cíclico e non lineal, polo que as actividades

levadas a cabo permitirán que o alumnado incorpore o adquirido na súa memoria a longo

prazo,  e  que  aqueles  nenos/as  que  non  captasen  algún  contido  porque  o  seu  nivel

madurativo non era o apropiado, o poidan adquirir posteriormente cando se recicle noutro

contexto. Desta forma haberá unha revisión constante de contidos durante todo o curso e

prestarase especial atención aos seguintes aspectos:

 Os contidos básicos repetiranse en contextos e situacións diferentes; isto per-

mitirá que, sen perder nin a motivación nin o interese, se estean realizando ta-

refas diferentes ás propostas anteriormente, aínda que inclúan conceptos e

procedementos xa traballados. 

 Atenderemos aos diferentes tempos e ritmos de aprendizaxe.

 A metodoloxía variará en función das necesidades facéndose máis personali-

zada.

 Reforzaremos as técnicas de aprendizaxe.

 Faremos fincapé nos procedementos,  hábitos e actitudes para iniciarse na

competencia comunicativa.
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 Para estudantes que teñan un ritmo de aprendizaxe máis rápido facilitaranse

contidos e material de ampliación e para aqueles que teñan un ritmo máis len-

to empregaranse materiais de reforzo.

En resumo, a nosa programación vai ser aberta e adaptada aos continuos cam-

bios que se poden presentar ao longo do curso académico. Así pois, a atención á di-

versidade será levada a cabo atendendo 3 aspectos principais:

1. A programación: todos os seus compoñentes (obxectivos, contidos, compe-

tencias clave, estándares de aprendizaxe, actividades, metodoloxía e avalia-

ción) serán traballados de menos a máis, é dicir, basearémonos nos contidos

mínimos que deberán ser adquiridos polo noso alumnado e una vez feito isto,

darémoslle a posibilidade de ampliar o seu coñecemento. 

2. A metodoloxía: as actividades serán seleccionadas e levadas a cabo tendo

en conta as características individuais dos nosos nenos e nenas. Estas non

deberán facer a ninguén sentir que non avanza todo o que pode, polo tanto,

atenderase constantemente a estas diferenzas presentando as actividades de

forma diversa, modificándoas ou mesmo facéndoas desaparecer e creando

outras máis oportunas.

3. Os  materiais: cuxo uso deberá permitir una flexibilidade dos mesmos tanto

por parte do alumando como do propio mestre/-a. 

4. Os agrupamentos: empregaranse ao longo do curso diferentes tipos de agru-

pamentos: traballo individual, en parellas, en pequenos grupos e en grandes

grupos co fin de facilitar a mellora da aprendizaxe dos estudantes e o enrique-

cemento mutuo que favorece o traballo grupal.

En  caso  de  contar  con  alumnado  que  precisase  medidas  extraordinarias

estableceranse, en coordinación cos titores e orientados polo persoal especialista en

NEAE do centro, aquelas máis axeitadas para que as condicións de realización das

avaliacións se adapten ás necesidades do alumnado con NEAE.
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5. RECURSOS DIDÁCTICOS E ORGANIZATIVOS

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS

Recursos materiais dispoñibles no centro

 DVD
CD
Cámara de vídeo
Ordenadores
PDI (Pizarra Dixital Interactiva)

Espazos dispoñibles no centro 

Aula de informática
Patios
Ximnasio
Salón de actos
Biblioteca

Distribución do espazo dentro da aula 

Distribución de pupitres en grupos
Áreas  de  traballo  concretas:  biblioteca  de  aula,  lectura,  xogos,  manualidades,

ordenador, etc.

6. UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN

As Tecnoloxías da Información e a Comunicación serán unha peza fundamental

para producir o cambio metodolóxico que leve a conseguir o obxectivo de mellora da

calidade  educativa.  Así  mesmo,  o  uso  responsable  e  ordenado  destas  novas

tecnoloxías por parte dos alumnos e alumnas debe estar presente en todo o sistema

educativo.
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Os  alumnos  e  alumnas  van  aprender  a  utilizar,  de  forma  responsable,  as

posibilidades que as Tecnoloxías da Información e a Comunicación lles ofrecen para

a  adquisición  de  destrezas  na  área  de  Lingua  Estranxeira.  Así  pois  as  TICs

empregaranse para:

 Presentar,  repasar  e  practicar  o  vocabulario  de  xeito  significativo  e

memorizable.

 Ver e escoitar vídeos culturais e cancións.

 Contar contos.

7. PROXECTO LECTOR

A lectura é unha ferramenta fundamental do desenvolvemento da personalidade,

pero tamén o é de socialización como elemento esencial para convivir en democracia

e desenvolverse na sociedade da información. Para iso é preciso que os alumnos

adquiran habilidades que lles permitan o seguinte:

 Comprensión de textos literarios sinxelos, adaptados á idade e aos intereses

dos alumnos (textos narrativos e poéticos).

 Introdución ao uso da biblioteca escolar.

 Participación  en  representacións,  memorización  e  recitación  de  poemas,

cantar cancións, contar contos, etc.
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1-XUSTIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN

Esta  programación  foi  elaborada seguindo  as  pautas  mencionadas  nos  seguintes

documentos:

 Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa

(LOMCE)

 Real Decreto 126/2014, do 28 de febreiro, polo que se establece o currículo

básico da Educación Primaria.

 Orde  ECD/686/2014,  do  23  de  abril,  pola  que  se  establece  o  currículo  da

Educación  Primaria  para  o  ámbito  de  xestión  do Ministerio  de  Educación,

Cultura e deporte

De acordo coa  LOMCE,  o  currículo (regulación dos elementos que determinan os

procesos  de  ensino  e  aprendizaxe  para  cada  unha  das  ensinanzas  e  etapas

educativas) está integrado por:

a)  Obxectivos: referentes relativos aos logros que o alumno debe alcanzar ao

finalizar  o  proceso  educativo,  como  resultado  das  experiencias  de  ensino-

aprendizaxe intencionalmente planificadas a tal fin.

b)  Competencias:  capacidades  para  aplicar  de  forma integrada  os  contidos

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

de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos.

c) Contidos: conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que

contribúen  ao  logro  dos  obxectivos  de  cada  ensino  e  etapa  educativa  e  á

adquisición  de  competencias.  Os  contidos  ordénanse  en  materias,  que  se

clasifican en materias, ámbitos, áreas e módulos en función das ensinanzas, as

etapas educativas ou os programas en que participe o alumnado.
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d)  Estándares de  aprendizaxe  avaliables:  especificacións  dos  criterios  de

avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe, e que concretan o

que o alumno debe comprender, debe saber, e saber que facer en cada materia;

deben ser observables, medibles e avaliables e permitir graduar o rendemento

ou logro alcanzado. O seu deseño debe contribuír e facilitar o deseño de probas

estandarizadas e comparables.

e) Criterios de avaliación: son o referente específico para avaliar a aprendizaxe

do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe

lograr, tanto en coñecementos coma en competencias;  responden ao que se

pretende conseguir en cada materia.

f)  Metodoloxía didáctica:  conxunto de estratexias, procedementos e accións

organizadas e planificadas polo profesorado, de xeito consciente e reflexivo, coa

finalidade de posibilitar  a aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos

formulados.

2-METODOLOXÍA

Pretendemos  poñer  en  práctica  unha  metodoloxía  integradora  e  participativa  que

afronte a diversidade presente nas aulas ofertando variados camiños para acadar os

mesmos obxectivos, que sexa lúdica e estimulante para as nenas e os nenos e que

promova o pracer pola aprendizaxe e pola comunicación noutras linguas. Será deste

xeito como o noso alumnado irá acadando un conxunto de aptitudes e competencias

básicas que lles axudarán ao longo dos anos de estudo. 

Formar persoas solidarias e cooperadoras, críticas e autocríticas, capaces de superar

conflitos e resistentes ao fracaso será a nosa meta, polo que, como especialistas da

área de linguas estranxeiras, deberemos favorecer tamén a práctica de ditos valores

coa selección de materiais, coa dinamización das clases, coas avaliacións de todo o

proceso de aprendizaxe e coa nosa actitude e capacidade para adaptar o currículo á

realidade de cada centro, de cada aula e de cada nena e neno.

A nosa idea é abarcar aspectos de coñecemento próximos á propia experiencia das

nenas  e  dos  nenos  contactando  con  outras  áreas  do  currículo  e  fomentando
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progresivamente o coñecemento dunha realidade multicultural. Nesta sociedade da

comunicación  e  da  información,  a  aprendizaxe  doutra  lingua  bríndanos  a

oportunidade  de  preparar  ao  noso  alumnado  para  vivir  nun  mundo  multilingüe

aportándolles  unha  gran  variedade  de  mensaxes  multiculturáis  producidas  coas

diferentes linguaxes presentes na sociedade. 

Ao falar de linguas compre achegarnos ao Marco Común Europeo de Referencia para

as  linguas  (documento  elaborado  polo  Consello  de  Europa),  que  partindo  da

valoración das diversas linguas e culturas, promove o coñecemento das mesmas coa

finalidade de favorecer a comunicación entre iguais, eliminar barreiras, prexuízos e

estereotipos e enriquecer persoalmente ás nenas e aos nenos. Ao mesmo tempo,

proporciona tamén unha base común de referencia para a elaboración de programas

de  linguas,  orientacións curriculares,  exames,  manuais  e  materiais  de  ensino  en

Europa e marca os niveis e estadios polos que as persoas pasan no proceso da

adquisición de linguas. 

O Consello de Europa non propón unha liña metodolóxica concreta a levar a cabo

senón que presenta os diferentes enfoques que dependendo das variables presentes

no proceso de ensino aprendizaxe serán máis valiosos nun determinado contexto e

momento. A posta en práctica do enfoque escollido atenderá entón aos obxectivos

propostos e ás persoas inmersas no seu contexto.

Na  educación  primaria  consideramos  que  o  enfoque  comunicativo  dirixirá  a

comunicación oral, obxectivo prioritario nesta etapa, e a motivación sentará as bases

para a aprendizaxe, facendo que a atención sexa máis intensa, a aprendizaxe mais

rápida e a actitude tranquila e relaxada ante a lingua estranxeira, a sociedade e a

cultura que esta implica. Será unha metodoloxía baseada no descubrimento guiado e

colectivo  e  na  resolución  de  problemas,  favorecendo  en  todo  momento  a

participación e implicación activa dos nenos e das nenas, coa finalidade de lograr

aprendizaxes  eficaces  dende  o  punto  de  vista  cognitivo,  comunicativo  e  socio-

afectivo.

As contribucións das diferentes correntes pedagóxicas e psicolóxicas ( construtivismo,

intelixencia  emocional...),  que  acentúan  a  importancia  da  significatividade,

interdisciplinariedade  e  globalización  das  aprendizaxes  promove  unha  forma  de

ensino na que a persoa aprendiz convértese en axente activo na construción da
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aprendizaxe, polo que o currículo debe cambiar reducindo contidos, reestruturándose

ou ampliándose en función das persoas implicadas no proceso, dos intereses das

mesmas, do contorno ...

Neste modelo de integración curricular o enfoque dos contidos é globalizador, o traballo

debe xirar fundamentalmente en torno ás tarefas realizadas en grupo, nas que cada

nena e cada neno constrúe a súa propia aprendizaxe e ten un rol determinante para

a consecución final das mesmas. As destrezas básicas máis desenvolvidas serán as

receptivas e priorizarase o uso comunicativo e  funcional  da lingua posto  que ao

espertar o interese do alumnado cara ao proceso de aprendizaxe se lle fai participar

activamente no mesmo. 

E xa que o obxectivo prioritario non é lingüístico e a corrección nas producións orais só

se  farán  cando  dificulten  a  comprensión,  as  nenas  e  os  nenos  serán  quen  de

participar de forma máis relaxada sen temor a equivocarse, asegurando o éxito, polo

que  gañarán  en  seguridade  e  se  favorecerá  a  valoración  que  teñan  da  lingua

estranxeira.

Por outra banda, necesitamos formar a persoas capaces de integrarse na sociedade do

coñecemento, capaces de discernir e interiorizar as múltiples mensaxes que recibe

constantemente para logo producir e comunicarse coa linguaxe multimedia. O estudo

da lingua estranxeira  xa  non consistirá  unicamente  no dominio  da  escritura,  das

relacións morfosintácticas ou léxicas ou da comprensión e expresión oral e escrita

como se viña facendo ata de agora, polo que a metodoloxía a empregar no ensino

das linguas estranxeiras abranguerá un mundo moito máis complexo, un lugar onde

as TIC cobran relevancia en todos os aspectos, un espazo no que será necesario o

coñecemento  das  linguaxes  presentes  na  vida  cotiá,  na  escola,  na  rúa...  para

conseguir que as nenas e os nenos cheguen a ser persoas críticas fronte aos medios

e  fronte  á  súa  propia  realidade  e  para  botar  a  andar  a  persoas  receptoras

participativas  capaces  de  dar  resposta  ás  múltiples  mensaxes  que  recibe  e

creadoras das súas propias mensaxes.

A aprendizaxe da nova lingua será, nos primeiros niveis, intuitiva. Tentaremos que os

nenos e nenas se somerxan na lingua sen medo presentándolles mensaxes reais ou

adaptadas vinculadas aos seus intereses: producións multimedia nas que teñan que

interacionar,  fotografías,  contos  ,  dramatizacións,  vídeos,  cancións,  xogos...,  e
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aproveitaremos calquera situación da vida cotiá que consideren interesante: alguén

cunha nova que contar, celebración dun aniversario, festividades, algo que traen á

escola...

A variedade das producións ou modelos presentados será fundamental non só para

manter a motivación senón tamén para atender ás diferenzas de nivel e de formas de

aprender.

Outra das estratexias máis exitosas para a aprendizaxe dun novo idioma na educación

primaria consiste en recrear situacións e contextos nos que o alumnado teña que

responder actuando: Resposta Física Total (TPR. Total Physical Response). Por iso

as interaccións que aparecen durante a práctica dos xogos, actividades plásticas,

artísticas,  musicais  e  físico  deportivas  revélanse  como  valiosos  instrumentos

cognitivos para a adquisición da competencia comunicativa na nova lingua ao tempo

que fomentan a valoración positiva que cada persoa ten de si mesma, a iniciativa

persoal, a cohesión no grupo e por tanto a prevención de conflitos e a atención e

respecto ás diferenzas.

Programaremos e planificaremos a nosa actividade docente sabendo que os nosos

alumnos e nosas alumnas aprenden de formas diversas. Atendendo aos diferentes

tipos de intelixencia axudaremos a que todo o alumnado, en maior ou menor medida,

adquiran  o  coñecemento  e  as  competencias  básicas  para  comunicarse  na  nova

lingua, evite o rexeitamento cara a outro idioma e cultura,e reforce a súa autoestima

ao participar en actividades con moitas posibilidades de éxito.

A dinámica nas clases de idioma será de grande importancia, procuraremos guiar cara

un  traballo  colaborativo  no  que  necesariamente  as  nenas  e  nenos  deberán

interacionar co resto do grupo, asumindo os diferentes roles en función das diversas

capacidades e niveis. E establecerase unha relación na que as persoas con mellores

aptitudes  axuden  aos  que  precisan  dunha  atención  mais  individualizada,

beneficiándose ambas partes do intercambio. 

A metodoloxía das clases de lingua estranxeira conducirá tamén á adquisición dunha

autonomía crecente que se acadará primeiro aprendendo a empregar  as axudas

externas (dicionarios, internet, bancos de recursos da aula...) e as internas (reflexión

no uso da lingua, autoavaliacións, ...); e en segundo lugar reinventando producións
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orais  e  escritas  en  diversos  formatos,  imprescindibles  para  o  coñecemento

metalingüístico.

3- CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS DE ÁREA PARA  TERCEIRO CURSO DE
PRIMARIA.

• Valorar a lingua estranxeira, e as linguas en xeral como medio de comunicación

e  entendemento  entre  as  persoas  de  procedencias  e  culturas  diversas  e  como

ferramenta de aprendizaxe de distintos contidos.

• Escoitar e comprender mensaxes en interaccións verbais variadas, utilizando as

informacións transmitidas para a realización de tarefas concretas diversas relacionadas

coa súa experiencia.

• Expresarse e interactuar oralmente en situacións sinxelas e habituais que teñan

un  contido  e  desenvolvemento  coñecidos,  utilizando  procedementos  verbais  e  non

verbais e adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación.

• Manifestar  unha  actitude  receptiva,  interesada  e  de  confianza  na  propia

capacidade de aprendizaxe e de uso da lingua estranxeira.

• Utilizar  os  coñecementos  e  as  experiencias  previas  coas  linguas  galega  e

castelá para unha adquisición máis rápida, eficaz e autónoma da lingua estranxeira.

• Identificar  aspectos  fonéticos,  de  ritmo,  acentuación  e  entoación,  así  como

estruturas  lingüísticas  e  aspectos  léxicos  da  lingua  estranxeira  e  usalos  como

elementos básicos da comunicación.

• Ler de xeito comprensivo textos diversos, relacionados coas súas experiencias e

intereses, extraendo información xeral e específica de acordo cunha finalidade previa.

• Aprender  a  usar  con  progresiva  autonomía  tódolos  medios  ao  seu  dispor,

incluídas as TIC, para obter información e para comunicarse en lingua estranxeira.

• Escribir  textos  diversos  con  finalidades  variadas  sobre  temas  previamente

tratados na aula e coa axuda de modelos.

• Coñecer  aspectos  de  diferentes  culturas  utilizando  a  lingua  estudada  e

demostrar unha actitude respectuosa cara elas.  
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4- ORGANIZACIÓN DO CURRICULO POR COMPETENCIAS CLAVE: OBXETIVOS

DIDÁCTICOS (DOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN), CONTIDOS, CRITERIOS DE

AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E INDICADORES DE LOGRO.

As Competencias Clave do currículo son as seguintes:

*Comunicación lingüística. (CCL)

*Competencia  matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía.

(CMCT)

*Competencia dixital. (CD)

*Aprender a aprender. (CAA)

*Competencias sociais e cívicas. (CSC)

*Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. (SIE)

*Conciencia e expresións culturais. (CCEC)

Potenciarase  o  desenvolvemento  das  Competencias  básicas  ou disciplinares

(Comunicación  lingüística,  Competencia  matemática  e  competencias  básicas  en

ciencia e tecnoloxía), aínda que tamén se atenderá o resto de Competencias Clave

de tratamento transversal.

A AVALIACIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE

Tanto na avaliación continua nos diferentes cursos coma nas avaliacións finais nas

diferentes etapas educativas, para poder avaliar  as competencias é necesario elixir

estratexias e instrumentos para avaliar o alumnado de acordo cos seus desempeños

na  resolución  de  problemas  que  simulen  contextos  reais,  mobilizando  os  seus

coñecementos, destrezas e actitudes.
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Han de  establecerse  as  relacións  dos  estándares  de  aprendizaxe avaliable  coas

competencias ás que contribúen, para lograr a avaliación dos niveis de desempeño

competenciais alcanzados polo alumnado.

A  avaliación  do  grao  de  adquisición  das  competencias  debe  estar  integrada  coa

avaliación  dos  contidos,  na  medida  en  que  ser  competente  supón  mobilizar  os

coñecementos  e  actitudes  para  dar  resposta  ás  situacións  formuladas,  dotar  de

funcionalidade ás aprendizaxes e aplicar o que se aprende dende unha formulación

integradora.

Os niveis de desempeño das competencias poderanse medir a través de indicadores

de logro, tales como  Rúbricas ou escalas de avaliación. Estes indicadores de logro

deben  incluír  rangos  dirixidos  á  avaliación  de  desempeños,  que  teñan  en  conta  o

principio de atención á diversidade.

O  profesorado  debe  utilizar  procedementos  de  avaliación  variados  e  incorporar

estratexias que permitan a participación do alumnado na avaliación dos seus logros,

como a autoavaliación, a avaliación entre iguais ou a coavaliación. En todo caso, os

distintos procedementos de avaliación utilizables, como a observación sistemática do

traballo dos alumnos, as probas orais e escritas, o portfolio, os protocolos de rexistro,

ou os traballos de clase, permitirán a integración de todas as competencias nun marco

de avaliación coherente.

As avaliacións externas de fin de etapa terán en conta, tanto no seu deseño coma na

súa avaliación os estándares de aprendizaxe avaliable do currículo.
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5-CONTIDOS, CRITERIOS E ESTÁNDARES ESPECÍFICOS DE 3º DE PRIMARIA

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAXE

AVALIABLES

BLOQUE 1:

COMPRENSIÓN  DE

TEXTOS ORAIS

COMPRENSIÓN DE TEXTOS

ORAIS

COMPRENSIÓN  DE

TEXTOS ORAIS

Estratexias  de

comprensión de textos

orais:

-  Mobilización  de

expectativas,

identificación  de  claves

e  inferencias,

comprobación  e

reformulación  de

hipótese.

Aspectos

socioculturais  e

sociolingüísticos:

convencións  sociais,

normas  de  cortesía;

costumes  e  actitudes;

linguaxe non verbal.

Funcións

comunicativas:

-  Saúdos  e

presentacións,

desculpas,

agradecementos.

-  Expresión  da

-  Coñecer  e saber  aplicar  as

estratexias  básicas  máis

axeitadas para a comprensión

do sentido xeral, a información

esencial  ou  os  puntos

principais do texto.

-  Identificar  aspectos

socioculturais  e

sociolingüísticos  básicos,

concretos  e  significativos,

sobre  vida  cotiá  (hábitos,

horarios,  actividades,

celebración),  condicións  de

vida  (vivenda,  ámbito),

relacións  interpersoais

(familiares,  de  amizade,

escolares),  comportamento

(xestos habituais, uso da voz,

contacto físico) e convencións

sociais (normas de cortesía), e

aplicar  os  coñecementos

adquiridos sobre estes a unha

comprensión  axeitada  do

texto.

1.  Comprende  o  sentido

global  de  explicacións  ou

instrucións orais sinxelas.

2. Extrae o sentido xeral  e

capta os  detalles esenciais

de  narracións  orais

axeitadas ao seu nivel.

3.  Asimila  as  ideas

principais  de  presentacións

sinxelas e ben estruturadas

sobre  temas  familiares  ou

do  seu  interese  (p.  e.

animais,  personaxes  de

conto),  sempre  e  cando

conte  con  imaxes  e

ilustracións  e  se  fale  de

xeito lento e claro.

4.  Identifica  o  tema  dunha

conversación moi sinxela e

predicible  que ten lugar na

súa  presenza  nalgún

espazo  público  real  ou

simulado  sobre  temas

coñecidos.
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAXE

AVALIABLES

capacidade,  o  gusto,  o

acordo ou desacordo, o

sentimento, a intención.

- Descrición de persoas,

actividades,  lugares  e

obxectos.

 -  Petición  e

ofrecemento  de

información,  axuda,

instrucións,  obxectos,

permiso.  -

Establecemento  e

mantemento  da

comunicación.

Estruturas  sintáctico-

discursivas

Léxico  oral  de  alta

frecuencia (recepción)

Patróns  sonoros,

acentuais,  rítmicos  e

de ton.

- Identificar o sentido xeral,  a

información  esencial  e  a

maioría  dos  puntos  principais

en textos  orais  moi  breves  e

sinxelos,  cun  grande  número

de estruturas simples e léxico

de  uso  moi  frecuente,

articulados  con  claridade  e

lentamente  e  transmitidos  de

viva  voz  ou  por  medios

técnicos,  sobre  temas

relacionados  coas  propias

experiencias,  necesidades  e

intereses en contextos cotiáns

predicibles  sempre  que  se

conte  con  apoio  visual,

posibilidade  de  repetición  ou

confirmación  e  cunha  forte

referencia contextual.

-  Distinguir  a  función

comunicativa  principal  (p.  e.

unha  demanda  de

información, unha orde, ou un

ofrecemento),  así  como  os

patróns discursivos básicos (p.

e.  inicio  e  peche

conversacional,  ou  os  puntos

dunha  narración

esquemática).

5.  Comprende  o  sentido

xeral  e  o  esencial  das

dramatizacións  de  contos

tradicionais  ou  de  historias

populares  previamente

coñecidos.
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAXE

AVALIABLES

-  Recoñecer  os  significados

máis  comúns  asociados  ás

estruturas  sintácticas  básicas

propias  da comunicación  oral

(p.  e.  estrutura  interrogativa

para demandar información).

-  Recoñecer  un  repertorio

limitado de léxico oral de alta

frecuencia relativo a situacións

cotiás  e  temas  habituais  e

concretos  relacionados  coas

propias  experiencias,

necesidades  e  intereses,  e

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.

- Discriminar patróns sonoros,

acentuais,  rítmicos  e  de  ton

básicos  e  recoñecer  os

significados  e  intencións

comunicativas  xenerais

relacionados con estes.
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CONTIDOS
CRITERIOS  DE

AVALIACIÓN

ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAXE

AVALIABLES
BLOQUE 2:

PRODUCIÓN  DE  TEXTOS

ORAIS:

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

PRODUCIÓN  DE  TEXTOS

ORAIS:

EXPRESIÓN  E

INTERACCIÓN

PRODUCIÓN  DE

TEXTOS  ORAIS:

EXPRESIÓN  E

INTERACCIÓN
Estratexias  de  produción  de

textos orais:

-  Planificación,  execución  e

control  mediante

procedementos  lingüísticos,

paralingüísticos e paratextuais.

Aspectos  socioculturais  e

sociolingüísticos:

convencións sociais, normas de

cortesía; costumes e actitudes;

linguaxe non verbal.

Funcións comunicativas:

-  Saúdos  e  presentacións,

desculpas, agradecementos.

-  Expresión  da  capacidade,  o

gusto, o acordo ou desacordo,

o sentimento, a intención.

 -  Descrición  de  persoas,

actividades,  lugares  e

obxectos.

-  Petición  e  ofrecemento  de

información, axuda, instrucións,

Coñecer  e saber  aplicar  as

estratexias  básicas  para

producir  textos  orais

monolóxicos  ou  dialóxicos

moi  breves  e  sinxelos,

utilizando,  p.  e.,  fórmulas e

linguaxe  prefabricada  ou

expresións memorizadas, ou

apoiando con xestos o que

se quere expresar.

Coñecer  aspectos

socioculturais  e

sociolingüísticos  básicos,

concretos e significativos, e

aplicar  os  coñecementos

adquiridos  sobre  estes  a

unha  produción  oral

adecuada  ao  contexto,

respectando as convencións

comunicativas  máis

elementais.

Interactuar  de  xeito  moi

básico,  utilizando  técnicas

moi simples, lingüísticas ou

non verbais  (p.  e.  resposta

física,  xestos  ou  contacto

1.  Fai  presentacións

breves  e  sinxelas,

previamente

preparadas  e

ensaiadas,  sobre

temas  cotiáns  ou  do

seu  interese

(presentarse  e

presentar  outras

persoas;  dar

información  básica

sobre si mesmo, a súa

familia e a súa clase; o

seu menú preferido,  o

aspecto  exterior  dun

obxecto ou un animal;

dicir  o que lle gusta e

non  lle  gusta)  usando

estruturas  moi

sinxelas.

2.  Responde

axeitadamente  en

situacións  de

comunicación  (saúdo,

preguntas  sinxelas

sobre  si  mesmo,

petición  ou
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CONTIDOS
CRITERIOS  DE

AVALIACIÓN

ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAXE

AVALIABLES
obxectos, permiso.

-  Establecemento  e

mantemento da comunicación.

Estruturas  sintáctico-

discursivas

Léxico oral de alta frecuencia

(produción)

Patróns  sonoros,  acentuais,

rítmicos e de ton.

físico)  para  iniciar,  manter

ou  concluír  unha  breve

conversación,  cumprindo  a

función  comunicativa

principal  do  texto  (p.  e.  un

saúdo,  unha felicitación,  un

intercambio de información).

Participar  de  xeito  moi

simple  e  de  xeito

comprensible,  aínda  que

sexan  necesarias  algunhas

aclaracións,  en

conversacións  moi  breves

con  intercambio  directo  de

información  sobre  temas

moi  familiares,  utilizando

expresións e frases sinxelas

e  de  uso  moi  frecuente,

fundamentalmente  illadas

aínda  que  nalgunhas

ocasións consiga conectalas

de  forma  básica,  sendo

indispensable a paráfrase e

a  cooperación  do

interlocutor  para  manter  a

conversación.

Facerse  entender  en

intervencións  breves  e

sinxelas,  aínda  que  se

ofrecemento  de

obxectos, expresión do

que  lle  gusta  ou  non,

do que está a facer, do

lugar  onde  está

situado algo, etc.)

3.  Participa  en

conversacións  cara  a

cara  ou  por  medios

técnicos  que  permitan

ver a cara e xestos do

interlocutor,  nas  que

establece  contacto

social  (dar  as  grazas,

saudar,  despedirse,

dirixirse a alguén, pedir

desculpas,

presentarse,  felicitar

alguén),  intercámbiase

información  persoal

(nome,  idade,  etc.),

exprésanse

sentimentos, etc.

4.  Desenvólvese  en

situacións  cotiás

simples,  reais  ou

simuladas  (p.  e.  pedir

unha  comida  no

comedor escolar).
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CONTIDOS
CRITERIOS  DE

AVALIACIÓN

ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAXE

AVALIABLES
produzan  tatexos,

vacilacións,  repeticións  ou

pausas  para  reorganizar  o

discurso.

Manexar  estruturas

sintácticas  básicas  (p.  e.

enlazar  palabras  ou grupos

de palabras con conectores

básicos  como  "e"),  aínda

que  se  sigan  cometendo

erros  básicos  de  xeito

sistemático en, p. e., tempos

verbais ou na concordancia.

Coñecer  e  utilizar  un

repertorio limitado de léxico

oral  de  alta  frecuencia

relativo a situacións cotiás e

temas habituais e concretos

relacionados  cos  propios

intereses,  experiencias  e

necesidades.

Articular, de xeito polo xeral

comprensible  pero  con

evidente  influencia  da

primeira  ou  outras  linguas,

un repertorio moi limitado de

patróns  sonoros,  acentuais,

rítmicos  e  de  ton  básicos,
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CONTIDOS
CRITERIOS  DE

AVALIACIÓN

ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAXE

AVALIABLES
adaptándoos  á  función

comunicativa  que  se  quere

levar a cabo.

CONTIDOS
CRITERIOS  DE

AVALIACIÓN

ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAXE

AVALIABLES
BLOQUE  3:  COMPRENSIÓN

DE TEXTOS ESCRITOS

COMPRENSIÓN  DE

TEXTOS ESCRITOS

COMPRENSIÓN  DE

TEXTOS ESCRITOS
Estratexias  de  comprensión

de textos escritos:

-  Mobilización de expectativas,

identificación  de  claves  e

inferencias,  comprobación  e

reformulación de hipótese.

Aspectos  socioculturais  e

sociolingüísticos:

convencións sociais, normas de

cortesía; costumes e actitudes;

linguaxe non verbal.

Funcións comunicativas:

-  Saúdos  e  presentacións,

desculpas, agradecementos.

-  Expresión  da  capacidade,  o

gusto, o acordo ou desacordo,

o sentimento, a intención.

-  Descrición  de  persoas,

actividades,  lugares  e

obxectos.

- Coñecer e saber aplicar as

estratexias  básicas  máis

axeitadas  para  a

comprensión  do  sentido

xeral, a información esencial

ou  os  puntos  principais  do

texto.

-  Identificar  aspectos

socioculturais  e

sociolingüísticos  básicos,

concretos  e  significativos,

sobre  vida  cotiá  (hábitos,

horarios,  actividades,

celebración),  condicións  de

vida  (vivenda,  ámbito),

relacións  interpersoais

(familiares,  de  amizade,

escolares)  e  convencións

sociais  (normas  de

cortesía),  e  aplicar  os

coñecementos  adquiridos

1.  Formula  hipótese

sobre  o  contido  de

textos  sinxelos

partindo  dos  seus

coñecementos previos,

das  ilustracións,  do

título,  dos  elementos

gráficos, etc.

 2.  Comprende

información esencial  e

localiza  información

específica  en  material

informativo  sinxelo

como  menús  ou

anuncios.

3.  Comprende  unha

secuencia moi breve e

sinxela  de  instrucións

para realizar p. e. unha

receita moi sinxela.
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CONTIDOS
CRITERIOS  DE

AVALIACIÓN

ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAXE

AVALIABLES
-  Petición  e  ofrecemento  de

axuda,  instrucións,  obxectos,

permiso.

-  Establecemento  e

mantemento da comunicación.

Estruturas  sintáctico-

discursivas

Léxico  escrito  de  alta

frecuencia (recepción)

Patróns  gráficos  e

convencións  ortográficas

básicas.

sobre  estes  a  unha

comprensión  axeitada  do

texto.

- Identificar o sentido xeral,

as  ideas  principais  e  a

maioría  das  informacións

específicas  en  textos

impresos  ou  dixitais,  moi

breves  e  sinxelos,  con

estruturas  simples  e  léxico

de uso moi frecuente, sobre

temas  moi  familiares  e

cotiáns,  sempre  que  se

poida  reler  ou  pedir

aclaracións  e  cóntese  con

apoio visual e contextual.

-  Distinguir  a  función  ou

funcións  comunicativas

principais  do  texto  (p.  e.

unha  felicitación,  unha

demanda de información, ou

un  ofrecemento)  e  un

repertorio limitado dos seus

expoñentes  máis  habituais,

así  como  os  patróns

discursivos  básicos  (p.  e.

inicio  e peche dunha carta,

ou  os  puntos  dunha

descrición esquemática).

4.  Comprende  o

esencial  e  os  puntos

principais  de  noticias

moi  breves  e  artigos

de revistas infantís que

traten  temas  que  lle

sexan  familiares  ou

sexan do seu interese

(animais,  deportes,

grupos  musicais,

xogos de ordenador).
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CONTIDOS
CRITERIOS  DE

AVALIACIÓN

ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAXE

AVALIABLES
- Recoñecer os significados

máis  comúns  asociados  ás

estruturas  sintácticas

básicas  propias  da

comunicación  escrita  (p.  e.

estrutura  interrogativa  para

demandar información).

-  Recoñecer  un  repertorio

limitado de léxico escrito de

alta  frecuencia  relativo  a

situacións  cotiás  e  temas

habituais  e  concretos

relacionados  coas  súas

experiencias, necesidades e

intereses,  e  inferir  do

contexto  e  da  información

contida  no  texto  os

significados  probables  de

palabras  e  expresións  que

se descoñecen.

-  Recoñecer  os  signos

ortográficos  básicos  (p.  e.

punto,  coma,  consulta,

exclamación),  así  como

símbolos  de  uso  frecuente

(p.  e.,  ☺@,  $,  ₤),  e

identificar  os  significados  e

intencións  comunicativas

xerais  relacionados  con

estes.
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CONTIDOS
CRITERIOS  DE

AVALIACIÓN

ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAXE

AVALIABLES
BLOQUE 4:  PRODUCIÓN DE

TEXTOS ESCRITOS:

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

PRODUCIÓN  DE  TEXTOS

ESCRITOS: EXPRESIÓN E

INTERACCIÓN

PRODUCIÓN  DE

TEXTOS  ESCRITOS:

EXPRESIÓN  E

INTERACCIÓN
Estratexias  de  produción  de

textos escritos:

-  Planificación,  execución  e

control  mediante

procedementos  lingüísticos,

paralingüísticos e paratextuais

Aspectos  socioculturais  e

sociolingüísticos:

convencións sociais, normas de

cortesía; costumes e actitudes;

linguaxe non verbal.

Funcións comunicativas:

-  Saúdos  e  presentacións,

desculpas, agradecementos.

-  Expresión  da  capacidade,  o

gusto, o acordo ou desacordo,

o sentimento, a intención.

-  Descrición  de  persoas,

actividades,  lugares  e

obxectos.

-  Petición  e  ofrecemento  de

axuda,  instrucións,  obxectos,

permiso.

 -  Establecemento  e

-  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.

-  Coñecer  aspectos

socioculturais  e

sociolingüísticos  básicos

concretos  e  significativos  e

aplicalos  a  unha  produción

escrita axeitada ao contexto,

respectando  as  normas  de

cortesía básicas.

- Construír, en papel ou en

soporte  electrónico,  textos

moi  curtos  e  moi  sinxelos,

compostos  de  frases

simples illadas, nun rexistro

neutro  ou  informal,

utilizando  con  certa

frecuencia a forma correcta

das  convencións

1.  Completa

formularios  marcando

opcións e completando

datos ou outro tipo de

información persoal (p.

e.  gustos,  títulos  de

contos  lidos,  opinións,

etc.

2. É capaz de construír

textos  narrativos

sinxelos  partindo  de

modelos  e/ou  de

andamiaxe  moi

estructurados.

3. Escribe a partir dun

modelo

correspondencia

persoal breve e simple

(mensaxes,  notas,

postais,  correos)  na

que felicita  alguén,  ou

fala de si mesmo e do

seu  ámbito  inmediato
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mantemento da comunicación.

Estruturas  sintáctico-

discursivas

Léxico  escrito  de  alta

frecuencia (produción)

Patróns  gráficos  e

convencións  ortográficas

básicas.

ortográficas  básicas  e  os

principais  signos  de

puntuación, para falar de si

mesmo, do seu ámbito máis

inmediato e de aspectos da

súa vida cotiá, en situacións

moi familiares e predicibles.

-  Cumprir  a  función

comunicativa  principal  do

texto  escrito  (p.  e.  unha

felicitación,  un  intercambio

de  información,  ou  un

ofrecemento),  utilizando  un

repertorio limitado dos seus

expoñentes máis frecuentes

e  de  patróns  discursivos

básicos  (p.  e.  saúdos  para

inicio  e  despedida  para

peche dunha carta, ou unha

narración  esquemática

desenvolvida en puntos).

-  Manexar  estruturas

sintácticas  básicas  (p.  e.

enlazar  palabras  ou grupos

de palabras con conectores

básicos  como  "e"),  aínda

que  se  sigan  cometendo

erros  básicos  de  xeito

sistemático en, p. e., tempos

verbais ou na concordancia.

-  Coñecer  e  utilizar  un

(familia,  amigos,

obxectos, lugares)
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repertorio limitado de léxico

escrito  de  alta  frecuencia

relativo a situacións cotiás e

temas habituais e concretos

relacionados  cos  propios

intereses,  experiencias  e

necesidades.

-  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.

ESTRUTURAS SINTÁCTICAS E LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA

ESTRUTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and).

- Afirmación:(affirmative sentences; Yes (+ tag))

-  Exclamación:  (Help!  Sorry!,  How +  Adj.,  e.  g.  How nice!;  exclamatory

sentences, e. g. I love salade!).

- Negación: (negative sentences with not), non (Adj.), No (+ negative tag)).

- Consulta: (How are you?, How many...?, Wh- questions, Aux. questions)
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- Expresión do tempo: presente (simple present); futuro (going to).

-  Expresión  do  aspecto:  puntual  (simple  tenses);  durativo  (present

continuous).

-  Expresión  da  modalidade:  capacidade  (can);  permiso  (can);  intención

(going to).

- Expresión da existencia (there is/are); a entidade (nouns and pronouns,

articles, demonstratives); a calidade (very + Adj.).

-  Expresión  da  cantidade:  (singular/plural;  cardinal  numerals  up  to  two

digits;  ordinal numerals up to two digits.  Quantity: many, some, (a) little,

more, half, a bottle, a cup, a glass, a piece. Degree: very).

-  Expresión  do  espazo  (prepositions  and  adverbs  of  location,  position,

distance).

- Expresión do tempo (points (e. g. half past past five);  divisions (e. g. half

an  hour,  summer),  indications  of  time:  anteriority  (before);  posteriority

(after); sequence (first...then).

- Expresión do modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well, quickly, carefully).

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA

- Identificación persoal

- Vivenda e fogar 

- Roupa e apariencia física

- Tempo libre, ocio e deporte

- Animais

- Alimentación e saúde

- Tecnoloxías da Información e a Comunicación
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6-DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DIDÁCTICAS

Primero Trimestre On high street; At flat number 6; At hte

fancy dress shop; Christmas

Segundo Trimestre At the rooftops café; At the library;  

 

Terceiro trimestre At rooftops zoo; At the takeaway

CONMEMORACIÓNS E CELEBRACIÓNS

Considéranse actividades complementarias as organizadas durante o horario escolar

polos  centros,  de  acordo  co  seu  proxecto  curricular  e  que  teñen  un  carácter

diferenciado das propiamente lectivas, polo momento, espazo ou recursos que utiliza.

*Día internacional contra a violencia de xénero. 25 de novembro

*Día da Paz. 30 de xaneiro

*Entroido. 27 febreiro -1 de marzo

*Día internacional da muller. 8 de marzo

*Letras galegas. 17 de maio

*Día mundial do medio ambiente. 5 de xuño

*CONTIDOS INTERCURRICULARES (CLIL)

CONTIDOS DE TRATAMENTO TRANSVERSAL

De acordo co Real Decreto 126/2014, do 28 de febreiro, establécese que:

A educación cívica e constitucional traballarase en todas as materias.
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Fomentarase  a  igualdade  de  oportunidades  e  non  discriminación  por  razón  de

minusvalidez.

Fomentarase o desenvolvemento dos valores que fomenten a igualdade efectiva entre

homes e mulleres e a prevención da violencia de xénero.

Fomentarase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos

os ámbitos da vida persoal, familiar e social, e a prevención do terrorismo e de calquera

tipo de violencia.

Fomentarase a prevención da violencia de xénero, da violencia terrorista e de calquera

forma de violencia, racismo ou xenofobia.

Evitaranse  os  comportamentos  e  contidos  sexistas  e  estereotipos  que  supoñan

discriminación.

Fomentarase  o  desenvolvemento  sostible  e  a  protección  do  medio,  alertarase  dos

riscos de explotación e abuso sexual,  previrase os alumnos sobre as situacións de

risco derivadas da utilización das Tecnoloxías da Información e a Comunicación, así

como promoverase a protección ante emerxencias e catástrofes.

Fomentarase o desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor.

Adoptaranse medidas para que a actividade física e a dieta equilibrada formen parte do

comportamento infantil.

Fomentarase a educación e a seguridade vial.

VALORES E ACTITUDES

Educación e respecto na lingua estranxeira.

Esforzo co vocabulario e estruturas novos.

Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa lingua materna, acento,

orixe, etc.

Superar o bloqueo mental cando se coñece novos falantes da lingua estranxeira

Escoita atenta e mostrando seguridade

Uso da lingua estranxeira na clase

En  todas as unidades tratanse temas relacionados coa educación moral e cívica, a

educación  ambiental,  a  educación  para  a  tolerancia,  a  educación  para  a  para  a

          25



igualdade de ambos os dous sexos, a educación para a saúde e a educación para o

ocio, etc.

7-  AVALIACIÓN

A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será continua e global e terá

en conta o seu progreso no conxunto das áreas.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

Os  Criterios de avaliación son o referente específico para avaliar a aprendizaxe do

alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto

en coñecementos coma en competencias; responden ao que se pretende conseguir en

cada materia.

Estes criterios de avaliación concrétanse a través dos Estándares de aprendizaxe, que

permiten definir os resultados de aprendizaxe, e que especifican os coñecementos que

o alumno debe alcanzar en cada caso.

1- Comprensión dos textos orais en estructuras simples e léxico de uso cotiá (deportes,

animais, comidas)

-Discriminar patróns sonoros rítmicos e entoación.

2- Produción de textos orais:

-Expresar os seus gustos e intereses, enlazados con conectores (and/or)

-Participar en conversas sobre temas moi familiares.

3- Comprensión de textos escritos 

-Identificar o tema e compñrender o sentido xeral

-Recoñecer pausas, exclamacións, interrogacións.

4- Produción de textos escritos

-Escribir  textos sinxelos partindo dun modelo con corrección ortográfica e ortografía

aceptable.

5- Coñecemento da lingua e consciencia intercultural

-Identificar aspectos socioculturais básicos e significativos.

-Amosar curiosidade pola lingua e participar  en actividades individuais ou colectivas

para comunicarse.
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-Expresar nocións básicas e relativas a tamaño, cantidade, númer5o, forma, cor, tempo

atmosférico.

-Expresar desexos propios

-Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situacións

cotiás e temas habituais relacionadas coas súas experiencias.

Rúbricas baseadas nos seguintes indicadores especificados nas competencias clave:

-escoitar- falar- conversar-ler-escribir

 (en vías de elaboración)

TIPOS DE AVALIACIÓN

Avaliación  inicial  (diagnóstica):  Ao  comezo  de  cada  un  dos  cursos  da  etapa  da

Educación  Primaria,  os  equipos docentes  levarán a  cabo unha avaliación  inicial  do

alumnado, que lles permitirá adoptar as decisións e tomar as medidas pertinentes de

reforzo e de recuperación.

Avaliación continua (formativa): A avaliación continua terá un carácter formativo. Terá

a finalidade de orientar o profesorado e axudar ao alumnado nos procesos de ensino e

aprendizaxe,  e  adoptar  as  decisións  que  axuden a  superar  as  posibles  dificultades

atopadas

Avaliación final (sumativa): Ao final de cada curso o equipo docente levará a cabo a

avaliación  final  dos  resultados  alcanzados  polos  alumnos  e  alumnas  do  grupo.  A

valoración  dos  resultados  consignarase  nos  documentos  de  avaliación  coas

cualificacións, tanto positivas como negativas.

Avaliación individualizada  de Cuarto  curso de Educación Primaria:  Os centros

docentes realizarán unha avaliación individualizada a todos os alumnos e alumnas a

finalizar o  cuarto curso de Educación Primaria, na que se comprobará o grao de

dominio das destrezas, capacidades e habilidades en expresión e comprensión oral e

escrita,  cálculo  e  resolución  de  problemas  en  relación  co  grao  de  adquisición  da

competencia en comunicación lingüística e da competencia matemática.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
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O  material  de  avaliación  está  deseñado  para  calibrar  os  avances  conseguidos,

identificar as necesidades dos alumnos e darlles a oportunidade de autoavaliarse.

Avaliación informal

Avaliación da unidade por parte do profesor

Secciones Unit Review at ao final de cada unidade.

Avaliación formal

Test de Diagnóstico (avaliación inicial)

Tests para cada Unidade

Tests Trimestrais

Test de fin de curso

Rúbricas

Auto avaliación

Sección Learning to learn. Picture Dictionary.

Actividade de auto avaliación dos Unit reviews.

Os nenos tamén avalían o que aprenderon nas seccións Amazing Rooftops Review

cada dúas unidades.

Indicadores da práctica docente

Os resultados de aprendizaxe do alumnado axudará a reprantexar de cara ao vindeiro

curso que actividades resultan máis atractivas para os discentes, e cales, polo tanto,

obteñen mellores resultados. En función deste análise os mestres e mestras de inglés

modificaremos o que fora preciso.
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8-CRITERIOS CUALIFICACIÓN.

Os criterios que seguiremos á hora de avaliar son os seguintes: 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN % CALIFICACIÓN

PROBAS

 Probas  de  avaliación  orais  e  escritas,  que

permitan  cuantificar  a  consecución  dos

obxectivos marcados 

 Emprego  correcto  do  novo  vocabulario  e

estruturas 

 Proxectos 

 Uso diario do inglés na aula 

80%

TAREFAS E TRABALLOS

 Realización das tarefas da clase 

 Traballo diario dentro e fóra da aula 

 Organización  e  boa  presentación  das

actividades (presentación, limpeza...) 

 Autonomía no traballo persoal 

 Participación activa

10%

ACTITUDE E COMPORTAMENTO

 Respecto, compañeirismo e boa actitude na aula

 Cumpre as normas da clase

 Tolerancia cara a cultura da lingua a traballar 10%
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PUNTUALIZACIÓN PARA O CURSO 2021-2022

Aínda que iniciamos o curso con certo optimismo de cara a situación vivida coa 

pandemia, seguiremos a estar moi atentos e a cumprir co protocolo para que o noso 

alumnado poida desenvolver as súas actividades do mellor xeito e atendendo sempre 

calquera necesidade que xurda. Para iso, seguiremos empregando a aula virtual como 

ferramenta básica. Tamén poderán acceder online ao class book, tanto na escola como

na casa; e accederán a fichas online. Por suposto, o traballo a través da SNAPPETeste

xeito, se fóra preciso, poderían traballar en calquera escenario que xurdira ante un 

empeoramento da situación que aínda nos afecta
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1.- METODOLOXÍA

Pretendemos poñer en práctica unha metodoloxía integradora e participativa que afronte a
diversidade  presente  nas  aulas  ofertando  variados  camiños  para  acadar  os  mesmos
obxectivos, que sexa lúdica e estimulante para as nenas e os nenos e que promova o
pracer pola aprendizaxe e pola comunicación noutras linguas. Será deste xeito como o
noso alumnado irá acadando un conxunto de aptitudes e competencias básicas que lles
axudarán ao longo dos anos de estudo. 

Formar persoas solidarias e cooperadoras,  críticas e autocríticas,  capaces de superar

conflitos e resistentes ao fracaso será a nosa meta, polo que, como especialistas da área

de  linguas  estranxeiras,  deberemos  favorecer  tamén  a  práctica  de  ditos  valores  coa

selección de materiais, coa dinamización das clases, coas avaliacións de todo o proceso

de aprendizaxe e coa nosa actitude e capacidade para adaptar o currículo á realidade de

cada centro, de cada aula e de cada nena e neno.

A nosa idea é  abarcar  aspectos  de  coñecemento  próximos á  propia  experiencia  das

nenas  e  dos  nenos  contactando  con  outras  áreas  do  currículo  e  fomentando

progresivamente  o  coñecemento  dunha  realidade  multicultural.  Nesta  sociedade  da

comunicación e da información, a aprendizaxe doutra lingua bríndanos a oportunidade de

preparar ao noso alumnado para vivir  nun mundo multilingüe aportándolles unha gran

variedade de mensaxes multiculturáis producidas coas diferentes linguaxes presentes na

sociedade. 

Ao falar de linguas compre achegarnos ao Marco Común Europeo de Referencia para as

linguas (documento elaborado polo Consello de Europa), que partindo da valoración das

diversas  linguas  e  culturas,  promove  o  coñecemento  das  mesmas  coa  finalidade  de

favorecer  a  comunicación  entre  iguais,  eliminar  barreiras,  prexuízos  e  estereotipos  e

enriquecer persoalmente ás nenas e aos nenos. Ao mesmo tempo, proporciona tamén
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unha base común de referencia para a elaboración de programas de linguas, orientacións

curriculares,  exames,  manuais e materiais  de ensino  en Europa e marca os niveis  e

estadios polos que as persoas pasan no proceso da adquisición de linguas. 

O Consello de Europa non propón unha liña metodolóxica concreta a levar a cabo senón

que presenta os diferentes enfoques que dependendo das variables presentes no proceso

de ensino aprendizaxe serán máis valiosos nun determinado contexto e momento. A posta

en práctica do enfoque escollido atenderá entón aos obxectivos propostos e ás persoas

inmersas no seu contexto.

Na educación primaria consideramos que o enfoque comunicativo dirixirá a comunicación

oral,  obxectivo  prioritario  nesta  etapa,  e  a  motivación  sentará  as  bases  para  a

aprendizaxe, facendo que a atención sexa máis intensa, a aprendizaxe mais rápida e a

actitude tranquila e relaxada ante a lingua estranxeira, a sociedade e a cultura que esta

implica.  Será  unha  metodoloxía  baseada  no  descubrimento  guiado  e  colectivo  e  na

resolución  de problemas,  favorecendo en todo momento  a  participación  e  implicación

activa dos nenos e das nenas, coa finalidade de lograr aprendizaxes eficaces dende o

punto de vista cognitivo, comunicativo e socio-afectivo.

As contribucións das diferentes correntes pedagóxicas e psicolóxicas (  construtivismo,

intelixencia  emocional...),  que  acentúan  a  importancia  da  significatividade,

interdisciplinariedade e globalización das aprendizaxes promove unha forma de ensino na

que a persoa aprendiz convértese en axente activo na construción da aprendizaxe, polo

que o currículo debe cambiar reducindo contidos, reestruturándose ou ampliándose en

función das persoas implicadas no proceso, dos intereses das mesmas, do contorno ...

Neste modelo de integración curricular o enfoque dos contidos é globalizador, o traballo

debe xirar fundamentalmente en torno ás tarefas realizadas en grupo, nas que cada nena

e  cada  neno  constrúe  a  súa  propia  aprendizaxe  e  ten  un  rol  determinante  para  a

consecución  final  das  mesmas.  As  destrezas  básicas  máis  desenvolvidas  serán  as

receptivas e priorizarase o uso comunicativo e funcional da lingua posto que ao espertar o

interese do alumnado cara ao proceso de aprendizaxe se lle fai participar activamente no

mesmo. 
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E xa que o obxectivo prioritario non é lingüístico e a corrección nas producións orais só se

farán cando dificulten a comprensión, as nenas e os nenos serán quen de participar de

forma máis relaxada sen temor a equivocarse, asegurando o éxito, polo que gañarán en

seguridade e se favorecerá a valoración que teñan da lingua estranxeira.

Por outra banda, necesitamos formar a persoas capaces de integrarse na sociedade do

coñecemento,  capaces  de  discernir  e  interiorizar  as  múltiples  mensaxes  que  recibe

constantemente para logo producir e comunicarse coa linguaxe multimedia. O estudo da

lingua estranxeira xa non consistirá unicamente no dominio da escritura, das relacións

morfosintácticas ou léxicas ou da comprensión e expresión oral e escrita como se viña

facendo  ata  de  agora,  polo  que  a  metodoloxía  a  empregar  no  ensino  das  linguas

estranxeiras abranguerá un mundo moito máis complexo, un lugar onde as TIC cobran

relevancia en todos os aspectos, un espazo no que será necesario o coñecemento das

linguaxes presentes na vida cotiá, na escola, na rúa... para conseguir que as nenas e os

nenos cheguen a ser persoas críticas fronte aos medios e fronte á súa propia realidade e

para  botar  a  andar  a  persoas  receptoras  participativas  capaces  de  dar  resposta  ás

múltiples mensaxes que recibe e creadoras das súas propias mensaxes.

A aprendizaxe da nova lingua será, nos primeiros niveis,  intuitiva. Tentaremos que os

nenos e nenas se somerxan na lingua sen medo presentándolles mensaxes reais  ou

adaptadas  vinculadas  aos  seus  intereses:  producións  multimedia  nas  que  teñan  que

interacionar,  fotografías,  contos  ,  dramatizacións,  vídeos,  cancións,  xogos...,  e

aproveitaremos calquera situación da vida cotiá que consideren interesante: alguén cunha

nova que contar, celebración dun aniversario, festividades, algo que traen á escola...

A variedade  das  producións  ou  modelos  presentados  será  fundamental  non  só  para

manter a motivación senón tamén para atender ás diferenzas de nivel e de formas de

aprender.

Outra das estratexias máis exitosas para a aprendizaxe dun novo idioma na educación

primaria  consiste  en  recrear  situacións  e  contextos  nos  que  o  alumnado  teña  que

responder actuando: Resposta Física Total (TPR. Total Physical Response). Por iso as

interaccións que aparecen durante a práctica dos xogos, actividades plásticas, artísticas,
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musicais  e  físico  deportivas  revélanse  como  valiosos  instrumentos  cognitivos  para  a

adquisición  da  competencia  comunicativa  na  nova  lingua  ao  tempo  que  fomentan  a

valoración positiva que cada persoa ten de si mesma, a iniciativa persoal, a cohesión no

grupo e por tanto a prevención de conflitos e a atención e respecto ás diferenzas.

Programaremos  e  planificaremos  a  nosa  actividade  docente  sabendo  que  os  nosos

alumnos e nosas alumnas aprenden de formas diversas. Atendendo aos diferentes tipos

de intelixencia axudaremos a que todo o alumnado, en maior ou menor medida, adquiran

o coñecemento e as competencias básicas para comunicarse na nova lingua, evite o

rexeitamento cara a outro idioma e cultura,e reforce a súa autoestima ao participar en

actividades con moitas posibilidades de éxito.

A dinámica nas clases de idioma será de grande importancia, procuraremos guiar cara un

traballo colaborativo no que necesariamente as nenas e nenos deberán interacionar co

resto  do grupo,  asumindo os  diferentes  roles  en función  das diversas capacidades e

niveis. E establecerase unha relación na que as persoas con mellores aptitudes axuden

aos que precisan dunha atención mais individualizada, beneficiándose ambas partes do

intercambio. 

A metodoloxía das clases de lingua estranxeira  conducirá  tamén á adquisición dunha

autonomía crecente que se acadará primeiro aprendendo a empregar as axudas externas

(dicionarios, internet, bancos de recursos da aula...) e as internas (reflexión no uso da

lingua, autoavaliacións, ...); e en segundo lugar reinventando producións orais e escritas

en diversos formatos, imprescindibles para o coñecemento metalingüístico.
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2.- CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS DE ÁREA PARA CUARTO CURSO DE PRIMARIA.

• Valorar a lingua estranxeira, e as linguas en xeral como medio de comunicación e

entendemento entre as persoas de procedencias e culturas diversas e como ferramenta

de aprendizaxe de distintos contidos.

• Escoitar e comprender mensaxes en interaccións verbais variadas, utilizando as

informacións transmitidas para a realización de tarefas concretas diversas relacionadas

coa súa experiencia.

• Expresarse e interactuar oralmente en situacións sinxelas e habituais que teñan un

contido e desenvolvemento coñecidos, utilizando procedementos verbais e non verbais e

adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación.

• Manifestar unha actitude receptiva, interesada e de confianza na propia capacidade

de aprendizaxe e de uso da lingua estranxeira.

• Utilizar os coñecementos e as experiencias previas coas linguas galega e castelá

para unha adquisición máis rápida, eficaz e autónoma da lingua estranxeira.

• Identificar  aspectos  fonéticos,  de  ritmo,  acentuación  e  entoación,  así  como

estruturas lingüísticas e aspectos léxicos da lingua estranxeira e usalos como elementos

básicos da comunicación.

• Ler de xeito comprensivo textos diversos, relacionados coas súas experiencias e

intereses, extraendo información xeral e específica de acordo cunha finalidade previa.

• Aprender a usar con progresiva autonomía tódolos medios ao seu dispor, incluídas

as TIC, para obter información e para comunicarse en lingua estranxeira.

• Escribir textos diversos con finalidades variadas sobre temas previamente tratados

na aula e coa axuda de modelos.

• Coñecer aspectos de diferentes culturas utilizando a lingua estudada e demostrar

unha actitude respectuosa cara elas.  
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3.- UNIDADES DE TRABALLO TEMPORALIZADAS, CON  CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE E RELACIÓN COAS COMPETENCIAS CLAVE

UNIDADE 0

TEMPORALIZACIÓN

1º Trimestre: 9 sesións. 

LINGUA INGLESA 4º-UNIDADE 0

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

 Estratexias de 
comprensión: toman 
contacto co vocabulario e 
gramática visualizando 
versións animadas no 
iPack do vocabulario e a 
canción. 

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.  

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. 

CL

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

CL

 

 Patróns sonoros, B1.2. Coñecer e aplicar as  PLEB1.3. Identifica a información máis relevante en interaccións orais nas que  CL
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LINGUA INGLESA 4º-UNIDADE 0

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

acentuais, rítmicos e de 
entoación: escoitan unha 
canción. 

estratexias básicas máis adecuadas 
para a comprensión do sentido xeral,
e a información mais importante do 
texto.  

participa que traten sobre temas familiares procedentes de diferentes medios 
de comunicación e da Internet. 

 AA 

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

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

 

 Estratexias de produción:
familiarízanse co contexto
da unidade falando sobre 
os lugares dunha cidade, 
acompañando a 
comunicación con xestos 
para facerse entender.

 Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación: reproducen 
unha canción. 

 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
(and/or/then).  

 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. 

 CL 

 

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

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

 CL 

 PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta.  CL
  SC 

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

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

CL

SC 
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LINGUA INGLESA 4º-UNIDADE 0

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

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

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

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

 Estratexias de 
comprensión: deducen o 
contido dos diálogos a 
través das ilustracións.

 Patróns gráficos e 
convencións ortográficas. 

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

 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. 

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

 CL 

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

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

 CL 

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

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

 PLEB3.4. Selecciona contos, narracións ou outro material escrito da biblioteca 
de aula para a súa lectura autónoma acordes a súa idade e intereses. 

 CL
  AA 

 PLB3.5. Iniciase progresivamente no uso autónomo de estratexias de 
comprensión lectora. 
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LINGUA INGLESA 4º-UNIDADE 0

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

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

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

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

 CL 

 Estratexias de produción:
completan xogos do 
iPack co vocabulario. 
Escriben frases seguindo 
un modelo.

 Patróns gráficos e 
convencións ortográficas 
básicas. 

 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. 

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

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

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

 CL 

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

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

 CL

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

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

 CL
 AA 

 PLEB4.6. Escribe correspondencia persoal simple en soporte papel ou dixital 
falando de si mesmo/a e da súa contorna inmediata. 
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LINGUA INGLESA 4º-UNIDADE 0

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

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

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

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

 Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos: breves 
diálogos sobre temas 
cotiáns; preguntas e 
respostas cun 
compañeiro; dar 
información personal.

Funcións  comunicativas:
descrición de accións que
están en marcha; petición
de  información  sobre
gustos  e  preferencias;
petición  de  información
sobre  a  ubicación  de
alguén;  descrición  de
imaxes  do  libro;
descrición  de  lugares  da
cidade  e  distintas
actividades.  Formación
de palabras e compleción
do picture dictionary.

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

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

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

 SC 

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

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

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

 PLEB5.3. Inicia e remata as interaccións adecuadamente.  CL
SIEE

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

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

 CL

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

 SC 

 

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

 

 CL  B5.5. Expresar nocións básicas 
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LINGUA INGLESA 4º-UNIDADE 0

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

   Estruturas  sintáctico-
discursivas:  Who’s  in
the  (takeaway)
photo?  We  like
(cook)ing.  (clave).  Do
you  like  (help)ing?
Yes,  I  do.  /  No,   I
don’t  /  me  too!
(repaso).

   Léxico  de  alta
frecuencia  relativo  a:
Activities:  cook,
help,  rollerblade,
sleep,  spell,
sunbathe,  take
photos,  watch a film.
(clave).  Places  in
town:  cinema,
community  garden,
fire  station,  post
office,  school,  sports
centre,  takeaway,
zoo. (repaso)

 

relativas a rutinas, tempo, vestimenta
e prezo. 

prezos, vestimentas…

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

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

 CL 

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

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

 CL 

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

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

 CL 

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

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

 CL

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

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

 CL 

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

 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 

 CL
SC 

 B5.12. Comprender e utilizar o léxico
propio do nivel en situacións 
comunicativas sinxelas da vida da 

 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. 

 CL
SC
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LINGUA INGLESA 4º-UNIDADE 0

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

aula ou fóra dela. 

 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.
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UNIDADE 1

TEMPORALIZACIÓN

1º Trimestre: 12 sesións.

LINGUA INGLESA  4º – UNIDADE 1

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

 Estratexias de 
comprensión: toman 
contacto co vocabulario e
gramática visualizando 
versións animadas no 
iPack do vocabulario, 
canción e historias. 

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación: escoitan un 
chant de pronunciación, 
unha canción e palabras 

con son /h/. 

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.  

 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. 

 CL

 

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

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

 CL

 B1.3. Discriminar patróns sonoros, 
rítmicos e de entoación básicos nos 

 PLEB1.3. Identifica a información máis relevante en interaccións orais nas que  CL
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LINGUA INGLESA  4º – UNIDADE 1

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

diferentes contextos comunicativos 
de forma significativa. 

participa que traten sobre temas familiares procedentes de diferentes medios 
de comunicación e da Internet. 

AA

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

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
(and/or/then).  

 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. 

 CL 

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

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

 CL
 SC

  PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta. 

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

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

 CL

 SC 

 B2.4. Producir patróns sonoros,  PLEB2.5. Manifesta interese e respecto polas apartacións do seus 
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LINGUA INGLESA  4º – UNIDADE 1

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

acentuais, rítmicos e de entoación 
básicos e de uso diario. 

compañeiros/as. 

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

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

 Estratexias de 
comprensión: visualizan 
as historias no iPack 
antes de tomar contacto 
co texto escrito. Deducen 
o contido das historias a 
través das viñetas.
 

Patróns gráficos e 
convencións ortográficas:
palabras co son /h/: her, 
hospital, his, hat, hair, 
horse, hall, house. 

 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.  

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

 CL 

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

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

 CL 

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

 PLEB3.3. Amosa interese pola lectura nunha lingua estranxeira.  CL
 AA 
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LINGUA INGLESA  4º – UNIDADE 1

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

interrogacións.  

PLEB3.4. Selecciona contos, narracións ou outro material escrito da biblioteca 
de aula para a súa lectura autónoma acordes a súa idade e intereses. 

 CL

 AA 

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

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

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

 

Estratexias de produción: 
clasifican o vocabulario 
en diferentes categorías; 
completan xogos no 
iPack co vocabulario; 
escriben frases seguindo 
un modelo.
 

 Patróns gráficos e 
convencións ortográficas 
básicas: palabras co 
son /h/: her, hospital, his, 
hat, hair, horse, hall, 
house. 

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

 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. 

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

 CL 

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

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

 CL 

B4.3. Aplicar patróns gráficos e 
convencións ortográficas básicas 
para escribir con razoable corrección 

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

 CL
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LINGUA INGLESA  4º – UNIDADE 1

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

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 

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

 CL
 AA 

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

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

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

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

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

 

Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: breves 
diálogos sobre temas 
cotiáns, unha historia 
sobre un museo (At the 
museum), un vídeo sobre
a linguaxe cotiá, unha 
historia (Parcels for 
Rooftops), un texto sobre 
pesos e prezos dos 
paquetes postais e un 
blog sobre unha cidade 

 

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

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

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

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

 CL
SC 

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

LEB5.3. Inicia e remata as interaccións adecuadamente.  CL
SIEE
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

canadense; preguntas e 
respostas cun 
compañeiro; un texto 
intercurricular (Letters 
and parcels. Weights and
prices).

 

      Funcións 
comunicativas: 
descripción de 
lugares dunha 
cidade; pertenzas; 
imaxes e fotografías; 
petición de 
información sobre o 
prezo de algo; 
descrición de imaxes 
do libro; petición e 
ofrecemento de 
axuda en situacións 
cotiás nunha tenda; 
preguntas e 
respostas sobre a 
pertenza e sobre 
gustos e 
preferencias; 
descrición de accións
que están a 
desenvolverse.

 

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

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

 

CL

SC 

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

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

 

 CL 

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

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

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

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

 CL 

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

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

 CL 

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

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

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

 CL

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

 CL 
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LINGUA INGLESA  4º – UNIDADE 1

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

  Estruturas sintáctico-
discursivas: Is he 
(going to the 
hospital)? Yes, he 
is. / No, he isn’t. This 
is (her) torch. Is this 
(their) ladder? Yes, it 
is. / No, it isn’t. 
(clave). There’s a 
(market). It isn’t (old).
(repaso); Everyday 
language: How 
much is it? It’s eight 
pounds. How much 
are they? They’re 
one pound fifty.

 

Léxico de alta frecuencia 
relativo a: Places in 
town: a bank, a hospital, 
a hotel, a museum, a 
petrol station, a theatre, a
town hall, a train station; 
Belongings: a dictionary,
a ladder, a parcel, a pot, 
a torch, a watch; 
Museum objects: coins, 
bucket, helmet, marbles; 
Post office: address, 

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

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

CL
SC 

 

B5.12. Comprender e utilizar o léxico 
propio do nivel en situacións 
comunicativas sinxelas da vida da 
aula ou fóra dela. 

 

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.

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. 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

letter, scales, stamp. 
(clave); Activities: 
having a drink, listening 
to music, talking to 
friends, wearing a cap; 
Numbers: fifteen, twenty,
twenty-five, thirty, forty-
five, sixty, sixty-five, 
seventy, seventy-five, 
ninety-five.  (repaso 

UNIDADE 2

TEMPORALIZACIÓN

1º Trimestre: 12 sesións.
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LINGUA INGLESA  4º– UNIDADE 2

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

 Estratexias de 
comprensión: toman 
contacto co vocabulario 
e gramática visualizando
versións animadas no 
iPack do vocabulario, 
canción e historias.

 

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación: escoitan un 
chant de pronunciación, 
unha canción e palabras
cos sons /dʒ/  e /g/

 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.  

 

 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. 

 

 CL

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

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

 CL

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

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

 CL

AA 

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

 B2.1. Interactuar en situacións reais 
ou simuladas sinxelas de 
comunicación sobre temas do seu 
interese, sobre persoas da súa 
contorna inmediata, usando 

 

 PLEB2.1. Participa en situacións reais ou simuladas de comunicación breves  CL 

Páxina 23



LINGUA INGLESA  4º– UNIDADE 2

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

expresións e frases coñecidas e de 
uso frecuente, normalmente illadas 
ou enlazadas con conectores básicos
(and/or/then).  

e elementais, previamente preparadas e ensaiadas, sobre temas do seu 
interese, sobre persoas da súa contorna inmediata, cunha pronuncia e 
entoación comprensibles. 

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

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

 CL 

 PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta.  CL

SC 

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

 CL

SC 

 

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

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

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

  Estratexias de 
comprensión: visualizan 
as historias no iPack 
antes de tomar contacto 
co texto escrito. 
Deducen o contido das 

 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

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

 CL 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

historias a través das 
viñetas.
 

Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas: palabras 
cos sons /dʒ/ Jenny, 
jumping, gymnastics, 
judo, jacket  /g/: good, 
Gavin, got. 

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.  

 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. 

 CL 

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

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

AA 

  PLEB3.4. Selecciona contos, narracións ou outro material escrito da 
biblioteca de aula para a súa lectura autónoma acordes a súa idade e 
intereses. 

 CL

AA 

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

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

 

 PLEB3.7. Valora a lingua escrita como medio de comunicación. 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

 CL 

 

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.  

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

  Estratexias de 
produción: clasifican o 
vocabulario en 
diferentes categorías; 
completan xogos no 
iPack co vocabulario; 
escriben frases 
seguindo un modelo.

 Patróns gráficos e 
convencións ortográficas
básicas: palabras cos 
sons /dʒ/ Jenny, 
jumping, gymnastics, 
judo, jacket  /g/: good, 
Gavin, got. 

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

 

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

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

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

 CL

 B4.3. Aplicar patróns gráficos e 
convencións ortográficas básicas 
para escribir con razoable corrección 
frases curtas que utiliza normalmente

 

PLEB4.4. Completa un formulario en liña cos seus datos persoais e dos e das 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

ao falar, cunha ortografía aceptable. demais (nome, apelido, idade...).

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

 CL
AA 

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

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

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

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

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

  Aspectos socioculturais
e sociolingüísticos: 
breves diálogos sobre 
temas cotiáns, unha 
historia sobre un centro 
de actividades 
deportivas (At the 
activity centre), un vídeo
sobre a linguaxe cotiá, 
unha historia (Water 
sports camp), un texto 
sobre a dieta equilibrada
e un blog sobre un neno 

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

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

 SC 

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

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

 CL
SC 

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

 PLEB5.3. Inicia e remata as interaccións adecuadamente.  CL
SIEE
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

norteamericano falando 
dos deportes que 
practican no colexio; 
preguntas e respostas 
cun compañeiro; un 
texto intercurricular (A 
balanced diet) e un blog 
sobre un neno 
norteamericano falando 
dos deportes que 
practica no colexio.

  Funcións
comunicativas:
descripción  e
expresión  de
deportes.  Expresión
das  destrezas.
Consellos para levar
unha  dieta
equilibrada;
descrición  de
imaxes  do  libro;
descrición  e
expresión  da
destreza  ó  practicar
un  deporte;  pedir
prestado  un
obxecto.

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

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

 CL
SC 

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

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

 CL 

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

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

 CL 

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

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

 CL 

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

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

 CL 

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

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

 CL 

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

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

 CL 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

  Estruturas  sintáctico-
discursivas:  Do you
(play tennis)?  Yes, I
do. / No, I don’t. Are
you  good  at
(swimming)?  Yes,  I
am.  /  No,  I’m  not.
(clave)  I  (play
basketball).  I  don’t.
He’s  (climb)ing.
(repaso).  Everyday
language:  Can  I
borrow a red pencil,
please?  Of  course. 
Here you are. Sorry,
I haven’t got one.

 

§  Léxico  de  alta
frecuencia relativo a:
Sports  verbs:
cycle, do archery, do
gymnastics, do judo,
play basketball, play
golf, play tennis, ski;
Sports  gerunds:
diving,  kayaking,
rafting,  swimming,
surfing,  waterskiing;
Sports  equipment:
arrow,  bat,  bow,

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

 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 

 CL
SC 

 B5.12. Comprender e utilizar o léxico
propio do nivel en situacións 
comunicativas sinxelas da vida da 
aula ou fóra dela. 

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. 

 CL
SC 

 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.
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

racket;  A balanced
diet:  carbohydrates,
fat,  fibre,  minerals,
protein,  vitamins,
waer  (clave);  Food:
chicken,  eggs,  fish,
milk,  pasta,
potatoes,  rice,
tomatoes,  yoghurt
(repaso).

 

UNIDADE 3
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TEMPORALIZACIÓN

2º  Trimestre: 12 sesións 

LINGUA INGLESA  4º - UNIDADE 3

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave 

  Estratexias de 
comprensión: toman 
contacto co vocabulario 
e gramática 
visualizando versións 
animadas no iPack do 
vocabulario, canción e 
historias. 

 

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de
entoación: escoitan un 
chant de pronunciación,
unha canción e 
palabras cos sons /ʧ/ 
e /k/ para a grafía ch. 

 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. 

 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. 

 CL

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

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

 CL

B1.3. Discriminar patróns sonoros, 
rítmicos e de entoación básicos nos 

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

 CL
AA
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave 

diferentes contextos comunicativos de
forma significativa. 

medios de comunicación e da Internet  

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

 Estratexias de 
produción: 
familiarízanse co 
contexto da unidade 
falando sobre as 
experiencias propias 
relacionadas coas 
mudanzas, 
acompañando a 
comunicación con 
xestos para facerse 
entender.

 

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de
entoación: reproducen 
un chant de 
pronunciación, unha 
canción e palabras cos 

sons /ʧ/ e /k/ para a 

grafía ch. 

 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 
(and/or/then). 

 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. 

 CL 

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

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

 CL 

 PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta.  CL

SC 

 B2.3. Valorar as linguas estranxeiras  PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves (p.e.  CL
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como instrumento de comunicación. cancións, conversas telefónicas ou dramatizacións).  SC 

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

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

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

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

Estratexias de 
comprensión: visualizan
as historias no iPack 
antes de tomar contacto
co texto escrito. 
Deducen o contido das 
historias a través das 
viñetas.

 

Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas: palabras 
cos sons  /ʧ/ e /k/ para 
a grafía ch.: chicken, 
cherries, chips / 
stomach ache 

 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.  

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

 CL 

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

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

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

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

 AA 

 PLEB3.4. Selecciona contos, narracións ou outro material escrito da 
biblioteca de aula para a súa lectura autónoma acordes a súa idade e 
intereses. 

 CL

 AA 

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

Estratexias de 
produción: clasifican o 
vocabulario en 
diferentes categorías; 
completan xogos no 
iPack co vocabulario; 
escriben frases 

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.  

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

Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas básicas: 
palabras cos sons /ʧ/ e
/k/ para a grafía ch.: 
chicken, cherries, 
chips / stomach ache. 

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

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

 

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

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

CL 

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

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

 Aspectos socioculturais
e  sociolingüísticos:
escuchan  breves
diálogos  sobre
temas  cotidianos,
unha  historia  sobre
un  día  no  colexio
(My school day), un
vídeo  sobre  a
linguaxe cotiá, unha
historia  (Joey
learns a lesson),  un
texto  sobre
diagramas

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

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

 CL
 AA 

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

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

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

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

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

Páxina 35



LINGUA INGLESA  4º - UNIDADE 3

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave 

conceptuais  e  un
blog  sobre  un
colexio  en
Sudáfrica;
preguntas  e
respostas  cun
compañeiro;  un
texto  intercurricular
sobre  mapas
conceptuais
(Concept  maps);
descrición  do  que
se  pode  facer
nunha  cafetería,  o
que  están  a  facer
as  persoas  das
fotografías  e  as
habilidades  das
personas  cos
instrumentos
musicais.

 Funcións
comunicativas:
descrición  e
expresión  de
materias  escolares,
enfermidades leves,
horarios  escolares.

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

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

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

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

 

CL
SC 

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

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

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

 PLEB5.3. Inicia e remata as interaccións adecuadamente.  CL
SIEE

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

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

 CL
SC 

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

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

 CL 

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

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

 CL 

B5.7. Solicitar e comprender o  PLEB5.7. Pregunta e responde de xeito comprensible sobre o permiso, o  CL 
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Descrición  do  que
hai  nunha  aula;
descrición  de
imaxes  do  libro;
expresión  de
distintos  aspectos
da  vida  escolar;
preguntar  e
responder sobre os
horarios escolares.

 

 Estruturas  sintáctico-
discursivas:  Does
he/she  like
(English)?  Yes,  he
does.  /No,  she
doesn’t.  What’s  the
matter?  I’ve  got  (a
cold).  She’s  got
(earache).  (clave)
We’ve  got  (Maths
tomorrow).  We’re
(having  a  snack).  I
don’t like (Science).
(repaso).  Everyday
language:  What
time  is  Maths?  It’s
at quarter to eleven.

 

permiso, o acordo, a información, a 
preferencia, a axuda ou o desexo, a 
capacidade entre outras. 

acordo, a preferencia, desexo ou a capacidade. 

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

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

 CL 

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

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

 CL 

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

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

 CL 

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

 

 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 

  CL
  SC 

B5.12. Comprender e utilizar o léxico PLEB5. 13. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario necesario para 
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 Léxico  de  alta
frecuencia  relativo
a:  School
subjects:  Art,
English,
Geography,  History,
Maths,  Music,  PE,
Science.  Illness
and  symptoms:  a
cold,  a  cough,
earache,  a
headache,  a
stomachae,
toothache.  School:
homework  diary,
model,  timetable,
whiteboard,  2D
shape,  3D  shape.
Concept  maps:
examples,  main
ideas,  thick  lines,
thin  lines,  title.
(clave);  Buildings:
museum,  school,
theatre.  Sports:
basketball,  football,
kayaking,  table
tennis,  tennis,
swimming. (repaso).

propio do nivel en situacións 
comunicativas sinxelas da vida da 
aula ou fóra dela. 

participar nas interaccións de aula ou fóra da aula, ler textos próximos á súa 
idade e escribir con léxico traballado previamente. 

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. 
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TEMPORALIZACIÓN

2º Trimestre: 12 sesións .

LINGUA INGLESA-UNIDADE 4

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

  Estratexias de 
comprensión: toman 
contacto co vocabulario e 
gramática visualizando 
versións animadas no 
iPack do vocabulario, 
canción e historias. 

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación: escoitan un 
chant de pronunciación, 
unha canción e os sons 
/z/ e /s/ no plural dos 
substantivos e na terceira 
persoa do singular dos 
verbos. 

 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. 

 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. 

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

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

 CL

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

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

 CL

 AA 

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

  Estratexias de 
produción: familiarízanse 
co contexto da unidade 
falando sobre as 
experiencias propias 
relacionadas coas 
mudanzas, acompañando
a comunicación con 
xestos para facerse 
entender.

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación: reproducen un 
chant de pronunciación, 
unha canción e os sons 
/z/ e /s/ no plural dos 
substantivos. 

 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 (and/or/then). 

 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 

 CL 

 B2.2. Participar de forma activa e  PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter información en interaccións  CL 

Páxina 41



LINGUA INGLESA-UNIDADE 4

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

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. 

cotiás. 

 PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta.  CL

 SC 

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

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

 CL

SC 

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

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

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

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

  Estratexias de 
comprensión: visualizan 
as historias no iPack 
antes de tomar contacto 
co texto escrito. Deducen 
o contido das historias a 
través das viñetas.

Patróns gráficos e 
convencións ortográficas: 
palabras cos sons /z/ e 

 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 

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

 CL 
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/s/: does, lives, trees, 
seeds / eats, nuts. 

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

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

 CL 

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

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

 PLEB3.4. Selecciona contos, narracións ou outro material escrito da 
biblioteca de aula para a súa lectura autónoma acordes a súa idade e 
intereses. 

 CL
AA 

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

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

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

 Estratexias de produción:
clasifican  o
vocabulario  en
diferentes  categorías;
completan  xogos  no
iPack co vocabulario;
escriben  frases
seguindo un modelo.

 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. 

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

 CL 

 PLEB4.1. Escribe frases sinxelas relacionadas con temas da súa vida cotiá 
traballadas previamente de forma oral. 
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 Patróns gráficos e 
convencións ortográficas: 
palabras cos sons /z/ e 
/s/: does, lives, trees, 
seeds / eats, nuts. 

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

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

 CL 

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

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

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

 CL

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

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

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

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

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

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

  Aspectos socioculturais 
e sociolingüísticos: breves
diálogos sobre temas 
cotiáns, unha historia 
sobre unha estación de 
bombeiros (Dad’s a 
firefighter), un vídeo sobre

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

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

 SC 

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

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

 CL
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a linguaxe cotiá, unha 
historia (The animal in the
tree), un texto sobre 
animais nocturnos 
(Nocturnal animals and 
their senses) e un blog 
sobre un neno de Costa 
Rica e a súa familia. 

 

 Funcións comunicativas:
descripción  e
expresión  de  rutinas
diarias;  da  dieta  dos
animais;  da  vida dun
bombeiro; hábitos dos
animales;
ofrecemento  e
petición  de obxectos;
descrición das imaxes
do  libro;  descrición
dos  personaxes  das
historias.

 

 Estruturas  sintáctico-
discursivas:  What
time does he/she (get
up)?  He/She  (gets
up) at 7 o’clock. Does
it (eat seeds)? Yes, it
does. Does it (live on

SC 

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

 PLEB5.3. Inicia e remata as interaccións adecuadamente.  CL
SIEE

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

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

 CL 

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

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

 CL 

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

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

 CL 

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

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

 CL 

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

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

 CL 

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

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

 CL 
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a  farm)?  No,  it
doesn’t. (clave). I (get
up)  at  half  past
seven. It  can (climb).
(repaso).  Everyday
language:  What  do
you  need?  I  need  a
fork.  Here  you  are.
Do  you  need  a
serviette?  Yes,
please.

 

 Léxico de alta frecuencia
relativo  a:  Daily
routine:  get  up,  get
dressed,  go  to  work,
have  breakfast,  have
lunch, go home, have
dinner,  go  to  bed;
Animal foods: grass,
insects,  meat,  nuts,
seeds,  water;
Kitchen  equipment:
fork,  jug,  knife,
serviette,  tray;
Senses:  feel,  hear,
smell,  see,  taste,
tongue,  whiskers
(clave);  Time:
o’clock,  quarter  past,

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

 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 

 CL
SC 

 B5.12. Comprender e utilizar o 
léxico propio do nivel en situacións 
comunicativas sinxelas da vida da 
aula ou fóra dela.

 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. 

 CL
SC 

 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. 
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half  past,  quarter  to;
Belongings:
dictionary, ladder, pot,
torch;  Animal
adjectives:  furry,
grey,  hungry,  white;
Animals:  bird,
chicken,  deer,  dog,
fox,  frog,  hedgehog,
owl, sheep (repaso).

 

Páxina 47



UNIDADE 5

TEMPORALIZACIÓN

3º Trimestre: 12 sesións 
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  Estratexias de 
comprensión: toman 
contacto co vocabulario 
e gramática visualizando
versións animadas no 
iPack do vocabulario, 
canción e historias. 

 

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación: escoitan un 
chant de pronunciación, 
unha canción e palabras
cos sons /ð/ e /z/. 

 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.  

 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. 

 CL

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

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

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

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

 CL

 AA 

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

  Estratexias de 
produción: 
familiarízanse co 
contexto da unidade 
falando sobre as 
experiencias propias 
relacionadas coas 
mudanzas, 
acompañando a 
comunicación con 
xestos para facerse 
entender.
 

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación: reproducen 
un chant de 
pronunciación, unha 
canción e palabras cos 
sons /ð/ e /z/. 

 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 
(and/or/then).  

 

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. 

 

CL 

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

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

 PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta.  CL
SC 

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

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

 CL

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

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

 

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

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

  Estratexias de 
comprensión: visualizan 
as historias no iPack 
antes de tomar contacto 
co texto escrito. 
Deducen o contido das 
historias a través das 
viñetas.

Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas: palabras 
cos sons /ð/ e /z/: these,
the, that, they’re / 
wizards, zoo, zebra, 

lizards. 

 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.  

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

 CL 

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

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

 CL 

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

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

 PLEB3.4. Selecciona contos, narracións ou outro material escrito da  CL
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biblioteca de aula para a súa lectura autónoma acordes a súa idade e 
intereses. 

AA 

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

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

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

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

  Estratexias de 
produción: clasifican o 
vocabulario en 
diferentes categorías; 
completan xogos no 
iPack co vocabulario; 
escriben frases 
seguindo un modelo.

 Patróns gráficos e 
convencións ortográficas
básicas: palabras cos 
sons /ð/ e /z/: these, the,
that, they’re / wizards, 

zoo, zebra, lizards. 

 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. 

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

 CL 

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

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

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

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

 CL

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

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

 CL

AA 

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

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

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

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

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

 Aspectos socioculturais 
e sociolingüísticos: 
breves diálogos sobre 
temas cotiáns, unha 
historia sobre unha 
película feita por nenos 
(Our Robin Hood film), 
un vídeo sobre a 

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

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

 SC 

 B5.2. Amosar curiosidade pola lingua  PLEB5.2. Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa  CL
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linguaxe cotiá, unha 
historia (The pirates’ 
treasure), un texto sobre
como facer unha banda 
deseñada (How to make
a cartoon) e un blog 
sobre os gustos en cine 
dunha nena francesa e a
súa familia; un blog 
sobre os xéneros 
cinematográficos.

 Funcións
comunicativas:
descripción de como
facer  unha  unha
película  caseira;
unha  película  de
piratas.  Instrucións
para  elaborar  unha
banda  deseñada.
Ofrecemento  e
aceptación  de
axuda; descrición de
imaxes  do  libro;
pedir  e  dar
información  sobre  a
localización  de  algo
escondido;
descrición  e

e pola súa cultura. cultura. 

SC 

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

 PLEB5.3. Inicia e remata as interaccións adecuadamente.  CL

SIEE

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

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

 CL

SC 

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

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

 CL 

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

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

 CL 

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

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

 

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

 CL 

 PLEB5.8. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a 
concordancia de número e usa correctamente os nexos básicos. 
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expresión  das  súas
películas favoritas e
as da súa familia.

 Estruturas  sintáctico-
discursivas:  What
does  he  want  to
(watch)?  He  watns
to  (watch  a
comedy).  She
doesn’t want to (play
basketball).  This  /
That  is  (a  cave).
These  /  Those  are
(shells).  (clave).
Let’s  (watch  a
musial).  They’re
(watch)ing  (a  film).
Where is it? It’s near
the (cave). Is there a
cave  between  the
(volcano)  and  the
(palm  trees)?
(repaso).  Everyday
language:  Shall  I
turn  on  the  laptop?
Shall  I  turn  off  the
camera?  Yes,
please.

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

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

 CL 

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

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

 CL 

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

 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 

 CL

SC 

 B5.12. Comprender e utilizar o léxico 
propio do nivel en situacións 
comunicativas sinxelas da vida da 
aula ou fóra dela. 

 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. 

 CL

SC 

 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. 
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 Léxico  de  alta
frecuencia relativo a:
Types  of  films:  an
adventure  film,  a
cartoon,  a  comedy,
a  fantasy  film,  a
musical,  a  scary
film,  a  science
fiction film, a wildlife
film; Pirates: a boat,
a cave, an island, a
map,  shells,
treasure;  Film
making:  camera,
laptop,  script,  set,
storyboard;
Animation:  fold,
frame,  inside,
outside,  roll,  trace
(clave);  Activities:
have  an  ice  cream,
have  lunch,  play
basketball,  play
football,  play  the
drums,  play  the
recorder,  read  a
book, read a comic;
Prepositions  of
place:  between,  in,

Páxina 55



LINGUA INGLESA  4º- UNIDADE 5

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

near. (repaso).

UNIDADE 6

TEMPORALIZACIÓN

3º Trimestre: 12 sesións.

LINGUA INGLESA- UNIDADE 6

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave

  Estratexias de 
comprensión: toman 
contacto co vocabulario

 B1.1. Comprender a idea global e a 
información máis importante en textos 
orais moi breves con estruturas 

 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. 

 CL
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e gramática 
visualizando versións 
animadas no iPack do 
vocabulario, canción e 
historias. 

 

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de
entoación: escoitan un 
chant de pronunciación,
unha canción e 
palabras co son /ŋ/. 

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.  

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

 CL

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

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

 CL

AA

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

  Estratexias de 
produción: 
familiarízanse co 
contexto da unidade 
falando sobre as 
experiencias propias 
relacionadas coas 

 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 

 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. 

 CL 
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mudanzas, 
acompañando a 
comunicación con 
xestos para facerse 
entender.

 

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de
entoación: reproducen 
un chant de 
pronunciación, unha 
canción e palabras co 
son /ŋ/. 

conectores básicos (and/or/then). 

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

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

 CL

 SC 

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

 PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta.  CL

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

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

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

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

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

  Estratexias de 
comprensión: visualizan
as historias no iPack 
antes de tomar contacto
co texto escrito. 
Deducen o contido das 
historias a través das 

 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. 

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

 CL 
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viñetas.

 

Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas: palabras 
co son /ŋ/: doing, 
planting, digging, 
picking, feeding, talking,
singing, watering, 
weeding. 

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

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

 CL 

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

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

AA 

PLEB3.4. Selecciona contos, narracións ou outro material escrito da 
biblioteca de aula para a súa lectura autónoma acordes a súa idade e 
intereses. 

 CL

AA 

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

 PLB3.6. Formula hipóteses sobre o texto a partir de elementos icónicos e 
títulos que o acompañan, e compróbaas. 
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 PLEB3.7. Valora a lingua escrita como medio de comunicación. 

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

 Estratexias de 
produción: clasifican o 
vocabulario en 
diferentes categorías; 
completan xogos no 
iPack co vocabulario; 
escriben frases 
seguindo un modelo.

 Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas básicas: 
palabras co son /ŋ/: 
doing, planting, digging,
picking, feeding, talking,
singing, watering, 
weeding. 

 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. 

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

 CL 

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

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

 CL 

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

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

 CL
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cunha ortografía aceptable. 

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

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

 CL

AA 

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

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

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

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

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

 Aspectos socioculturais
e sociolingüísticos: 
breves diálogos sobre 
temas cotiáns, unha 
historia sobre unha 
horta, as tarefas dunha 
horta, os seus 
elementos e 

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

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

 SC 

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

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

 CL

 SC 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións  PLEB5.3. Inicia e remata as interaccións adecuadamente.  CL
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ferramentas (In the 
garden), un video sobre
a linguaxe cotiá, unha 
historia (The garden 
show), un texto sobre a 
representación sobre 
eixes de coordenadas 
(Describing position 
with co-ordinates); un 
blog sobre un neno 
irlandés falando do 
patio e da horta escolar;
preguntas e respostas 
cun compañeiro; 
insectos e animais 
pequenos.

 Funcións
comunicativas:
descrición  de
insectos  e  animais
pequenos,  das
tarefas,  elementos
e  ferramentas
dunha  horta.
Ofrecemento  e
aceptación  ou
rexeitamento  de

adecuadamente en situacións reais ou 
simuladas en contextos dirixidos. 

SIEE 

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

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

 CL

SC 

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

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

 CL 

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

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

 CL 

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

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

 CL 

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

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

 CL 

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

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

 CL 

B5.10. Utilizar estruturas sintácticas de
progresiva dificultade (p. e. enlazar 
frases sinxelas con conectores básicos

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

 CL 
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comida o bebida de
forma  educada; 
descrición  das
imaxes  do  libro;
descrición  das 
accións  que  outros
están facendo. 

 Estruturas  sintáctico-
discursivas:  Are
there any (worms)?
Yes,  there  are.  /
No,  there  aren’t.
What  are  they
doing?  They’re
(feeding  the  birds).
(clave)  Has  it  got
six  legs?  Yes,  it
has. / No, it hasn’t.
Can it jump? Yes, it
can. No, it can’t. Is
it  red  and  black?
Yes,  it  is.  No,  it
isn’t.  They  (grow
tomatoes).  I’m
(watering  the
plants).  She’s
(feeding  the  birds).
(repaso).  Everyday

como and, or, then). 

 

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

 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 

 CL

SC 

B5.12. Comprender e utilizar o léxico 
propio do nivel en situacións 
comunicativas sinxelas da vida da aula
ou fóra dela. 

 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. 

CL

SC 

B5.13. Recoñecer un repertorio 
limitado de léxico de alta frecuencia 
relativo a situacións cotiás e temas 
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language:  Would
you  like  a  carrot?
Yes,  please.  /  No,
thanks.

 Léxico  de  alta
frecuencia  relativo
a:  Minibeasts:  an
ant,  a  bee,  a
butterfly,  a
grasshopper,  a
ladybird,  a  snail,  a
spider,  a  worm;
Garden jobs:  dig
up  the  potatoes,
feed the birds, pick
the  raspberries,
plant  the  seeds,
wash  the  lettuces,
water  the  roses;
Garden objects:
compost,
greenhouse,  shed,
watering  can,
wheelbarrow;  Co-
ordinates:  co-
ordinates,  grid,
point, x-axis, y-axis.
(clave);  Garden
plants  and  food

habituais e concretos relacionados 
coas súas experiencias, intereses e 
próximos á súa idade. 
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items:  apples,
beans, carrots, fish,
flower,  leeks,
strawberries,
tomatoes;  Nouns:
a ball, a bird, a car,
a  frog,  a  pot.
(repaso).

 MÍNIMOS ESIXIBLES NOS ESTÁNDARES

 Utiliza normas de cortesía: saúdos, despedidas. 

 Preséntase e presenta a outros. 

 Realiza e responde preguntas persoais. 

 Nomea e escribe a data e o tempo atmosférico. 

 Conta ata 100. 

 Nomea e escribe algúns  números ordinais. 

 Fala da procedencia dalgunhas persoas e o seu país de orixe. 

 Describe persoas (aspecto físico, personalidade e o que levan posto). 
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 Identifica algunhas froitas e vexetais. 

 Fala e escribe o que hai no seu pobo. 

 Identifica algunhas palabras de vocabulario sobre seguridade na estrada. 

 Identifica vocabulario sobre accidentes naturais. 

 Identifica e compara animais. 

 Fala sobre a frecuencia que practica un deporte ou aficción. 

 Nomea algunhas profesións. 

 Nomea e escribe algunhas tarefas da casa. 

 Fala e escribe sobre rutinas diarias e a hora na que se realizan. 

 Identifica vocabulario sobre actividades que se fan na praia. 

 Din a que sitio vai ir e o que vai facer alí. 

 Vai consolidando, de forma oral e escrita, estruturas e vocabulario traballados no curso: descricións, accións que se poden facer

ou non, expresión de gustos e aficcións, posesións, empregando presentes e algúns pasados simples. 
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4.- PERFIL COMPETENCIAL DE LINGUA INGLESA

COMPETENCIAS CLAVE  ESTÁNDAR  DE APRENDIZAXE AVALIABLE

CCL Comprende o sentido global e a información máis importante de textos orais, 
con estruturas coñecidas e léxico de uso cotián procedentes de medios 
audiovisuais ou da internet axeitados a súa idade. 

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

CCL/ CAA Identifica a información máis relevante en interacións orais nas que participa 
que traten de temas familiares procedentes de diferentes medios de 
comunicación e da internet.

CCL/CSC Escoita atentamente en interaccións cara a cara sen interromper.

CCL/ CSC Interese e respecto polas interaccións orais alleas en pro da mellora da súa 
pronunciación, entoación e acentuación.

CCL/ CSC Participa en situacións reais ou simuladas de presentacións breves e 
elementais previamente preparadas e ensaiadas sobre temas do seu interese,
sobre persoas do seu entorno inmediato, cunha entonación e pronuncia 
comprensibles.

CCL Pregunta e responde para dar/obter información en interaccións cotiáns.

CSC Amosa unha actitude de escoita atenta.

CCL/ CSC Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves (p.e. cancións, 
conversas telefónicas e dramatizacións). 

CSC Manifesta interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros/as. 

CSC Presta atención ás intervencións dos compañeiros, amosando respecto e 
consideración polas ideas, os sentimentos e as emocións dos demais. 

CCL/SC Amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira nas diferentes 
situacións comunicativas. 

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

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

CCL Comprende a idea principal dunha texto sinxelo acompañada de apoio visual 
acorde á súa idade procedente dos medios de comunicación adaptados á súa 
competencia comunicativa. 

CCL/ CAA Comprende a idea principal dunha texto sinxelo acompañada de apoio visual 
acorde á súa idade procedente dos medios de comunicación adaptados á súa 
competencia comunicativa. 

CCL/CAA Amosa interese pola lectura nunha lingua estranxeira.

CCL/CSIEE Selecciona contos, narracións ou outro material escrito da biblioteca de aula 
para a súa lectura autónoma acorde á súa idade e interese. 

CCL/ CAA Iníciase progresivamente no uso autónomo de estratexias de comprensión 
lectora. 

CCL/CSIEE Formula hipóteses sobre o texto a partir de elementos icónicos e títulos que o 
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acompañan, e compróbaas.

CCL/CAA Valora a lingua escrita como medio de comunicación.

CCL/ CSIEE Amosa interese por informarse, comunicarse e aprender a través dos textos 
escritos. 

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

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

CCl Escribe textos sinxelos, organizados con coherencia na súa secuencia e con 
léxico relacionado co tema da escritura propios de situacións de relación 
interpersoal.

CCL Completa un formulario en liña cos seus datos persoais e dos e das demais

CAA Utiliza de forma habitual distintos recursos (dicionario, textos, Internet…) para 
ampliar o seu vocabulario. 

CCL Responde de forma escrita a preguntas sobre temas traballados na clase 

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

CCL/CD/CSC Produce textos escritos significativos, en soporte papel ou dixital,de forma 
individual ou en parella seguindo o modelo traballado.

CCL/CD Utiliza de forma guiada as TIC para a produción de textos escritos.  

CAA/CSIEE Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza.

CCL/ CAA Amosa interese por empregar a lingua estranxeira escrita de forma correcta 
en situacións variadas atendendo a súa corrección ortográfica 

CCL/CAA/CSC Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua 
estranxeira (horarios, comidas, festividades) e compáraos cos propios, 
mostrando unha actitude de apertura cara o diferente. 

CCL/CSC Mostra curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa cultura. 

CCL/CAA/ CSC Inicia e remata as interaccións adecuadamente.

CCL/CSC Pregunta e responde de maneira comprensible en actividades de aprendizaxe 
cotiás en distintos contextos. 

CCL Expresa, identifica e distingue as franxas horarias, as rutinas do día, 
vestimenta... 

CCL/CSC Pregunta e responde de maneira comprensible sobre a localización (obxectos,
espazos, seres vivos...) 

CCL/ CSC Pregunta e responde de maneira comprensible sobre o permiso, o acordo, a 
preferencia, desexo ou a capacidade. 

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

CCL Diferenza preguntas e respostas moi simples, así como as que aportan 
información. 

CCL/ CAA Memoriza rutinas lingüísticas para desenvolverse nas interaccións habituais. 

CCL/ CAA 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 Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico necesario para 
participar nas interaccións de aula e fora da aula, ler textos adecuados á súa 
idade e escribir con léxico traballado previamente. 
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5-  AVALIACIÓN

A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será continua e global e terá en

conta o seu progreso no conxunto das áreas.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

Os  Criterios  de  avaliación son  o  referente  específico  para  avaliar  a  aprendizaxe  do

alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en

coñecementos coma en competencias; responden ao que se pretende conseguir en cada

materia.

Estes criterios de avaliación concrétanse a través dos Estándares de aprendizaxe, que

permiten definir os resultados de aprendizaxe, e que especifican os coñecementos que o

alumno debe alcanzar en cada caso.

1-  Comprensión dos textos orais en estructuras simples e léxico de uso cotiá (deportes,

animais, comidas)

-Discriminar patróns sonoros rítmicos e entoación.

2- Produción de textos orais:

-Expresar os seus gustos e intereses, enlazados con conectores (and/or)

-Participar en conversas sobre temas moi familiares.

3- Comprensión de textos escritos 

-Identificar o tema e compñrender o sentido xeral

-Recoñecer pausas, exclamacións, interrogacións.

4- Produción de textos escritos

-Escribir  textos  sinxelos  partindo  dun  modelo  con  corrección  ortográfica  e  ortografía

aceptable.

5- Coñecemento da lingua e consciencia intercultural

-Identificar aspectos socioculturais básicos e significativos.

-Amosar curiosidade pola lingua e participar en actividades individuais ou colectivas para

comunicarse.

-Expresar nocións básicas e relativas a tamaño, cantidade, númer5o, forma, cor, tempo

atmosférico.
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-Expresar desexos propios

-Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situacións

cotiás e temas habituais relacionadas coas súas experiencias.

Rúbricas baseadas nos seguintes indicadores especificados nas competencias clave:

-escoitar- falar- conversar-ler-escribir

 (en vías de elaboración)

TIPOS DE AVALIACIÓN

Avaliación  inicial  (diagnóstica):  Ao  comezo  de  cada  un  dos  cursos  da  etapa  da

Educación  Primaria,  os  equipos  docentes  levarán  a  cabo  unha  avaliación  inicial  do

alumnado,  que lles  permitirá  adoptar  as  decisións e tomar  as  medidas pertinentes  de

reforzo e de recuperación.

Avaliación continua (formativa): A avaliación continua terá un carácter formativo. Terá a

finalidade de orientar  o profesorado e axudar ao alumnado nos procesos de ensino e

aprendizaxe,  e  adoptar  as  decisións  que  axuden  a  superar  as  posibles  dificultades

atopadas

Avaliación final (sumativa):  Ao final de cada curso o equipo docente levará a cabo a

avaliación final dos resultados alcanzados polos alumnos e alumnas do grupo. A valoración

dos  resultados  consignarase  nos  documentos  de  avaliación  coas  cualificacións,  tanto

positivas como negativas.

Avaliación  individualizada  de  Cuarto curso  de  Educación  Primaria:  Os  centros

docentes  realizarán unha  avaliación  individualizada a  todos os  alumnos e  alumnas  a

finalizar  o  cuarto curso de  Educación  Primaria,  na  que  se  comprobará  o  grao  de

dominio das destrezas, capacidades e habilidades en expresión e comprensión oral  e

escrita,  cálculo  e  resolución  de  problemas  en  relación  co  grao  de  adquisición  da

competencia en comunicación lingüística e da competencia matemática.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
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O material de avaliación está deseñado para calibrar os avances conseguidos, identificar

as necesidades dos alumnos e darlles a oportunidade de autoavaliarse.

Avaliación informal

Avaliación da unidade por parte do profesor

Actividades do Progress Journal.

Secciones Unit Review at ao final de cada unidade.

Avaliación formal

Test de Diagnóstico (avaliación inicial)

Tests para cada Unidade

Tests Trimestrais

Test de fin de curso

Rúbricas

Auto avaliación

Sección Learning to learn. Picture Dictionary.

Actividade de auto avaliación dos Unit reviews.

Os nenos tamén avalían o que aprenderon nas seccións  Rooftops Review  cada dúas

unidades.

Indicadores da práctica docente

Os resultados de aprendizaxe do alumnado axudará a reprantexar de cara ao vindeiro

curso que actividades resultan máis atractivas para os discentes,  e  cales,  polo tanto,

obteñen mellores resultados. En función deste análise os mestres e mestras de inglés

modificaremos o que fora preciso.

6- CRITERIOS CUALIFICACIÓN.

Os criterios que seguiremos á hora de avaliar son os seguintes: 
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FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN % CALIFICACIÓN

PROBAS

 Probas  de  avaliación  orais  e  escritas,  que

permitan  cuantificar  a  consecución  dos

obxectivos marcados 

 Emprego  correcto  do  novo  vocabulario  e

estruturas 

 Proxectos 

 Uso diario do inglés na aula 

80%

TAREFAS E TRABALLOS

 Realización das tarefas da clase 

 Traballo diario dentro e fóra da aula 

 Organización  e  boa  presentación  das

actividades (presentación, limpeza...) 

 Autonomía no traballo persoal 

 Participación activa

10%

ACTITUDE E COMPORTAMENTO

 Respecto,  compañeirismo  e  boa  actitude  na

aula 

 Cumpre as normas da clase

 Tolerancia cara a cultura da lingua a traballar 
10%

PUNTUALIZACIÓN PARA O CURSO 2021-2022

Aínda que iniciamos o curso con certo optimismo de cara a situación vivida coa pandemia,

seguiremos a estar moi atentos e a cumprir co protocolo para que o noso alumnado poida 

desenvolver as súas actividades do mellor xeito e atendendo sempre calquera necesidade

que xurda. Para iso, seguiremos empregando a aula virtual como ferramenta básica. 
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Tamén poderán acceder online ao class book, tanto na escola como na casa; e accederán

a fichas online. Por suposto, o traballo a través da SNAPPETeste xeito, se fóra preciso, 

poderían traballar en calquera escenario que xurdira ante un empeoramento da situación 

que aínda nos afecta
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1.- INTRODUCIÓN

A lingua é o instrumento por excelencia da comunicación e da aprendizaxe, por iso

as linguas forman parte da bagaxe vital das persoas nun mundo en continua expansión en

que as relacións entre individuos, países e organismos se fan cada vez máis necesarias e

frecuentes. Neste marco, é esencial que, desde as idades máis temperás, a educación

teña entre os seus obxectivos principais dotar as cidadás e os cidadáns de instrumentos

para o desenvolvemento de competencias que lles permitan participar adecuadamente

nunha nova sociedade cada vez máis interdependente e global. 

A aprendizaxe de linguas estranxeiras cobra, pois, unha especial relevancia neste

contexto, xa que a capacidade de comunicación lingüística eficaz é o primeiro chanzo

para desenvolverse nun contexto multicultural e plurilingüe.

Pola súa parte, o Marco común europeo de referencia para as linguas define os

niveis  de  dominio da lingua que permiten  determinar  as  competencias lingüísticas  do

alumnado  en  cada fase  da aprendizaxe  ao longo da súa vida.  A educación  primaria

constitúe a fase inicial  desa aprendizaxe de linguas estranxeiras e a base para que o

alumnado, ao rematar a súa educación e formación escolar, teña unhas competencias de

comprensión  e  expresión  orais  e  escritas  nunha  lingua  estranxeira  que  lle  permitan

achegarse ao seu uso independente.

Na Comunidade Autónoma de Galicia o contacto cunha primeira lingua estranxeira

iníciase a partir do segundo ciclo da educación infantil, co obxectivo de proporcionarlles

aos nenos e ás nenas as primeiras experiencias no seu uso oral.  Así, este alumnado

accede  á  educación  primaria  cunha  certa  experiencia  e  familiarización  coa  devandita

lingua.  Desde  esta  perspectiva,  o  currículo  nesta  etapa,  aínda  que  inicialmente  dá

prioridade ás actividades lingüísticas ou destrezas orais nos primeiros cursos, establece

gradualmente  a  aprendizaxe  das  outras  destrezas  para  o  desenvolvemento  dunha

competencia  comunicativa  oral  e  escrita  eficaz  e  contextualizada  nos  intereses,

necesidades e preferencias propios destas idades.

Un currículo de lingua estranxeira para a formación da cidadanía na sociedade da

información non pode deixar de lado as tecnoloxías da información e da comunicación

(TIC).  Toda  a  súa  potencialidade  en  relación  co  desenvolvemento  das  habilidades
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lingüístico-comunicativas  debe  aproveitarse  nas  aulas  para  favorecer  interactivamente

tanto a aprendizaxe da lingua estranxeira e o desenvolvemento das competencias básicas

do alumnado como a propia aprendizaxe do uso destas tecnoloxías. A utilización das TIC

posibilita o acceso a informacións sobre outras culturas e os seus costumes, reafirma as

destrezas orais e escritas, facilita o enriquecemento do vocabulario, fixa unha ortografía

correcta e estimula a aprendizaxe autónoma.

1.1 XUSTIFICACIÓN

Existen  tres  documentos  que  xustifican  a  necesidade  de  aprender  unha  lingua

estranxeira na escola. Así, a LOMCE di que unha das  finalidades da educación primaria é

a de facilitarlle ao alumnado  as aprendizaxes da expresión e da comprensión oral,  a

lectura, a escritura, o cálculo, a adquisiciónde nocións básicas da cultura, os hábitos de

convivencia, de estudo e de traballo, o sentido artístico, a creatividade e a afectividade, co

fin de garantir unha formación integral que contribúa ao pleno desenvolvemento da súa

personalidade e de preparalo para cursar con aproveitamento a educación secundaria

obrigatoria. E que un dos obxectivos xerais da educación primaria é a de adquirir en, polo

menos,  unha  lingua  estranxeira  a  competencia  comunicativa  básica  que  lles  permita

expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situación cotiás.

Na nosa comunidade autónoma, o decreto 105/2014, do 4 de setembro, establece

o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia baseándose na

potenciación  da aprendizaxe por  competencias,  integradas nos elementos  curriculares

para  propiciar  unha  renovación  na  práctica  docente  e  no  proceso  de  ensino  e

aprendizaxe.

E por último, o Decreto 130/2007, do 28 de Xuño, da comunidade autónoma de

Galicia, dinos que “o eixo do traballo na educación primaria será o desenvolvemento das

competencias  básicas  que permiten  encamiñar  todo o  alumnado  cara  ó  longo  dunha

formación integral, tanto na súa vertente persoal coma nas demandas sociais e culturais

que faciliten a continuación dos estudos e, posteriormente, a inclusión na vida laboral,

pero sempre coa asunción da necesidade de aprender ao longo de toda a vida.”

Unha destas citadas competencias básicas é, segundo este Decreto, “a adquisición

en,  polo  menos,  unha  lingua  estranxeira  a  competencia  comunicativa  básica  que  lle

permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás.”
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E por suposto, O Marco Común Europeo de Referencia que “proporciona una base

común para a elaboración de programas de linguas, orientacións curriculares, exames,

manuais, etc.,. en toda Europa. Describe de forma integradora o que teñen que aprender

a facer os estudantes de linguas co fin de utilizar unha lingua para comunicarse, así coma

os coñecementos e destrezas que teñen que desenrolar para poder actuar de maneira

eficaz.” 

Por  último,  merece ser  mencionado o European Language Portfolio  (ELP),  que

posibilita  que  os  alumnos  documenten  o  seu  progreso  na  competencia  plurilingüe

mediante  o  rexistro  de  experiencias  de  aprendizaxe  relativas  a  contactos  con  outras

linguas e culturas, xa que, de outro modo, gran parte de estas experiencias non quedarían

atestiguadas  nin  recoñecidas.  Preténdese  que  o  Portfolio  anime  aos  alumnos  a  que

inclúan con regularidade anotacións que actualicen a información sobre o seu grado de

dominio de cada lingua, a partir da autoavaliación. 

2. METODOLOXÍA

Pretendemos poñer en práctica unha metodoloxía integradora e participativa que

afronte  a  diversidade presente  nas aulas  ofertando variados camiños para  acadar  os

mesmos obxectivos,  que sexa lúdica e estimulante para as nenas e os nenos e que

promova o pracer pola aprendizaxe e pola comunicación noutras linguas. Será deste xeito

como o noso alumnado irá acadando un conxunto de aptitudes e competencias básicas

que lles axudarán ao longo dos anos de estudo. 

Formar  persoas  solidarias  e  cooperadoras,  críticas  e  autocríticas,  capaces  de

superar conflitos e resistentes ao fracaso será a nosa meta, polo que, como especialistas

da área de linguas estranxeiras, deberemos favorecer tamén a práctica de ditos valores

coa selección de materiais,  coa dinamización  das clases,  coas avaliacións de todo o

proceso de aprendizaxe e coa nosa actitude e capacidade para adaptar o currículo á

realidade de cada centro, de cada aula e de cada nena e neno.

A nosa idea é abarcar aspectos de coñecemento próximos á propia experiencia

das  nenas  e  dos  nenos  contactando  con  outras  áreas  do  currículo  e  fomentando

progresivamente  o  coñecemento  dunha  realidade  multicultural.  Nesta  sociedade  da
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comunicación e da información, a aprendizaxe doutra lingua bríndanos a oportunidade de

preparar ao noso alumnado para vivir  nun mundo multilingüe aportándolles unha gran

variedade de mensaxes multiculturáis producidas coas diferentes linguaxes presentes na

sociedade. 

Ao falar de linguas compre achegarnos ao Marco Común Europeo de Referencia

para  as  linguas  (documento  elaborado  polo  Consello  de  Europa),  que  partindo  da

valoración das diversas linguas e culturas,  promove o coñecemento das mesmas coa

finalidade  de  favorecer  a  comunicación  entre  iguais,  eliminar  barreiras,  prexuízos  e

estereotipos  e  enriquecer  persoalmente  ás  nenas  e  aos  nenos.  Ao  mesmo  tempo,

proporciona tamén unha base común de referencia para a elaboración de programas de

linguas, orientacións curriculares, exames, manuais e materiais de ensino en Europa e

marca os niveis e estadios polos que as persoas pasan no proceso da adquisición de

linguas. 

O Consello de Europa non propón unha liña metodolóxica concreta a levar a cabo

senón que presenta os diferentes enfoques que dependendo das variables presentes no

proceso  de  ensino  aprendizaxe  serán  máis  valiosos  nun  determinado  contexto  e

momento.  A  posta  en  práctica  do  enfoque  escollido  atenderá  entón  aos  obxectivos

propostos e ás persoas inmersas no seu contexto.

Na  educación  primaria  consideramos  que  o  enfoque  comunicativo  dirixirá  a

comunicación oral, obxectivo prioritario nesta etapa, e a motivación sentará as bases para

a aprendizaxe, facendo que a atención sexa máis intensa, a aprendizaxe mais rápida e a

actitude tranquila e relaxada ante a lingua estranxeira, a sociedade e a cultura que esta

implica.  Será  unha  metodoloxía  baseada  no  descubrimento  guiado  e  colectivo  e  na

resolución  de problemas,  favorecendo en todo momento  a  participación  e  implicación

activa dos nenos e das nenas, coa finalidade de lograr aprendizaxes eficaces dende o

punto de vista cognitivo, comunicativo e socio-afectivo.

As  contribucións  das  diferentes  correntes  pedagóxicas  e  psicolóxicas

(  construtivismo,  intelixencia  emocional...),  que  acentúan  a  importancia  da

significatividade, interdisciplinariedade e globalización das aprendizaxes promove unha

forma de ensino na que a persoa aprendiz convértese en axente activo na construción da

aprendizaxe, polo que o currículo debe cambiar reducindo contidos, reestruturándose ou
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ampliándose en función das persoas implicadas no proceso, dos intereses das mesmas,

do contorno ...

Neste modelo de integración curricular o enfoque dos contidos é globalizador, o

traballo debe xirar fundamentalmente en torno ás tarefas realizadas en grupo, nas que

cada nena e cada neno constrúe a súa propia aprendizaxe e ten un rol determinante para

a consecución  final  das mesmas.  As destrezas básicas máis  desenvolvidas serán as

receptivas e priorizarase o uso comunicativo e funcional da lingua posto que ao espertar o

interese do alumnado cara ao proceso de aprendizaxe se lle fai participar activamente no

mesmo. 

E xa que o obxectivo prioritario non é lingüístico e a corrección nas producións

orais só se farán cando dificulten a comprensión, as nenas e os nenos serán quen de

participar de forma máis relaxada sen temor a equivocarse, asegurando o éxito, polo que

gañarán en seguridade e se favorecerá a valoración que teñan da lingua estranxeira.

Por outra banda, necesitamos formar a persoas capaces de integrarse na sociedade do

coñecemento,  capaces  de  discernir  e  interiorizar  as  múltiples  mensaxes  que  recibe

constantemente para logo producir e comunicarse coa linguaxe multimedia. O estudo da

lingua estranxeira xa non consistirá unicamente no dominio da escritura, das relacións

morfosintácticas ou léxicas ou da comprensión e expresión oral e escrita como se viña

facendo  ata  de  agora,  polo  que  a  metodoloxía  a  empregar  no  ensino  das  linguas

estranxeiras abranguerá un mundo moito máis complexo, un lugar onde as TIC cobran

relevancia en todos os aspectos, un espazo no que será necesario o coñecemento das

linguaxes presentes na vida cotiá, na escola, na rúa... para conseguir que as nenas e os

nenos cheguen a ser persoas críticas fronte aos medios e fronte á súa propia realidade e

para  botar  a  andar  a  persoas  receptoras  participativas  capaces  de  dar  resposta  ás

múltiples mensaxes que recibe e creadoras das súas propias mensaxes.

A aprendizaxe da nova lingua será, nos primeiros niveis, intuitiva. Tentaremos que

os nenos e nenas se somerxan na lingua sen medo presentándolles mensaxes reais ou

adaptadas  vinculadas  aos  seus  intereses:  producións  multimedia  nas  que  teñan  que

interacionar,  fotografías,  contos  ,  dramatizacións,  vídeos,  cancións,  xogos...,  e

aproveitaremos calquera situación da vida cotiá que consideren interesante: alguén cunha

nova que contar, celebración dun aniversario, festividades, algo que traen á escola...
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A variedade das producións ou modelos presentados será fundamental non só para

manter a motivación senón tamén para atender ás diferenzas de nivel e de formas de

aprender.

Outra  das  estratexias  máis  exitosas  para  a  aprendizaxe  dun  novo  idioma  na

educación primaria consiste en recrear situacións e contextos nos que o alumnado teña

que responder actuando: Resposta Física Total (TPR. Total Physical Response). Por iso

as  interaccións  que  aparecen  durante  a  práctica  dos  xogos,  actividades  plásticas,

artísticas, musicais e físico deportivas revélanse como valiosos instrumentos cognitivos

para a adquisición da competencia comunicativa na nova lingua ao tempo que fomentan a

valoración positiva que cada persoa ten de si mesma, a iniciativa persoal, a cohesión no

grupo e por tanto a prevención de conflitos e a atención e respecto ás diferenzas.

Programaremos e planificaremos a nosa actividade docente sabendo que os nosos

alumnos e nosas alumnas aprenden de formas diversas. Atendendo aos diferentes tipos

de intelixencia axudaremos a que todo o alumnado, en maior ou menor medida, adquiran

o coñecemento e as competencias básicas para comunicarse na nova lingua, evite o

rexeitamento cara a outro idioma e cultura,e reforce a súa autoestima ao participar en

actividades con moitas posibilidades de éxito.

A dinámica nas clases de idioma será de grande importancia, procuraremos guiar

cara  un  traballo  colaborativo  no  que  necesariamente  as  nenas  e  nenos  deberán

interacionar  co resto do grupo,  asumindo os  diferentes  roles en función  das diversas

capacidades e niveis.  E establecerase unha relación na que as persoas con mellores

aptitudes axuden aos que precisan dunha atención mais individualizada, beneficiándose

ambas partes do intercambio. 

A metodoloxía das clases de lingua estranxeira  conducirá tamén á adquisición dunha

autonomía crecente que se acadará primeiro aprendendo a empregar as axudas externas

(dicionarios, internet, bancos de recursos da aula...) e as internas (reflexión no uso da

lingua, autoavaliacións, ...); e en segundo lugar reinventando producións orais e escritas

en diversos formatos, imprescindibles para o coñecemento metalingüístico.

2.1 ATENCIÓN A DIVERSIDADE.

O ensino da nova lingua estará en consonancia cos procesos de aprendizaxe do

alumnado. Non todos os alumnos e alumnas aprenden da mesma forma nin coa mesma
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rapidez.  Non  todos  teñen  as  mesmas  habilidades,  nin  parten  de  mundos  iguais,  nin

posúen os mesmos coñecementos previos, etc.

É necesario, polo tanto, prestarlle atención a esta diversidade se se pretende que

todo o alumnado se vexa inmerso nun proceso de ensino-aprendizaxe adecuado ás súas

características.  Ninguén  deberá  sentir  que  non  avanza  todo  o  que  pode,  polo  tanto,

atenderase  constantemente  a  estas  diferenzas  presentando  as  actividades  de  forma

diversa,  modificándoas  ou  mesmo  facéndoas  desaparecer  e  creando  outras  máis

oportunas. Incluirei, polo tanto, actividades de ampliación, para os máis avanzados, coma

de reforzo, para os que poidan estancarse nalgún momento. 

Do mesmo xeito,  terase en conta esta diversidade á hora de formar grupos de

traballo e de xogos, tentando formar grupos mixtos nos que se axuden os uns aos outros

así como grupos diferenciados de alumnos con altas capacidades e alumnos con algunha

necesidade, cada grupo cunha tarefa diferente.

ACTIVIDADES DE REFORZO E AMPLIACIÓN

Nos diferentes materiais curriculares que aportamos ao alumnado desenvólvese un

proceso continuo de reciclaxe e de revisión dos contidos.

Partimos  dun  enfoque  da  lingua  como  algo  cíclico  e  non  lineal,  polo  que  as

actividades  levadas  a  cabo  permitirán  que  o  alumnado  incorpore  o  adquirido  na  súa

memoria a longo prazo, e que aqueles nenos/as que non captasen algún contido porque o

seu nivel  madurativo non era o apropiado, o poidan adquirir  posteriormente cando se

recicle noutro contexto. Desta forma haberá unha revisión constante de contidos durante

todo o curso.

Por  outra  parte  os  contidos  básicos  repetiranse  en  contextos  e  situacións

diferentes;  isto  permitirá  que,  sen  perder  nin  a  motivación  nin  o  interese,  se  estean

realizando tarefas diferentes ás propostas anteriormente, aínda que inclúan conceptos e

procedementos xa traballados. 

Atenderemos aos diferentes tempos e ritmos de aprendizaxe.

A metodoloxía variará en función das necesidades facéndose máis personalizada.

Reforzaremos as técnicas de aprendizaxe.

Faremos  fincapé  nos  procedementos,  hábitos  e  actitudes  para  iniciarse  na

competencia comunicativa.
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Para os mellor dotados, facilitaranse contidos e material de ampliación.

En resumo, a nosa programación vai ser aberta e adaptada aos continuos cambios

que se poden presentar ao longo do curso académico. Así pois, a atención á diversidade

será levada a cabo atendendo 3 aspectos principais:

1. A programación: todos os seus compoñentes (obxectivos, contidos, competencias

clave,  estándares  de  aprendizaxe,  actividades,  metodoloxía  e  avaliación)  serán

traballados de menos a máis,  é dicir,  basearémonos nos contidos mínimos que

deberán ser  adquiridos  polo  noso alumnado e  una vez feito  isto,  darémoslle  a

posibilidade de ampliar o seu coñecemento. 

2. A  metodoloxía: as actividades serán seleccionadas e levadas a cabo tendo en

conta as características individuais dos nosos nenos e nenas. 

3. Os  materiais:  cuxo uso deberá permitir  una flexibilidade dos mesmos tanto por

parte do alumando como do propio mestre/-a. 

3. CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS

• Valorar a lingua estranxeira, e as linguas en xeral como medio de comunicación e

entendemento  entre  as  persoas  de  procedencias  e  culturas  diversas  e  como

ferramenta de aprendizaxe de distintos contidos.

• Escoitar e comprender mensaxes en interaccións verbais variadas, utilizando as

informacións  transmitidas  para  a  realización  de  tarefas  concretas  diversas

relacionadas coa súa experiencia.

• Expresarse e interactuar oralmente en situacións sinxelas e habituais que teñan un

contido  e  desenvolvemento  coñecidos,  utilizando procedementos  verbais  e  non

verbais e adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación.

• Manifestar unha actitude receptiva, interesada e de confianza na propia capacidade

de aprendizaxe e de uso da lingua estranxeira.

• Utilizar os coñecementos e as experiencias previas coas linguas galega e castelá

para unha adquisición máis rápida, eficaz e autónoma da lingua estranxeira.
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• Identificar  aspectos  fonéticos,  de  ritmo,  acentuación  e  entoación,  así  como

estruturas  lingüísticas  e  aspectos  léxicos  da  lingua  estranxeira  e  usalos  como

elementos básicos da comunicación.

• Ler de xeito comprensivo textos diversos, relacionados coas súas experiencias e

intereses,  extraendo  información  xeral  e  específica  de  acordo  cunha  finalidade

previa.

• Aprender a usar con progresiva autonomía tódolos medios ao seu dispor, incluídas

as TIC, para obter información e para comunicarse en lingua estranxeira.

• Escribir textos diversos con finalidades variadas sobre temas previamente tratados

na aula e coa axuda de modelos.

• Coñecer aspectos de diferentes culturas utilizando a lingua estudada e demostrar

unha actitude respectuosa cara elas.  

Páxina 11



4.  UNIDADES  DE  TRABALLO  TEMPORALIZADAS,  CON   CONTIDOS,  CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN,  ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAXE E RELACIÓN COAS COMPETENCIAS CLAVE

UNIDADE 0

TEMPORALIZACIÓN

1º Trimestre

LINGUA INGLESA 5º: UNIDADE 0.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

• Repaso dos contidos principais do 
ciclo anterior.

• Descripción pelo e ollos. Identificar
persoas.

• Lectura de correo electrónico. 
Vocabulario xeral de manexo de 
ordenadores.

• Información xeral doutra persoa.

• Números ordinais, días da semá, 
meses do ano.

• Países, Germany, France, Italy, 
Spain, Australia, China.

• Preguntas e respostas xerais sobre 
un mesmo. Preguntas e datos xerais

• 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.

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

• 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.

• CCL

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

• CCL

• CSC

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

• CCL

• CSC

• PLEB2.2. Pregunta e responde para • CSC
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LINGUA INGLESA 5º: UNIDADE 0.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

sobre información personal.

• Vocabulario básico de manexo de 
ordenadores.

• Descripción básica dun mesmo e 
doutras persoas.

• Introdución a:

-Family and Friends.
-Healthy Eating.
-My City.
-Sports and Hobbies.
-My Country.
-Animals.

significativa. dar/obter información en interaccións cotiás
habituais.

• PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita 
atenta.

• CCL

• CSC

• 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 estranxeira 
como instrumento de comunicación.

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

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

• CCL

• 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.

• CCL

• CAA

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

• CCL

• CAA

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

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

• CCL

• CAA
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LINGUA INGLESA 5º: UNIDADE 0.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

intencións comunicativas básicas 
que expresen pausas, exclamacións
e interrogacións.

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

• CSIEE

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

• CCL

• CAA

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

• CCL

• CSIEE

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

• CCL

• 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. 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.

• CCL

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

• CCL

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

• CCL

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

• CCL
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LINGUA INGLESA 5º: UNIDADE 0.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

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

• CCL

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

• CCL

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

• CCL

UNIDADE 1
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TEMPORALIZACIÓN

1º Trimestre

LINGUA INGLESA 5º: UNIDADE 1

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

• Os membros máis achegados da 
familia.

• Descripción pelo e ollos. Identificar
persoas da familia pola sua 
descripción.

• Describir a familia.

• Fonética schwa. 

• Escoitar cancións que conteñen 
vocabulario relacionado coa 
unidade: familia, roupa, o medo.

• Reto de adiviñar composto de sete
pistas distribuidas pola unidade. Os 
Simpson.

• Verbo: Have got, has got / 've got, 
's got / haven't got, hasn't got.

• A roupa. Descripción da roupa que
leva outra persona.

• Verbo To wear en Presente 
Continuo.

• Lectura dun correo electrónico. 

• Normas básica para unha aula de 

• 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.

• CCL

• CCL

• 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.

• CCL

• CD

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

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

• CCL

• CSC

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

• CCL

• CSC
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LINGUA INGLESA 5º: UNIDADE 1

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

informática ou unha aula en xeral.

• Vocabulario: on time, polite, tidy, 
empregado cos adverbios de 
frecuencia: always, usually, never, 
sometimes.

• O uniforme escolar no mundo.

• A festa de Halloween. Chistes con 
xogos de palabras relacionados ó 
tema de Halloween.

• As rimas e a linguaxe musical.

acentuación.

• 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 estranxeira 
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.

• CCL

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

• CSC

• PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita 
atenta.

• CCL

• CSC

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

• CCL

• CD

• CSC

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

• CCL

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

• CCL

• CSC

• PLEB2.8. Comeza a utilizar correctamente 
e progresivamente aspectos fonéticos 
básicos, do ritmo, da acentuación e da 
entoación da lingua estranxeira para a 

• CCL

• CAA
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LINGUA INGLESA 5º: UNIDADE 1

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

produción de textos orais comprensibles

• 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 
recoñecer os significados e 
intencións comunicativas básicas 
que expresen pausas, exclamacións
e interrogacións.

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

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

• CCL

• 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.

• CCL

• CD

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

• CCL

• CAA

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

• CCL

• CAA

• CSIEE

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

• CCL

• CAA

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

• CCL

• CSIEE

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

• CCL

• B4.1. Elaborar textos sinxelos • PLEB4.1. Elabora textos sinxelos • CCL
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LINGUA INGLESA 5º: UNIDADE 1

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

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.

relacionados con temas da súa vida cotiá, 
experiencias e actividades na aula, 
traballados previamente de forma oral.

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

• CCL

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

• CCL

• PLEB4.4. Amosa interese polo uso guiado 
das TIC para producir textos e 
presentacións e transmitir información 
escrita.

• CCL

• CD

• CSC

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

• CAA

• CSIEE

• 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 …).

• CCL

• CAA
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LINGUA INGLESA 5º: UNIDADE 1

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

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

• CCL

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

• CCL

• 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.

• B5.8. Describirse fisicamente, 
achegando información 

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

• CCL

• CSC

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

• CCL

• CSC

• PLEB5.3. Inicia e remata as interaccións 
adecuadamente.

• CCL

• CAA

• CSC

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

• CCL

• CAA

• CSC

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

• CCL

• CAA

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

• CCL

• CAA
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LINGUA INGLESA 5º: UNIDADE 1

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

complementaria, a si mesmo/a ou a 
outra persoa.

• B5.9. Expresa e comprende 
indicación 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 

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

• CCL

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

• CCL

• PLEB5.12. Memoriza rutinas lingüísticas 
coñecidas para desenvolverse nas 
interaccións dentro e fóra da aula.

• CCL

• CAA

• PLEB5.14. Comprende e usa 
adecuadamente o vocabulario necesario 
para participar nas interaccións da aula ou 
fóra da aula, ler textos próximos á súa 
idade e escribir con léxico traballado 
previamente.

• CCL

• CAA

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

• CCL

• CSC
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LINGUA INGLESA 5º: UNIDADE 1

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

limitado de léxico de alta frecuencia 
relativo a situacións cotiás e temas 
habituais e concretos relacionados 
coas súas experiencias.

UNIDADE 2
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TEMPORALIZACIÓN

1ºTrimestre

LINGUA INGLESA 5º: UNIDADE 2

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

• Vocabulario vexetais.

• Espresar os gustos relacionados 
aos vexetais cos verbos: To like, to 
love, to hate.

• Fonética as dúas formas de th. 

• As froitas e as verduras. Unha 
dieta sá.

• Escoitar cancións que conteñen 
vocabulario relacionado coa 
unidade: comida. Análise do argot 
que se emprega nas cancións.

• Reto de adiviñar composto de sete
pistas distribuidas pola unidade. A 
paella.

• Verbo: like, don't like / likes, 
doesn't like

• Ler un menú.

• Facer preguntas na aula sobre os 
gustos para traballar coa 
información.

• Lectura dun correo electrónico. 

• Vocabulario básico dunha receita 

• 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.

• CCL

• 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.

• CCL

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

• CCL

• CD

• CAA

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

• CCL
• CSC

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

• CCL

• CSC
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LINGUA INGLESA 5º: UNIDADE 2

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

de cociña, cos verbos no imperativo: 
wash, peel, chop, put, pour, mix, 
add, cut, slice.

• A importancia dos grupos de 
alimentación. Clasificación dos 
alimentos por grupos.

• Comida estranxeira.

• O que se come nas comidas 
principáis do día: breakfast, lunch, 
dinner.

• A relación da lingua francesa coa 
alimentación. Vocabulario francés 
que se emprega no inglés e na 
lingua dos alumnos para os 
alimentos.

• 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 
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.

• CCL

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

• CSC

• PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita 
atenta.

• CCL

• CSC

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

• CCL

• CD

• CSC

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

• CCL

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

• CCL

• CSC

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

• CCL

• PLEB2.8. Comeza a utilizar correctamente 
e progresivamente aspectos fonéticos 
básicos, do ritmo, da acentuación e da 
entoación da lingua estranxeira para a 

• CCL

• CAA
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LINGUA INGLESA 5º: UNIDADE 2

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

• O Nadal. Comidas típicas. 

• Espresións idiomáticas 
relacionadas coa comida; a good 
egg, a piece of cake, a couch potato,
the apple of someone's eye, to go 
bananas, like two peas in a pod.

• O día da Paz. Canción. Louis 
Armstrong. Análise da letra.

• Unidad de repaso do trimestre con:
actividades de reforzo, actividades 
de evaluación, proyecto final en 
grupo: grabación dunha película.

produción de textos orais comprensibles.

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

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

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

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

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

• CCL

• 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.

• CCL

• CD

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

• CCL

• CAA

• PLEB3.6. Formula hipóteses sinxelas a 
partir de elementos icónicos e títulos que o 
acompañan e compróbaas. 

• CCL

• CAA

• CSIEE

• PLEBB3.7. Valora a lingua escrita como 
medio de comunicación.

• CCL

• CAA

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

•  CCL

• CSIEE

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

• CCL

• B4.1. Elaborar textos sinxelos 
propios, compostos de frases 
simples illadas, utilizando con 

• PLEB4.1. Elabora textos sinxelos 
relacionados con temas da súa vida cotiá, 
experiencias e actividades na aula, 

• CCL
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LINGUA INGLESA 5º: UNIDADE 2

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

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.

traballados previamente de forma oral.

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

• CCL

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

• CCL

• PLEB4.4. Amosa interese polo uso guiado 
das TIC para producir textos e 
presentacións e transmitir información 
escrita.

• CCL

• CS

• CSC

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

• CAA

• CSIEE

• 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 …).

• CCL

• CAA
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LINGUA INGLESA 5º: UNIDADE 2

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

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

• CCL

• CAA

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

• CCL

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

• CCL

• 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 

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

• CCL

• CAA

• CSC

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

• CCL

• CSC

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

• CCL

• CSC

• PLEB5.3. Inicia e remata as interaccións 
adecuadamente

• CCL

• CAA

• CSC

• PLEB5.4. Pregunta e responde de xeito • CCL
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LINGUA INGLESA 5º: UNIDADE 2

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

comunicativas habituais dentro e 
fóra da aula.

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

• 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.

comprensible en actividades de 
aprendizaxe en distintos contextos.

• CAA

• CSC

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

• CCL

• CAA

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

• CCL

• CAA

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

• CCL

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

• CCL

• PLEB5.12. Memoriza rutinas lingüísticas 
coñecidas para desenvolverse nas 
interaccións dentro e fóra da aula.

• CCL

• CAA

• PLEB5.14. Comprende e usa 
adecuadamente o vocabulario necesario 
para participar nas interaccións da aula ou 
fóra da aula, ler textos próximos á súa 
idade e escribir con léxico traballado 
previamente.

• CCL

• CAA

• PLEB5.15. Compara aspectos lingüísticos 
e culturais das linguas que coñece para 
mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha 

• CCL

• CAA
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LINGUA INGLESA 5º: UNIDADE 2

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

• 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…).

competencia integrada a través de 
producións audiovisuais ou multimedia e 
de manifestacións artísticas.

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

• CCL

• CSC

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

• CCL

• CSC

UNIDADE 3
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TEMPORALIZACIÓN

2º Trimestre

LINGUA INGLESA 5º: UNIDADE 3.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

• Vocabulario zonas de ocio na 
cidade.

• Espresar as actividades de lecer 
que se fan cada día.

• Fonética: ce / ci / cy

• Os monumentos antigos.

• Reto de adiviñar composto de sete 
pistas distribuidas pola unidade. O 
Cairo.

• Facer preguntas na aula sobre o 
lecer dos compañeiros, para 
traballar coa información.

• Indicacións para moverse pola 
cidade, cos verbos en imperativo: 
go, turn, cross.

• Indicacións para moverse pola 
cidade, vocabulario: straight ahead, 
straight on, left, right, past, through.

• Cancións sobre vocabulario 
relacionado coa unidade: ir ao zoo, 
descubrir ao grupo Londinense 
Madness.

• 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.

• CCL

• 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.

• CCL

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

• CCL

• CD

• CAA

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

• CCL

• CSC

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

• CCL

• CSC

Páxina 30



LINGUA INGLESA 5º: UNIDADE 3.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

• Invitar a un compañeiro a facer 
algunha actividade xuntos.

• Atopar un lugar nun mapa co 
vocabulario: opposite, next to, 
between.

• Atopar un lugar no mapa co verbo:

There is (a) / There are (some), 
There isn't  (a) / There aren't (any)

• Lectura dun correo electrónico. 

• Normas básicas de circulación vial, 
ao andar e ao andar en bici.

• Os medios de transporte máis 
comunes. 

• Edificios curiosos e a súa ubicación.

• Materiais dos edificios: ...is made of 
glass, metal, stone, wood, plastic... 

• A cidade de Oxford. A súa 
universidade.

• A cidade de Londres e os seus 
monumentos máis famosos.

• Curiosidad lingüística: o rhyming 
slang asociado a Londres.

acentuación.

• 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 
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.

• CCL

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

• CSC

• PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita 
atenta.

• CCL

• CSC

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

• CCL

• CD

• CSC

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

• CCL

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

• CCL

• CSC

• PLEB2.8. Comeza a utilizar correctamente 
e progresivamente aspectos fonéticos 
básicos, do ritmo, da acentuación e da 
entoación da lingua estranxeira para a 

• CCL

• CAA
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produción de textos orais comprensibles.

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

• CCL

• 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 
estratexiasbásicas máis adecuadas 
para a comprensión do sentido xeral
e as ideas principais.

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

• B3.4. Recoñecer os signos 
ortográficos básicos 

• 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.

• CCL

• CD

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

• CCL

• CAA

• PLEB3.6. Formula hipóteses sinxelas a 
partir de elementos icónicos e títulos que o 
acompañan e compróbaas.

• CCL

• CAA

• CSIEE

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

• CCL

• CAA

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

• CCL

• CSIEE

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

• PLEB4.1. Elabora textos sinxelos 
relacionados con temas da súa vida cotiá, 

• CCL
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experiencias e actividades na aula, 
traballados previamente de forma oral.

• 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.

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

• CCL

• PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, 
organizados con coherencian na súa 
secuentica e con léxico relacionado co 
tema da escritura propios de situación de 
relación interpersonal (invitacións, notas, 
avisos).

• CCL

• PLEB4.4. Amosa interese polo uso guiado 
das TIC para producir textos e 
presentacións e transmitir información 
escrita.

• CCL

• CD

• CSC

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

• CAA

• CSIEE

• PLEB4.7. Produce textos escritos 
significativos en soporte papel our dixital, 
de form 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...).

• CCL

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

• CCL

• CAA

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

• CCL

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

• CCL

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

• CCL

• CAA

• CSC

• 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.

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

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

• CCL

• CSC

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

• CCL

• CSC

• PLEB5.3. Inicia e remata as interaccións 
adecuadamente.

• CCL

• CAA

• CSC

• PLEB5.4. Pregunta e responde de xeito • CCL
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• 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.

comprensible en actividades de 
aprendizaxe en distintos contextos.

• CAA

• CSC

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

• CCL

• CAA

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

• CCL

• CAA

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

• CCL

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

• CCL

• PLEB5.12. Memoriza rutinas lingüísticas 
coñecidas para desenvolverse nas 
interaccións dentro e fóra da aula.

• CCL

• CAA

• PLEB5.14. Comprende e usa 
adecuadamente o vocabulario necesario 
para participar nas interaccións da aula ou 
fóra da aula, ler textos próximos á súa 
idade e escribir con léxico traballado 
previamente.

• CCL

• CAA

• PLEB5.15. Compara aspectos lingüísticos 
e culturais das linguas que coñece para 

• CCL
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mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha 
competencia integrada a través de 
producións audiovisuais ou multimedia e 
de manifestacións artísticas.

• CAA

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

• CCL

• CSC

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

• CCL

• CSC
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UNIDADE 4

TEMPORALIZACIÓN

2ºTrimestre

LINGUA INGLESA 5º: UNIDADE 4.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

• Os deportes mais populares en
xeral e na clase.

• Espresar os deportes que lles 
gusta praticar.

• Fonética: “the magic E” como 
cambian os sonidos das vogais
ao engadir unha e final.

• Equipos famosos de distintos 
deportes.

• Reto de adiviñar composto de 
sete pistas distribuidas pola 
unidade. Messi.

• Os deportes profesionales 
mais populares do país. 

• Deportes de equipo ou 
individuais.

• Deportes de pelota.

• A roupa que se leva para 
praticar os distintos deportes.

• Os Xogos Olímpicos e as 

• 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 

• 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.

• CCL

• 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.

• CCL

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

• CCL

• CD

• CAA

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

• CCL

• CSC
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medallas.

• Vocabulario relacionado con 
facer unha película.

• Cancións relacionadas co 
deporte.

• Lectura dun correo electrónico.

• Presente continuo para falar 
das actividades que está a 
facer alguén, tanto no deporte 
coma na aula.

• O deporte nas películas.

• Os hobbies e as habilidades.

• Os diferentes usos do verbo To
play

• Os instrumentos musicais.

• A música en xeral.

• As Paralimpiadas.

• A vida sa. Hábitos.

• O verbo Need relacionado co 
deporte e a vida sa.

• Os verbos To go, to play, to do 
relacionados co deporte.

• As normas no deporte.

• Terminoloxía inglesa 
relacionada co deporte que se 
emprega noutras linguas.

• A importancia da auga na vida 
e relacionada co deporte.

diferentes contextos 
comunicativos de forma 
significativa.

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

• CCL

• CSC

• 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 
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.

• CCL

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

• CSC

• PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita 
atenta.

• CCL

• CSC

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

• CCL

• CD

• CSC

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

• CCL

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

• CCL

• CSC

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

• CCL
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• Proyecto de fin de trimestre: 
facer un documental sobre a 
vida sa.

enriquecedor.

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

• CCL

• CAA

• 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 
estratexiasbásicas máis adecuadas 
para a comprensión do sentido 
xeral, e as ideas principais en textos
escritos sinxelos.

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

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

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

• CCL

• 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.

• CCL

• CD

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

• CCL

• CAA

• PLEB3.6. Formula hipóteses sinxelas a 
partir de elementos icónicos e títulos que o 
acompañan e compróbaas.

• CCL

• CAA

• CSIEE

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

• CCL

• CAA

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

• CCL

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

• CCL

• 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.

• CCL

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

• CCL

• PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, 
organizados con coherencian na súa 
secuentica e con léxico relacionado co 
tema da escritura propios de situación de 
relación interpersonal (invitacións, notas, 
avisos).

• CCL

• PLEB4.4. Amosa interese polo uso guiado 
das TIC para producir textos e 
presentacións e transmitir información 
escrita.

• CCL

• CD

• CSC

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

• CAA

• CSIEE

• PLEB4.7. Produce textos escritos 
significativos en soporte papel our dixital, 

• CCL

• CAA
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de form individual ou en parella seguindo o
modelo traballado (elaboración dunha 
enquisa, SMS, correspondencia persoal 
simple en soporte papel ou dixital falando 
de si mesmo/a e da súa contorna 
inmediata...).

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

• CCL

• CAA

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

• CCL

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

• CCL

• 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.

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

• CCL

• CSC

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

• CCL

• PLEB5.3. Inicia e remata as interaccións 
adecuadamente.

• CCL

• CAA

• CSC

• PLEB5.4. Pregunta e responde de xeito • CCL
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• B5.3. Iniciar e rematar as 
interaccións adecuadamente en 
situacións reais ou simuladas en 
contextos menos dirixidos.

• 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

comprensible en actividades de 
aprendizaxe en distintos contextos.

• CAA

• CSC

• PLEB5.6. Expresa, identifica e distingue 
actividades variadas de rutina, lecer…

• CCL

• CAA

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

• CCL

• CAA

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

• CCL

• PLEB5.12. Memoriza rutinas lingüísticas 
coñecidas para desenvolverse nas 
interaccións dentro e fóra da aula.

• CCL

• CAA

• PLEB5.14. Comprende e usa 
adecuadamente o vocabulario necesario 
para participar nas interaccións da aula ou 
fóra da aula, ler textos próximos á súa 
idade e escribir con léxico traballado 
previamente.

• CCL

• CAA

• 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.

• CCL

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

• CCL

• CSC

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

• CCL

• CSC

UNIDADE 5

TEMPORALIZACIÓN

3º Trimestre

LINGUA INGLESA 5º: UNIDADE 5

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

• Vocabulario relacionado coa 
xeografía dun país: beach, 
island, jungle, lake, mountains, 
ocean, river, waterfall, coral 
reef...

• Actividades na naturaleza: 
walking, canoeing, kitesurfing, 
horse-riding...

• 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 

• 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.

• CCL

• PLEB1.2. Comprende os puntos principais 
e recoñece palabras e expresións 

• CCL
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

• Espresar o que se pode facer 
na naturaleza: You can... in 
the...

• Habilidades

• Xeografía de Australia e Nova 
Zelanda.

• A cultura Maorí.

• A casa.

• Fonética: o sonido producido 
por ge, gi  e  o J.

• Pronunciación de símbolos 
universales.

• How much is it? It's...

• Cantidades: How much/How 
many...?

• Números ordinais ata 100.

• Nacionalidades.

• Profesións.

• Reto de adiviñar composto de 
sete pistas distribuidas pola 
unidade. Boomerang.

• Lectura dun correo electrónico.

• A viaxe de Jessica Watson. Os
puntos cardinais.

• Vocabulario relacionado coa 
navegación polo mar.

• As vacacións e as viaxes.

• As vacacións escolares no 

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.

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.

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

• CCL

• CD

• CAA

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

• CCL

• CSC

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

• CCL

• CSC

• 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
cooperativa en situacións 
funcionais de comunicación 

• 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.

• CCL

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

• CSC

• PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita 
atenta.

• CCL
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Reino Unido e no país dos 
alumnos. Os meses do ano.

• Pasado simple del verbo To 
be: was/were

• Adverbios del pasado: last, ago

• Espresar a diferenza nos 
gustos comparando o pasado 
coa actualidade.

• O mapa do mundo. Os 
continentes.

• A Commonwealth. Países no 
mundo de fala inglesa: 
bandeiras, clima, zona horaria, 
música, moeda.

• Países no mundo onde o inglés
é una lingua oficial coexistente.

• Contrastar: una mesma lingua 
en mais dun país e mais dunha
lingua en un país. Exemplos: 
España, Suiza, Canadá.

• Anglicismos na lingua dos 
alumnos.

• Diferenzas importantes dos 
distintos ingleses:British 
English vs American English.

• Cancións relacionadas coa 
unidade.

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.

• CSC

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

• CCL

• CD

• CSC

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

• CCL

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

• CCL

• CSC

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

• CCL

• 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.

• CCL

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

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

• CCL

• 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.

• CCL

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

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

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

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

• CCL

• CAA

• 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

• PLEB3.6. Formula hipóteses sinxelas a 
partir de elementos icónicos e títulos que o 
acompañan e compróbaas.

• CCL

• CAA

• CSIEE

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

• CCL

• CAA

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

• CCL

• CSIEE

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

• CCL

• B4.1. Elaborar textos sinxelos 
propios, compostos de frases 
simples illadas, utilizando con 
razoable corrección as 
convencións ortográficas e os 
principais signos de 

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

• CCL

• PLEB4.2. Escribe diálogos simples, a partir
de modelos, respectando a estrutura 

• CCL

Páxina 46



LINGUA INGLESA 5º: UNIDADE 5

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

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.

gramatical coñecida e as normas 
ortográficas básicas.

• PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, 
organizados con coherencian na súa 
secuentica e con léxico relacionado co 
tema da escritura propios de situación de 
relación interpersonal (invitacións, notas, 
avisos).

• CCL

• PLEB4.4. Amosa interese polo uso guiado 
das TIC para producir textos e 
presentacións e transmitir información 
escrita.

• CCL

• CD

• CSC

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

• CAA

• CSIEE

• PLEB4.7. Produce textos escritos 
significativos en soporte papel our dixital, 
de form 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...).

• CCL

• CAA

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

• CCL

• CAA
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

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

• CCL

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

• CCL

• 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 

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

• CCL

• CAA

• CSC

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

• CCL

• CSC

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

• CCL

• CSC

• PLEB5.3. Inicia e remata as interaccións 
adecuadamente.

• CCL

• CAA

• CSC

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

• CCL

• CAA

• CSC

• PLEB5.5. Identifica en textos simples: as • CCL
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

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…

• B5.9. 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 

formas de presente e pasado simple, a 
afirmación e a negación…

• PLEB5.6. Expresa, identifica e distingue 
actividades variadas de rutina, lecer…

• CCL

• CAA

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

• CCL

• CAA

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

• CCL

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

• CCL

• PLEB5.12. Memoriza rutinas lingüísticas 
coñecidas para desenvolverse nas 
interaccións dentro e fóra da aula.

• CCL

• CAA

• PLEB5.14. Comprende e usa 
adecuadamente o vocabulario necesario 
para participar nas interaccións da aula ou 
fóra da aula, ler textos próximos á súa 
idade e escribir con léxico traballado 
previamente.

• CCL

• CAA

• PLEB5.15. Compara aspectos lingüísticos 
e culturais das linguas que coñece para 
mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha 

• CCL

• CAA
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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 

competencia integrada a través de 
producións audiovisuais ou multimedia e 
de manifestacións artísticas.

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

• CCL

• CSC

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

• CCL

• CSC
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

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.

UNIDADE 6

TEMPORALIZACIÓN

3º Trimestre

LINGUA INGLESA 5º:  UNIDADE 6.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

• Animais domésticos e animais 
salvaxes por continentes.

• Tamaño, peso e velocidade 
dos animais. 

• Partes do corpo e habilidades.

• 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 

• 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.

• CCL
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• Os sonidos dos animáis. 
Semellanzas cos instrumentos 
musicais.

• Posesivos.

• O habitat dos animais.

• Criaturas míticas: dragon, 
unicorn, griffin, phoenix.

• China, a lenda dos catro 
dragóns.

• Reto de adiviñar composto de 
sete pistas distribuidas pola 
unidade.Narnia.

• Lectura dun correo electrónico.

• O pasado simple. Verbos 
regulares + can-could, 
have/has-had.

• Fonética: a pronunciación do 
-ed nos verbos regulares.

• Presente simple/pasado 
simple. Afirmativa, negativa, 
interrogativa, respostas curtas.

• Rutinas no pasado. 

• Animais increíbles do pasado: 
Indian elephant, mammoth, 
great white shark, megalodon.

• Adjetivos comparativos: 
animales. 

• Adjetivos para espresar as 

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.

• PLEB1.2. 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.

• CCL

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

• CCL

• CD

• CAA

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

• CCL

• CSC

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

• CCL

• CSC

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

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

• CCL

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

• CSC
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emocións.

• Espresar desexos: I'd like, I 
want to...

• Números cardinales ata 1000. 
Problemas de matemáticas.

• Números ordinais ata 31 (para 
datas).

• Os animais no cine. Exemplos: 
The Jungle Book, The Life of 
Pi.

• Proyecto final de curso: facer 
un vídeo musical.

• B2.2. Participar de forma activa
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.

• PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita 
atenta.

• CCL

• CSC

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

• CCL

• CD

• CSC

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

• CCL

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

• CCL

• CSC

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

• CCL

• 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.

• CCL

• CAA

• 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 

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

• CCL

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

• CCL

• CD
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soporte papel ou dixital. 
• B3.2. Recoñecer as 

estratexiasbásicas máis 
adecuadas para a comprensión
do sentido xeral, e as ideas 
principais en textos escritos 
sinxelos.

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

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

acorde coa súa idade.

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

• CCL

• CAA

• 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

• PLEB3.6. Formula hipóteses sinxelas a 
partir de elementos icónicos e títulos que o 
acompañan e compróbaas.

• CCL

• CAA

• CSIEE

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

• CCL

• CAA

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

• CCL

• CSIEE

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

• CCL

• B4.1. Elaborar textos sinxelos 
propios, compostos de frases 
simples illadas, utilizando con 
razoable corrección as 
convencións ortográficas e os 
principais signos de 

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

• CCL

• PLEB4.2. Escribe diálogos simples, a partir
de modelos, respectando a estrutura 

• CCL
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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.

gramatical coñecida e as normas 
ortográficas básicas.

• PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, 
organizados con coherencian na súa 
secuentica e con léxico relacionado co 
tema da escritura propios de situación de 
relación interpersonal (invitacións, notas, 
avisos).

• CCL

• PLEB4.4. Amosa interese polo uso guiado 
das TIC para producir textos e 
presentacións e transmitir información 
escrita.

• CCL

• CD

• CSC

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

• CAA

• CSIEE

• PLEB4.7. Produce textos escritos 
significativos en soporte papel our dixital, 
de form 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...).

• CCL

• CAA

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

• CCL

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

• CCL

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

• CCL

• 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, 

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

• CCL

• CAA

• CSC

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

• CCL

• CSC

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

• CCL

• CSC

• PLEB5.3. Inicia e remata as interaccións 
adecuadamente.

• CCL

• CAA

• CSC

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

• CCL

• CAA

• CSC

• PLEB5.5. Identifica en textos simples: as • CCL
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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.

• B5.9. 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 

formas de presente e pasado simple, a 
afirmación e a negación…

• PLEB5.6. Expresa, identifica e distingue 
actividades variadas de rutina, lecer…

• CCL

• CAA

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

• CCL

• CAA

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

• CCL

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

• CCL

• PLEB5.12. Memoriza rutinas lingüísticas 
coñecidas para desenvolverse nas 
interaccións dentro e fóra da aula.

• CCL

• CAA

• PLEB5.14. Comprende e usa 
adecuadamente o vocabulario necesario 
para participar nas interaccións da aula ou 
fóra da aula, ler textos próximos á súa 
idade e escribir con léxico traballado 
previamente.

• CCL

• CAA

• PLEB5.15. Compara aspectos lingüísticos 
e culturais das linguas que coñece para 
mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha 

• CCL

• CAA
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gramaticais.

• 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 

competencia integrada a través de 
producións audiovisuais ou multimedia e 
de manifestacións artísticas.

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

• CCL

• CSC

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

• CCL

• CSC
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familias e da súa contorna, e 
identificar semellanzas e 
diferenzas, evitando os 
estereotipos.

Páxina 59



5. PERFIL COMPETENCIAL DE LINGUA INGLESA

COMPETENCIAS CLAVE  ESTÁNDAR  DE APRENDIZAXE AVALIABLE

CCL Comprende o sentido global e a información máis importante de textos orais, 
con estruturas coñecidas e léxico de uso cotián procedentes de medios 
audiovisuais ou da internet axeitados a súa idade. 

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

CCL/CAA Identifica a información máis relevante en interacións orais nas que participa 
que traten de temas familiares procedentes de diferentes medios de 
comunicación e da internet.

CCL/CSC Escoita atentamente en interaccións cara a cara, sen interromper.

CL/SC Interese e respecto polas interaccións orais alleas en pro da mellora da súa 
pronunciación, entoación e acentuación.

CCL/CSC Participa en situacións reais ou simuladas de presentacións breves e 
elementais previamente preparadas e ensaiadas sobre temas do seu interese,
sobre persoas do seu entorno inmediato, cunha entoación e pronuncia 
comprensibles.

CCL Pregunta e responde para dar/obter información en interaccións cotiáns.

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

CCL/CSC Produce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves (p.e. cancións, 
conversas telefónicas e dramatizacións). 

SC Manifesta interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros/as. 

CSC Presta atención ás intervencións dos compañeiros, amosando respecto e 
consideración polas ideas, os sentimentos e as emocións dos demais. 

CCL/CSC Recoñece a diversidade lingüística da súa contorna como elemento 
enriquecedor.

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

CCL Comprende información básica escrita, relacionadas cos temas traballados 
previamente de forma oral. 

CCL Comprende a idea principal dunha texto sinxelo acompañada de apoio visual 
acorde á súa idade procedente dos medios de comunicación adaptados á súa 
competencia comunicativa. 

CCL/CAA Emprega algunhas estratexias básicas para a comprensión lectora.

CCL/CSIEE Selecciona contos, narracións ou outro material escrito da biblioteca de aula 
para a súa lectura autónoma acorde á súa idade e interese. 

CCL/CAA Formula hipóteses sinxelas  a partir de elementos icónicos e títulos que o 
acompañan e compróbaas.

CCL/CSIEE Amosa interese por informarse, comunicarse e aprender a través dos textos 
escritos. 

CCL Escribe textos sinxelas relacionadas con temas da súa vida cotiá traballadas 
previamente de forma oral. 
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CC Escribe conversas sinxelas seguindo un modelo dado e respectando a 
estrutura gramatical coñecida. 

CAA Utiliza de forma habitual distintos recursos (dicionario, textos, Internet…) para 
ampliar o seu vocabulario. 

CCL Responde de forma escrita a preguntas sobre temas traballados en clase 

CCL/CD Utiliza de forma guiada as TIC para a produción de textos escritos.  

CCL/CAA Amosa interese por empregar a lingua estranxeira escrita de forma correcta 
en situacións variadas atendendo a súa corrección ortográfica 

CL/CAA/CSC Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua 
estranxeira (horarios, comidas, festividades) e compáraos cos propios, 
mostrando unha actitude de apertura cara o diferente. 

CCL/CSC Mostra curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa cultura. 

CCL/CSC Pregunta e responde de maneira comprensible en actividades de aprendizaxe 
cotiás en distintos contextos. 

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

CCL/ CAA Expresa, identifica e distingue actividades variadas de rutina, lecer,...

CCL/ CAA Describe una escena sinxela dicindo o que hai nela, compara dúas 
ilustracións e identifica as diferenzas.

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

CCL/CAA Expresa e distingue as indicacións para chegar a un lugar, así como as 
instrucións dentro e fóra da aula.

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

CCL Diferenza preguntas e respostas moi simples, así como as que aportan 
información. 

CCL/CAA Memoriza rutinas lingüísticas para desenvolverse nas interaccións habituais. 

CCL/CAA 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 Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico necesario para 
participar nas interaccións de aula e fora da aula, ler textos adecuados á súa 
idade e escribir con léxico traballado previamente. 

CCL/CSC Establece similitudes e diferenzas das linguas que hai na aula ou na súa 
contorna máis próxima.

CD Valora as linguas como instrumento de comunicación, para aprender e 
acercarse a outras culturas.
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6. AVALIACIÓN

A avaliación debe ser tratada como unha parte integral do proceso de educación.

Pode ser usada para guiar a aprendizaxe así coma mellorar a nosa actuación na aula.

Para levar a cabo unha avaliación efectiva esta debe incluír:

Avaliación inicial: é preciso facer este tipo de avaliación para saber o nivel dos nosos

alumnos e alumnas para así proporcionarlles unha aprendizaxe significativa. Neste punto

pódese facer calquera tipo de axuste na unidade para coñecer e tratar as necesidades

dos nosos alumnos.

Avaliación continua: durante todas as leccións e actividades é importante observar día a

día o progreso adquirido por cada alumno. Isto vainos axudar a detectar a necesidade de

actividades de reforzo ou extensión nos nosos alumnos. 

Avaliación final: este tipo de avaliación terá lugar ao final de cada unidade didáctica e

estará baseada na adquisición dos obxectivos, os criterios de avaliación e os estándares

de aprendizaxe. Esta avaliación ten unha calidade formativa que pode servir para mellorar

a aprendizaxe dos alumnos/as así coma o traballo do mestre.

En  canto  ás  ferramentas  de  avaliación que  imos  empregar  para  medir  o

desenvolvemento dos nosos alumnos/as, van consistir en:

-Follas de avaliación do profesor

-Observación diaria: tendo en consideración a participación, interese, actitude... 

INDICADORES DA PRÁCTICA DOCENTE

Sen embargo, aparte de todo isto, debemos avaliar o noso proceso de ensinanza, para

modificar  e  axustar  algo  se  iso  pode  axudar  a  maneira  de  aprender  dos  nosos

alumnos/as, isto é, permitíndolles adquirir e interiorizar a nova lingua de forma efectiva.

Toda esta avaliación vainos axudar a comprobar, revisar e entender como aprender os

nosos alumnos e alumnas, o que aprenderon e porque non aprenderon. Deste xeito, a
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avaliación  vainos  axudar  dun  xeito  moi  sinxelo  a  dotar  aos  nosos  alumnos/as  cos

ferramentas necesarias para adquirir  a competencia comunicativa,  de xeito autónomo,

integrador e motivador.

6.1. CRITERIOS CUALIFICACIÓN.

Os criterios que seguiremos á hora de avaliar son os seguintes: 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN % CALIFICACIÓN

PROBAS

 Probas de avaliación orais e escritas, que permitan 

cuantificar a consecución dos obxectivos marcados 

 Emprego correcto do novo vocabulario e estruturas 

 Proxectos 

 Traballo diario dentro e fora da aula 

 Uso diario do inglés na aula 

80%

TAREFAS E TRABALLOS

 Realización das tarefas da clase 

 Organización e boa presentación das actividades 

(presentación, limpeza...) 

 Autonomía no traballo persoal 

 Participación activa

15%

ACTITUDE 

 Respecto, compañeirismo e boa actitude na aula 

 Cumple as normas da clase

 Tolerancia cara a cultura da lingua a traballar 5%
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6.2. MÍNIMOS ESIXIBLES.

 Utiliza normas de cortesía: saúdos, despedidas,...

 Preséntase e presenta a outros.

 Realiza e responde preguntas persoais.

 Nomea e escribe a data e o tempo atmosférico.

 Conta ata 1000 e nomea e escribe algúns números ordinais.

 Pregunta e responde sobre a procedencia e nacionalidade del mesmo ou doutra 
persoa.

 Describe e compara persoas(aspecto físico, personalidade, o que levan posto, 
gustos,...)

 Fala e escribe sobre o seu colexio.

 Describe o que hai no seu pobo e indica direccións.

 Identifica vocabulario sobre a súa vivenda e contorna.

 Identifica e compara animais.

 Fala sobre a frecuencia que practica un deporte ou afección.

 Fala e escribe sobre rutinas diarias e a hora na que se realizan.

 Emprega vocabulario relacionado co corpo humano e enfermidades leves típicas.

 Vai consolidando, de forma oral e escrita, estruturas e vocabulario traballados no
curso:  descricións,  accións  que  se  poden  facer  ou  non,  expresión  de  gustos,
afeccións,  posesións...

 Emprega vocabulario, verbos e estruturas para describir accións sinxelas que se
realizaron no pasado.

7. ENSINO A DISTANCIA

➔ No caso de illarse un/unha alumno/a ou un grupo completo.

Seguiremos o horario normal. A forma de continuar coas clases non presenciais,

será  utilizando,  como  nas  clases  presenciais,  a  plataforma  EDIXGAL  para

presentar e organizar os contidos,  avaliacións e tarefas.  As videochamadas, co

servizo Webex ou outro e as chamadas telefónicas, para comunicación en tempo

real.  A  mensaxería  con Abalar  para  comunicación coas familias.  E  plataformas

como  youtube,  google  docs  ou  outros  para  explicacións  e  aclaracións  se  son

necesarias.
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➔No caso de illamento de todo o cole.

Seguiremos o horario espello. A forma de continuar coas clases non presenciais,

será  utilizando,  como  nas  clases  presenciais,  a  plataforma  EDIXGAL  para

presentar e organizar os contidos,  avaliacións e tarefas.  As videochamadas, co

servizo Webex ou outro e as chamadas telefónicas, para comunicación en tempo

real.  A  mensaxería  con Abalar  para  comunicación coas familias.  E  plataformas

como  youtube,  google  docs  ou  outros  para  explicacións  e  aclaracións  se  son

necesarias.
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1. INTRODUCIÓN   

A lingua é o instrumento por excelencia da comunicación e da aprendizaxe, por iso

as linguas forman parte da bagaxe vital das persoas nun mundo en continua expansión en

que as relacións entre individuos, países e organismos se fan cada vez máis necesarias e

frecuentes. Neste marco, é esencial que, desde as idades máis temperás, a educación

teña entre os seus obxectivos principais dotar as cidadás e os cidadáns de instrumentos

para o desenvolvemento de competencias que lles permitan participar adecuadamente

nunha nova sociedade cada vez máis interdependente e global. 

A aprendizaxe de linguas estranxeiras cobra, pois, unha especial relevancia neste

contexto, xa que a capacidade de comunicación lingüística eficaz é o primeiro chanzo

para desenvolverse nun contexto multicultural e plurilingüe.

Pola súa parte, o Marco común europeo de referencia para as linguas define os

niveis  de dominio  da  lingua que permiten determinar  as competencias  lingüísticas do

alumnado en cada  fase da  aprendizaxe ao  longo  da  súa  vida.  A  educación  primaria

constitúe a fase inicial desa aprendizaxe de linguas estranxeiras e a base para que o

alumnado, ao rematar a súa educación e formación escolar, teña unhas competencias de

comprensión  e  expresión  orais  e  escritas  nunha  lingua  estranxeira  que  lle  permitan

achegarse ao seu uso independente.

Na Comunidade Autónoma de Galicia o contacto cunha primeira lingua estranxeira

iníciase a partir do segundo ciclo da educación infantil, co obxectivo de proporcionarlles

aos nenos e ás nenas as primeiras experiencias no seu uso oral.  Así, este alumnado

accede  á  educación  primaria  cunha  certa  experiencia  e  familiarización  coa  devandita

lingua.  Desde  esta  perspectiva,  o  currículo  nesta  etapa,  aínda  que  inicialmente  dá

prioridade ás actividades lingüísticas ou destrezas orais nos primeiros cursos, establece

gradualmente  a  aprendizaxe  das  outras  destrezas  para  o  desenvolvemento  dunha

competencia  comunicativa  oral  e  escrita  eficaz  e  contextualizada  nos  intereses,

necesidades e preferencias propios destas idades.

Un currículo de lingua estranxeira para a formación da cidadanía na sociedade da

información non pode deixar de lado as tecnoloxías da información e da comunicación

(TIC).  Toda  a  súa  potencialidade  en  relación  co  desenvolvemento  das  habilidades

lingüístico-comunicativas  debe  aproveitarse  nas  aulas  para  favorecer  interactivamente

tanto a aprendizaxe da lingua estranxeira e o desenvolvemento das competencias básicas

do alumnado como a propia aprendizaxe do uso destas tecnoloxías. A utilización das TIC
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posibilita o acceso a informacións sobre outras culturas e os seus costumes, reafirma as

destrezas orais e escritas, facilita o enriquecemento do vocabulario, fixa unha ortografía

correcta e estimula a aprendizaxe autónoma.

1.1 XUSTIFICACIÓN

Existen  tres  documentos  que  xustifican  a  necesidade  de  aprender  unha  lingua

estranxeira na escola.

Así, a LOMCE di que unha das finalidades da educación primaria é a de  facilitarlle

ao alumnado  as aprendizaxes da expresión e da comprensión oral, a lectura, a escritura,

o  cálculo,  a  adquisiciónde nocións  básicas da  cultura,  os  hábitos  de  convivencia,  de

estudo e de traballo, o sentido artístico, a creatividade e a afectividade, co fin de garantir

unha formación integral que contribúa ao pleno desenvolvemento da súa personalidade e

de preparalo para cursar con aproveitamento a educación secundaria obrigatoria. E que

un dos obxectivos xerais da educación primaria é a de adquirir en, polo menos, unha

lingua  estranxeira  a  competencia  comunicativa  básica  que  lles  permita  expresar  e

comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situación cotiás.

Na nosa comunidade autónoma, o decreto 105/2014, do 4 de setembro, establece

o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia baseándose na

potenciación da aprendizaxe por  competencias,  integradas nos elementos  curriculares

para  propiciar  unha  renovación  na  práctica  docente  e  no  proceso  de  ensino  e

aprendizaxe.

E por último, o Decreto 130/2007, do 28 de Xuño, da comunidade autónoma de

Galicia, dinos que “o eixo do traballo na educación primaria será o desenvolvemento das

competencias  básicas que  permiten  encamiñar  todo  o  alumnado cara  ó  longo dunha

formación integral, tanto na súa vertente persoal coma nas demandas sociais e culturais

que faciliten a continuación dos estudos e, posteriormente, a inclusión na vida laboral,

pero sempre coa asunción da necesidade de aprender ao longo de toda a vida.”

Unha destas citadas competencias básicas é, segundo este Decreto, “a adquisición

en,  polo  menos,  unha  lingua  estranxeira  a  competencia  comunicativa  básica  que  lle

permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás.”

E por suposto, O Marco Común Europeo de Referencia que “proporciona una base

común para a elaboración de programas de linguas, orientacións curriculares, exames,

manuais, etc.,. en toda Europa. Describe de forma integradora o que teñen que aprender

a facer os estudantes de linguas co fin de utilizar unha lingua para comunicarse, así coma
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os coñecementos e destrezas que teñen que desenrolar para poder actuar de maneira

eficaz.” 

Por  último,  merece ser  mencionado o European Language Portfolio  (ELP),  que

posibilita  que  os  alumnos  documenten  o  seu  progreso  na  competencia  plurilingüe

mediante  o  rexistro  de  experiencias  de  aprendizaxe  relativas  a  contactos  con  outras

linguas e culturas, xa que, de outro modo, gran parte de estas experiencias non quedarían

atestiguadas  nin  recoñecidas.  Preténdese  que  o  Portfolio  anime  aos  alumnos  a  que

inclúan con regularidade anotacións que actualicen a información sobre o seu grado de

dominio de cada lingua, a partir da autoavaliación. 

2. METODOLOXÍA

Pretendemos poñer en práctica unha metodoloxía integradora e participativa que

afronte  a  diversidade presente  nas aulas  ofertando variados camiños para  acadar  os

mesmos obxectivos,  que sexa lúdica e estimulante para as nenas e os nenos e que

promova o pracer pola aprendizaxe e pola comunicación noutras linguas. Será deste xeito

como o noso alumnado irá acadando un conxunto de aptitudes e competencias básicas

que lles axudarán ao longo dos anos de estudo. 

Formar  persoas  solidarias  e  cooperadoras,  críticas  e  autocríticas,  capaces  de

superar conflitos e resistentes ao fracaso será a nosa meta, polo que, como especialistas

da área de linguas estranxeiras, deberemos favorecer tamén a práctica de ditos valores

coa selección  de materiais,  coa dinamización das clases,  coas avaliacións de todo o

proceso de aprendizaxe e coa nosa actitude e capacidade para adaptar o currículo á

realidade de cada centro, de cada aula e de cada nena e neno.

A nosa idea é abarcar aspectos de coñecemento próximos á propia experiencia

das  nenas  e  dos  nenos  contactando  con  outras  áreas  do  currículo  e  fomentando

progresivamente  o  coñecemento  dunha  realidade  multicultural.  Nesta  sociedade  da

comunicación e da información, a aprendizaxe doutra lingua bríndanos a oportunidade de

preparar ao noso alumnado para vivir  nun mundo multilingüe aportándolles unha gran

variedade de mensaxes multiculturáis producidas coas diferentes linguaxes presentes na

sociedade. 

Ao falar de linguas compre achegarnos ao Marco Común Europeo de Referencia

para  as  linguas  (documento  elaborado  polo  Consello  de  Europa),  que  partindo  da

valoración das diversas linguas e culturas, promove o coñecemento das mesmas coa
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finalidade  de  favorecer  a  comunicación  entre  iguais,  eliminar  barreiras,  prexuízos  e

estereotipos  e  enriquecer  persoalmente  ás  nenas  e  aos  nenos.  Ao  mesmo  tempo,

proporciona tamén unha base común de referencia para a elaboración de programas de

linguas, orientacións curriculares, exames, manuais e materiais de ensino en Europa e

marca os niveis e estadios polos que as persoas pasan no proceso da adquisición de

linguas. 

O Consello de Europa non propón unha liña metodolóxica concreta a levar a cabo

senón que presenta os diferentes enfoques que dependendo das variables presentes no

proceso  de  ensino  aprendizaxe  serán  máis  valiosos  nun  determinado  contexto  e

momento.  A  posta  en  práctica  do  enfoque  escollido  atenderá  entón  aos  obxectivos

propostos e ás persoas inmersas no seu contexto.

Na  educación  primaria  consideramos  que  o  enfoque  comunicativo  dirixirá  a

comunicación oral, obxectivo prioritario nesta etapa, e a motivación sentará as bases para

a aprendizaxe, facendo que a atención sexa máis intensa, a aprendizaxe mais rápida e a

actitude tranquila e relaxada ante a lingua estranxeira, a sociedade e a cultura que esta

implica.  Será  unha  metodoloxía  baseada  no  descubrimento  guiado  e  colectivo  e  na

resolución  de problemas,  favorecendo en todo momento  a  participación  e implicación

activa dos nenos e das nenas, coa finalidade de lograr aprendizaxes eficaces dende o

punto de vista cognitivo, comunicativo e socio-afectivo.

As  contribucións  das  diferentes  correntes  pedagóxicas  e  psicolóxicas

( construtivismo, intelixencia emocional...), que acentúan a importancia da significatividade

interdisciplinariedade e globalización das aprendizaxes promove unha forma de ensino na

que a persoa aprendiz convértese en axente activo na construción da aprendizaxe, polo

que o currículo debe cambiar reducindo contidos, reestruturándose ou ampliándose en

función das persoas implicadas no proceso, dos intereses das mesmas, do contorno ...

Neste modelo de integración curricular o enfoque dos contidos é globalizador, o

traballo debe xirar fundamentalmente en torno ás tarefas realizadas en grupo, nas que

cada nena e cada neno constrúe a súa propia aprendizaxe e ten un rol determinante para

a consecución  final  das mesmas.  As destrezas básicas máis  desenvolvidas serán as

receptivas e priorizarase o uso comunicativo e funcional da lingua posto que ao espertar o

interese do alumnado cara ao proceso de aprendizaxe se lle fai participar activamente no

mesmo. 

E xa que o obxectivo prioritario non é lingüístico e a corrección nas producións

orais só se farán cando dificulten a comprensión, as nenas e os nenos serán quen de
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participar de forma máis relaxada sen temor a equivocarse, asegurando o éxito,polo que

gañarán en seguridade e se favorecerá a valoración que teñan da lingua estranxeira.

Por  outra  banda,  necesitamos  formar  a  persoas  capaces  de  integrarse  na

sociedade do coñecemento, capaces de discernir e interiorizar as múltiples mensaxes que

recibe  constantemente  para  logo  producir  e  comunicarse  coa  linguaxe  multimedia.  O

estudo da lingua estranxeira xa non consistirá unicamente no dominio da escritura, das

relacións morfosintácticas ou léxicas ou da comprensión e expresión oral e escrita como

se viña facendo ata de agora, polo que a metodoloxía a empregar no ensino das linguas

estranxeiras abranguerá un mundo moito máis complexo, un lugar onde as TIC cobran

relevancia en todos os aspectos, un espazo no que será necesario o coñecemento das

linguaxes presentes na vida cotiá, na escola, na rúa... para conseguir que as nenas e os

nenos cheguen a ser persoas críticas fronte aos medios e fronte á súa propia realidade e

para  botar  a  andar  a  persoas  receptoras  participativas  capaces  de  dar  resposta  ás

múltiples mensaxes que recibe e creadoras das súas propias mensaxes.

A aprendizaxe da nova lingua será, nos primeiros niveis, intuitiva. Tentaremos que

os nenos e nenas se somerxan na lingua sen medo presentándolles mensaxes reais ou

adaptadas  vinculadas  aos  seus  intereses:  producións  multimedia  nas  que  teñan  que

interacionar,  fotografías,  contos  ,  dramatizacións,  vídeos,  cancións,  xogos...,  e

aproveitaremos calquera situación da vida cotiá que consideren interesante: alguén cunha

nova que contar, celebración dun aniversario, festividades,  algo que traen á escola...

A  variedade  das  producións  ou  modelos  presentados  será  fundamental  non  só  para

manter a motivación senón tamén para atender ás diferenzas de nivel e de formas de

aprender.

Outra  das  estratexias  máis  exitosas  para  a  aprendizaxe  dun  novo  idioma  na

educación primaria consiste en recrear situacións e contextos nos que o alumnado teña

que responder actuando: Resposta Física Total (TPR. Total Physical Response). Por iso

as  interaccións  que  aparecen  durante  a  práctica  dos  xogos,  actividades  plásticas,

artísticas, musicais e físico deportivas revélanse como valiosos instrumentos cognitivos

para a adquisición da competencia comunicativa na nova lingua ao tempo que fomentan a

valoración positiva que cada persoa ten de si mesma, a iniciativa persoal, a cohesión no

grupo e por tanto a prevención de conflitos e a atención e respecto ás diferenzas.

Programaremos e planificaremos a nosa actividade docente sabendo que os nosos

alumnos e nosas alumnas aprenden de formas diversas. Atendendo aos diferentes tipos

de intelixencia axudaremos a que todo o alumnado, en maior ou menor medida, adquiran
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o coñecemento e as competencias básicas para comunicarse na nova lingua,  evite  o

rexeitamento cara a outro idioma e cultura,e reforce a súa autoestima ao participar en

actividades con moitas posibilidades de éxito.

A dinámica nas clases de idioma será de grande importancia, procuraremos guiar

cara  un  traballo  colaborativo  no  que  necesariamente  as  nenas  e  nenos  deberán

interacionar  co  resto  do grupo,  asumindo os diferentes roles  en función das diversas

capacidades e niveis.  E establecerase unha relación na que as persoas con mellores

aptitudes axuden aos que precisan dunha atención mais individualizada, beneficiándose

ambas partes do intercambio. 

A metodoloxía das clases de lingua estranxeira conducirá  tamén á adquisición dunha

autonomía crecente que se acadará primeiro aprendendo a empregar as axudas externas

(dicionarios, internet, bancos de recursos da aula...) e as internas (reflexión no uso da

lingua, autoavaliacións, ...); e en segundo lugar reinventando producións orais e escritas

en diversos formatos, imprescindibles para o coñecemento metalingüístico.

2.1.ATENCIÓN A DIVERSIDADE.

O ensino da nova lingua estará en consonancia cos procesos de aprendizaxe do

alumnado. Non todos os alumnos e alumnas aprenden da mesma forma nin coa mesma

rapidez.  Non  todos  teñen  as  mesmas  habilidades,  nin  parten  de  mundos  iguais,  nin

posúen os mesmos coñecementos previos, etc.

É necesario, polo tanto, prestarlle atención a esta diversidade se se pretende que

todo o alumnado se vexa inmerso nun proceso de ensino-aprendizaxe adecuado ás súas

características.  Ninguén  deberá  sentir  que  non  avanza  todo  o  que  pode,  polo  tanto,

atenderase  constantemente  a  estas  diferenzas  presentando  as  actividades  de  forma

diversa,  modificándoas  ou  mesmo  facéndoas  desaparecer  e  creando  outras  máis

oportunas. Incluirei, polo tanto, actividades de ampliación, para os máis avanzados, coma

de reforzo, para os que poidan estancarse nalgún momento. 

Do mesmo xeito,  terase en conta esta diversidade á hora de formar grupos de

traballo e de xogos, tentando formar grupos mixtos nos que se axuden os uns aos outros

así como grupos diferenciados de alumnos con altas capacidades e alumnos con algunha

necesidade, cada grupo cunha tarefa diferente.
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ACTIVIDADES DE REFORZO E AMPLIACIÓN

Nos diferentes materiais curriculares que aportamos ao alumnado desenvólvese un

proceso continuo de reciclaxe e de revisión dos contidos.

Partimos  dun  enfoque  da  lingua  como  algo  cíclico  e  non  lineal,  polo  que  as

actividades  levadas  a  cabo  permitirán  que  o  alumnado  incorpore  o  adquirido  na  súa

memoria a longo prazo, e que aqueles nenos/as que non captasen algún contido porque o

seu nivel  madurativo non era o apropiado,  o poidan adquirir  posteriormente cando se

recicle noutro contexto. Desta forma haberá unha revisión constante de contidos durante

todo o curso.

Por  outra  parte  os  contidos  básicos  repetiranse  en  contextos  e  situacións

diferentes;  isto  permitirá  que,  sen  perder  nin  a  motivación  nin  o  interese,  se  estean

realizando tarefas diferentes ás propostas anteriormente, aínda que inclúan conceptos e

procedementos xa traballados. 

Atenderemos aos diferentes tempos e ritmos de aprendizaxe.

A metodoloxía variará en función das necesidades facéndose máis personalizada.

Reforzaremos as técnicas de aprendizaxe.

Faremos  fincapé  nos  procedementos,  hábitos  e  actitudes  para  iniciarse  na

competencia comunicativa.

Para os mellor dotados, facilitaranse contidos e material de ampliación.

En resumo, a nosa programación vai ser aberta e adaptada aos continuos cambios

que se poden presentar ao longo do curso académico. Así pois, a atención á diversidade

será levada a cabo atendendo 3 aspectos principais:

1. A programación: todos os seus compoñentes (obxectivos, contidos, competencias

clave,  estándares  de  aprendizaxe,  actividades,  metodoloxía  e  avaliación)  serán

traballados de menos a máis,  é dicir,  basearémonos nos contidos mínimos que
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deberán ser  adquiridos  polo  noso alumnado e una vez feito  isto,  darémoslle  a

posibilidade de ampliar o seu coñecemento. 

2. A  metodoloxía: as actividades serán seleccionadas e levadas a cabo tendo en

conta as características individuais dos nosos nenos e nenas. 

3. Os  materiais:  cuxo uso deberá permitir  una flexibilidade dos mesmos tanto por

parte do alumando como do propio mestre/-a. 

3. CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS

• Valorar a lingua estranxeira, e as linguas en xeral como medio de comunicación e

entendemento  entre  as  persoas  de  procedencias  e  culturas  diversas  e  como

ferramenta de aprendizaxe de distintos contidos.

• Escoitar e comprender mensaxes en interaccións verbais variadas, utilizando as

informacións  transmitidas  para  a  realización  de  tarefas  concretas  diversas

relacionadas coa súa experiencia.

• Expresarse e interactuar oralmente en situacións sinxelas e habituais que teñan un

contido  e  desenvolvemento  coñecidos,  utilizando  procedementos verbais  e  non

verbais e adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación.

• Manifestar unha actitude receptiva, interesada e de confianza na propia capacidade

de aprendizaxe e de uso da lingua estranxeira.

• Utilizar os coñecementos e as experiencias previas coas linguas galega e castelá

para unha adquisición máis rápida, eficaz e autónoma da lingua estranxeira.

• Identificar  aspectos  fonéticos,  de  ritmo,  acentuación  e  entoación,  así  como

estruturas  lingüísticas  e  aspectos  léxicos  da  lingua  estranxeira  e  usalos  como

elementos básicos da comunicación.

• Ler de xeito comprensivo textos diversos, relacionados coas súas experiencias e

intereses,  extraendo  información  xeral  e  específica  de  acordo  cunha  finalidade

previa.

• Aprender a usar con progresiva autonomía tódolos medios ao seu dispor, incluídas

as TIC, para obter información e para comunicarse en lingua estranxeira.
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• Escribir textos diversos con finalidades variadas sobre temas previamente tratados

na aula e coa axuda de modelos.

• Coñecer aspectos de diferentes culturas utilizando a lingua estudada e demostrar

unha actitude respectuosa cara elas.  
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4. UNIDADES DE TRABALLO TEMPORALIZADAS, CON  CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE E RELACIÓN COAS COMPETENCIAS CLAVE

UNIDADE 0

TEMPORALIZACIÓN

1º Trimestre

LINGUA INGLESA 6º: UNIDADE 0.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

. Repaso dos contidos principais
do ciclo anterior. 

. Información xeral dunha 
persoa. Preguntas e respostas 
sobre aspectos persoais como 
nome, idade, número de 
irmáns...

. Descrición básica dun mesmo 
e de membros da familia.

. Información xeral dun animal. 
Preguntas e respostas sobre 
características de animais 
como as características físicas,
modo de se alimentar, lugar 
onde habita.

. Dar e entender instrucións e 
descricións da ubicación dun 

. 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.

. B1.4. Discriminar patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación 
básicos e recoñecer os significados e 
intencións comunicativas xerais 
relacionados con estes.  

. B2.1. Participar de maneira simple e 
comprensible en conversas moi breves 
que requiran un intercambio directo de 
información en áreas de necesidade 
inmediata ou sobre temas moi familiares 
(un mesmo, a contorna inmediata, 
persoas, lugares, obxectos e actividades,
gustos e opinións), nun rexistro neutro ou
informal, utilizando expresións e frases 

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

. CCL 

. CAA 

. CSC 

. PLEB1.5. Entende a información 
esencial en conversas breves e 
sinxelas nas que participa, que se 
traten sobre temas familiares como, por
exemplo, un mesmo, a familia, a 
escola, o tempo libre, a descrición dun 
obxeto ou un lugar.

. PLEB2.1. Fai presentacións breves e 
sinxelas, previamente preparadas e 
ensaiadas, sobre temas cotiás ou do 
seu interese (presentarse e presentar a
outras persoas; dar información básica 
sobre si mesmo, a súa familia e a súa 
clase; indicar as súas afeccións e 

. CCL

. CAA

. CSC
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LINGUA INGLESA 6º: UNIDADE 0.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

lugar e como chegar a el. 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 

intereses e as principais actividades do 
seu día a día; describir brevemente e 
de maneira sinxela a súa habitación, o 
seu menú preferido, o aspecto exterior 
dunha persoa, ou un obxecto; 
presentar un tema que lle interese (o 
seu grupo de música preferido); dicir o 
que lle gusta e non lle gusta e dar a 
súa opinión)usando estruturas sinxelas 
e cunha pronuncia e entoación 
comprensible.
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LINGUA INGLESA 6º: UNIDADE 0.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

expresións memorizadas, ou apoiando 
con xestos o que se quere expresar. 

. 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 (p. e. xestos 
ou contacto físico) para iniciar, manter ou
concluír unha breve conversa. 

. PLEB2.1. Fai presentacións breves e 
sinxelas, previamente preparadas e 
ensaiadas, sobre temas cotiás ou do 
seu interese (presentarse e presentar a
outras persoas; dar información básica 
sobre si mesmo, a súa familia e a súa 
clase; indicar as súas afeccións e 
intereses e as principais actividades do 
seu día a día; describir brevemente e 
de maneira sinxela a súa habitación, o 
seu menú preferido, o aspecto exterior 
dunha persoa, ou un obxecto; 
presentar un tema que lle interese (o 
seu grupo de música preferido); dicir o 
que lle gusta e non lle gusta e dar a 
súa opinión)usando estruturas sinxelas 
e cunha pronuncia e entoación 
comprensible.

. CCL

. CAA

. B3.1. Identificar o tema, o sentido xeral, 
as ideas principais e información 
específica en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte dixital, moi 
breves e sinxelos, en lingua estándar e 
cun léxico de alta frecuencia, e nos que o
tema tratado e o tipo de texto resulten 
moi familiares, cotiáns ou de necesidade 
inmediata, a condición de que se poida 

. PLEB3.5. Comprende o esencial de 
historias breves e ben estruturadas e 
identifica os e as personaxes principais,
a condición de que a imaxe e a acción 
conduzan gran parte do argumento 
(lecturas adaptadas, cómics etc.). 

. CCL

. CCA
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LINGUA INGLESA 6º: UNIDADE 0.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

reler o que non se entendeu, que se 
poida consultar un dicionario e conte con 
apoio visual e contextual. 

. 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. 

. B4.8. Facer uso das ferramentas 
informáticas para completar actividades 
predeseñadas polo persoal docente. 

. PLEB4.2. Escribe correspondencia 
persoal breve e simple (mensaxes, 
notas, postais, correos, chats ou SMS) 
na que dá as grazas, felicita a alguén, 
fai unha invitación, dá instrucións, ou 
fala de si mesmo/a e da súa contorna 
inmediata (familia, amigos e amigas, 
afeccións, actividades cotiás, obxectos 
e lugares) e fai preguntas relativas a 
estes temas. 

. CCL  

. CAA

. CSC 

. B5.3. Distinguir a función ou funcións 
comunicativas principais do texto (p. e. 
unha demanda de información, unha 
orde, ou un ofrecemento) e un repertorio 
limitado dos seus expoñentes máis 
habituais, así como os patróns 
discursivos básicos (p. e. inicio e peche 
conversacional, ou os puntos dunha 

. PLEB5.1. Entende a información 
esencial en conversas breves e 
sinxelas nas que participa que traten 
sobre temas familiares como, por 
exemplo, un mesmo, a familia, a 
escola, o tempo libre, a descrición dun 
obxecto ou dun lugar. 

.  CCL 

.  CAA 

.  CSC 
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LINGUA INGLESA 6º: UNIDADE 0.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

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 (p. e 
estrutura interrogativa para demandar 
información). 
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UNIDADE 1

TEMPORALIZACIÓN

1º Trimestre

LINGUA INGLESA 6º: UNIDADE 1

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

. Saúdos.

. Dar ordes; o imperativo.

. Fonética  /Ι/ e /i:/

. Facer e contestar preguntas 
relacionadas con información 
básica dun mesmo e as 
persoas achegadas: veciños, 
compañeiros, familiares...

. Present simple: usos e 
formación.

. Actividades cotiáns: levantarse,
deitarse, comer...

. Expresións de tempo no 
presente: never, sometimes, 
often, always, now...

. Present continuos: uso e 
formación.

. Preposicións de tempo: in the 
morning, at the weekend, on 

. 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

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

. CCL

. CAA

. CSC 

. PLEB1.4. Identifica o tema dunha 
conversa cotiá predicible que ten 
lugar na súa presenza (por exemplo, 
nunha tenda, nun tren). 

. CCL

. CAA

. CSC

. PLEB1.5. Entende a información 
esencial en conversas breves e 
sinxelas nas que participa, que traten 
sobre temas familiares como, por 
exemplo, un mesmo, a familia, a 
escola, o tempo libre, a descrición 
dun obxecto ou un lugar. 

. CCL

. CAA 

. CSC 

. 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 

. CAA
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LINGUA INGLESA 6º: UNIDADE 1

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Monday...

. Expresión de gustos 
relacionado ás actividades de 
lecer: ler, nadar, facer 
deporte...(like+-ing)

. A festa de Halloween. 

. Os pintores impresionistas.

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. 

condición de que conte con imaxes e 
ilustracións e se fale de maneira lenta
e clara.

. PLEB2.1. Fai presentacións breves e 
sinxelas, previamente preparadas e 
ensaiadas, sobre temas cotiás ou do 
seu interese (presentarse e presentar 
a outras persoas; dar información 
básica sobre si mesmo, a súa familia 
e a súa clase; indicar as súas 
afeccións e intereses e as principais 
actividades do seu día a día; describir
brevemente e de maneira sinxela a 
súa habitación, o seu menú preferido, 
o aspecto exterior dunha persoa, ou 
un obxecto; presentar un tema que lle
interese (o seu grupo de música 
preferido); dicir o que lle gusta e non 
lle gusta e dar a súa opinión)usando 
estruturas sinxelas e cunha pronuncia
e entoación comprensible. 

. CCL

. CAA

. B3.1. Identificar o tema, o 
sentido xeral, as ideas 
principais e información 
específica en textos, tanto en 
formato impreso como en 
soporte dixital, moi breves e 
sinxelos, en lingua estándar e 
cun léxico de alta frecuencia, e 
nos que o tema tratado e o tipo
de texto resulten moi 
familiares, cotiáns ou de 

. PLEB3.2. Comprende información 
esencial e localiza información 
específica en material informativo 
sinxelo como menús, horarios, 
catálogos, listas de prezos, anuncios, 
guías telefónicas, publicidade, folletos
turísticos, programas culturais ou de 
eventos etc. 

. CCL

. CAA
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LINGUA INGLESA 6º: UNIDADE 1

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

necesidade inmediata, a 
condición de que se poida reler
o que non se entendeu, que se
poida consultar un dicionario e 
conte con apoio visual e 
contextual. 

. B3.2. Coñecer e saber aplicar 
as estratexias básicas máis 
adecuadas para a comprensión
do sentido xeral, a información 
esencial ou os puntos 
principais do texto. 

. B3.3. Inferir do contexto e da 
información contida no texto os
significados probables de 
palabras e expresións que se 
descoñecen. 

. B3.4. Recoñecer os signos 
ortográficos básicos (p. e. 
punto, coma), así como 
símbolos de uso frecuente (p. 
e. ☺, @, ₤), e identificar os 
significados e intencións 
comunicativas xerais 
relacionados con estes. 

. 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 

. PLEB3.4. Comprende o esencial e os 
puntos principais de noticias breves e 
artigos de revistas para mozas e 
mozos que traten temas que lle sexan
familiares ou sexan do seu interese 
(deportes, grupos musicais, xogos de 
ordenador). 

. CCL

. CAA
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LINGUA INGLESA 6º: UNIDADE 1

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

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 

. B5.1. Identificar aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos básicos, 
concretos e significativos, 
sobre a vida cotiá (hábitos, 

. PLEB3.5. Comprende o esencial de 
historias breves e ben estruturadas e 
identifica os e as personaxes 
principais, a condición de que a imaxe
e a acción conduzan gran parte do 
argumento (lecturas adaptadas, 
cómics etc.). 

. CCL

. CAA

. PLEB3.6. Emprega de forma axeitada
os signos ortográficos básicos (p. e. 
punto, coma), así como símbolos de 
uso frecuente (p. e. ☺, @, ₤). 

. CCL

. PLEB4.2. Escribe correspondencia 
persoal breve e simple (mensaxes, 
notas, postais, correos, chats ou 
SMS) na que dá as grazas, felicita a 
alguén, fai unha invitación, dá 
instrucións, ou fala de si mesmo/a e 
da súa contorna inmediata (familia, 
amigos e amigas, afeccións, 
actividades cotiás, obxectos e 
lugares) e fai preguntas relativas a 
estes temas. 

. CCL

. CD

. CAA

. CSC

. 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 

. CCL

. CAA

. CSC
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LINGUA INGLESA 6º: UNIDADE 1

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

horarios, actividades ou 
celebracións), condicións de 
vida (vivenda, contorna), 
relacións interpersoais 
(familiares, de amizade ou 
escolares), comportamento 
(xestos habituais, uso da voz 
ou contacto físico) e 
convencións sociais (normas 
de cortesía), e aplicar os 
coñecementos adquiridos 
sobre estes a unha 
comprensión adecuada do 
texto. 

. B5.2. Recoñecer aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos básicos, 
concretos e significativos, e 
aplicar os coñecementos 
adquiridos sobre estes a unha 
produción oral e escrita 
adecuada ao contexto, 
respectando as convencións 
comunicativas máis 
elementais. 

. B5.3. Distinguir a función ou 
funcións comunicativas 
principais do texto (p. e. unha 
demanda de información, unha
orde, ou un ofrecemento) e un 
repertorio limitado dos seus 
expoñentes máis habituais, así 
como os patróns discursivos 

dun obxecto ou dun lugar. 

. PLEB5.5. Compara aspectos 
lingüísticos e culturais das linguas 
que coñece para mellorar na súa 
aprendizaxe e lograr unha 
competencia integrada a través de 
producións audiovisuais ou 
multimedia e de manifestacións 
artísticas. 

. CCL

. CAA
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LINGUA INGLESA 6º: UNIDADE 1

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

básicos (p. e. inicio e peche 
conversacional, ou os puntos 
dunha narración esquemática, 
inicio e peche dunha carta

UNIDADE 2

TEMPORALIZACIÓN

1º Trimestre

LINGUA INGLESA 6º: UNIDADE 2

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

. Describir persoas, situacións e 
animais.

. Past simple: usos e formación 
de verbos regulares.

. Past simple: usos e formación 
de verbos irregulares.

. Expresións de tempo no 
pasado: yesterday, , last week,
last month...

. 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 

. PLEB1.5. Entende a información 
esencial en conversas breves e 
sinxelas nas que participa, que traten 
sobre temas familiares como, por 
exemplo, un mesmo, a familia, a 
escola, o tempo libre, a descrición 
dun obxeto ou un lugar.

. CCL

. CAA

. CSC

. PLEB 1.6. Comprende as ideas 
principais de presentacións sinxelas e
ben estructuradas sobre temas 
familiares ou do seu interese (por 

. CAA

Páxina 22



LINGUA INGLESA 6º: UNIDADE 2

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

. Fonética  /ʊ/ e /u:/

. Present simple: falar sobre 
actividades cotiáns.

. Preposicións de tempo no 
presente: every day, in the 
morning...

. Formación e uso de adxectivos
para falar sobre persoas, 
animais ou situacións.

. Refrán relacionado co Nadal.

. Os tres reis magos e o 
simbolismo da tradición de 
facer regalos no Nadal.

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. 

exemplo, música, deporte etc), a 
condición de que conte con imaxes e 
ilustracións e se fale de maneira lenta
e clara.

. .

. .

. .

. B2.1. Participar de maneira 
simple e comprensible en 

. PLEB2.1. Fai presentacións breves e 
sinxelas, previamente preparadas e 

. CCL

Páxina 23



LINGUA INGLESA 6º: UNIDADE 2

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

conversas moi breves que 
requiran un intercambio directo
de información en áreas de 
necesidade inmediata ou sobre
temas moi familiares (un 
mesmo, a contorna inmediata, 
persoas, lugares, obxectos e 
actividades, gustos e opinións),
nun rexistro neutro ou informal,
utilizando expresións e frases 
sinxelas e de uso moi 
frecuente, normalmente illadas 
ou enlazadas con conectores 
básicos, aínda que en ocasións
a pronuncia non sexa moi 
clara, sexan evidentes as 
pausas e titubeos e sexa 
necesaria a repetición, a 
paráfrase e a cooperación da 
persoa interlocutora para 
manter a comunicación. 

. B2.2. Coñecer e saber aplicar 
as estratexias básicas para 
producir textos orais 
monolóxicos ou dialóxicos moi 
breves e sinxelos, utilizando, p.
e., fórmulas e linguaxe 
prefabricado ou expresións 
memorizadas, ou apoiando con
xestos o que se quere 
expresar. 

. B2.3. Articular, de maneira polo
xeral comprensible pero con 

ensaiadas, sobre temas cotiás ou do 
seu interese (presentarse e presentar 
a outras persoas; dar información 
básica sobre si mesmo, a súa familia 
e a súa clase; indicar as súas 
afeccións e intereses e as principais 
actividades do seu día a día; describir
brevemente e de maneira sinxela a 
súa habitación, o seu menú preferido, 
o aspecto exterior dunha persoa, ou 
un obxecto; presentar un tema que lle
interese (o seu grupo de música 
preferido); dicir o que lle gusta e non 
lle gusta e dar a súa opinión)usando 
estruturas sinxelas e cunha pronuncia
e entoación comprensible. 

. CAA
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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 (p. e. xestos ou 
contacto físico) para iniciar, 
manter ou concluír unha breve 
conversa. 

. B3.1. Identificar o tema, o 
sentido xeral, as ideas 
principais e información 
específica en textos, tanto en 
formato impreso como en 
soporte dixital, moi breves e 
sinxelos, en lingua estándar e 
cun léxico de alta frecuencia, e 
nos que o tema tratado e o tipo
de texto resulten moi 

. PLEB3.4. Comprende o esencial e os 
puntos principais de noticias breves e 
artigos de revistas para mozas e 
mozos que traten temas que lle sexan
familiares ou sexan do seu interese 
(deportes, grupos musicais, xogos de 
ordenador). 

. CCL

. CAA

. PLEB3.5. Comprende o esencial de 
historias breves e ben estruturadas e 

. CCL

. CAA
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familiares, cotiáns ou de 
necesidade inmediata, a 
condición de que se poida reler
o que non se entendeu, que se
poida consultar un dicionario e 
conte con apoio visual e 
contextual. 

. B3.2. Coñecer e saber aplicar 
as estratexias básicas máis 
adecuadas para a comprensión
do sentido xeral, a información 
esencial ou os puntos 
principais do texto. 

. B3.3. Inferir do contexto e da 
información contida no texto os
significados probables de 
palabras e expresións que se 
descoñecen.  

. B3.4. Recoñecer os signos 
ortográficos básicos (p. e. 
punto, coma), así como 
símbolos de uso frecuente (p. 
e. ☺, @, ₤), e identificar os 
significados e intencións 
comunicativas xerais 
relacionados con estes. 

identifica os e as personaxes 
principais, a condición de que a imaxe
e a acción conduzan gran parte do 
argumento (lecturas adaptadas, 
cómics etc.). 

. PLEB3.6. Emprega de forma axeitada
os signos ortográficos básicos (p. e. 
punto, coma), así como símbolos de 
uso frecuente (p. e. ☺, @, ₤). 

. CCL

. .

. .

. .

. 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 

. PLEB4.2. Escribe correspondencia 
persoal breve e simple (mensaxes, 
notas, postais, correos, chats ou 
SMS) na que dá as grazas, felicita a 
alguén, fai unha invitación, dá 
instrucións, ou fala de si mesmo/a e 

. CCL

. CD

. CAA

. CSC
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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 materiais de 

da súa contorna inmediata (familia, 
amigos e amigas, afeccións, 
actividades cotiás, obxectos e 
lugares) e fai preguntas relativas a 
estes temas. 
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consulta para a elaboración de 
textos, respectando as súas 
normas de funcionamento. 

. B5.1. Identificar aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos básicos, 
concretos e significativos, 
sobre a vida cotiá (hábitos, 
horarios, actividades ou 
celebracións), condicións de 
vida (vivenda, contorna), 
relacións interpersoais 
(familiares, de amizade ou 
escolares), comportamento 
(xestos habituais, uso da voz 
ou contacto físico) e 
convencións sociais (normas 
de cortesía), e aplicar os 
coñecementos adquiridos 
sobre estes a unha 
comprensión adecuada do 
texto. 

. B5.2. Recoñecer aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos básicos, 
concretos e significativos, e 
aplicar os coñecementos 
adquiridos sobre estes a unha 
produción oral e escrita 
adecuada ao contexto, 
respectando as convencións 
comunicativas máis 

. PLEB5.1. Entende a información 
esencial en conversas breves e 
sinxelas nas que participa que traten 
sobre temas familiares como, por 
exemplo, un mesmo, a familia, a 
escola, o tempo libre, a descrición 
dun obxecto ou dun lugar. 

. CCL

. CAA

. CSC

. PLEB5.3. Participa en conversas cara
a cara ou por medios técnicos 
(teléfono, Skype) nas que se 
establece contacto social (dar as 
grazas, saudar, despedirse, dirixirse a
alguén, pedir desculpas, presentarse, 
interesarse polo estado de alguén, 
felicitar a alguén), se intercambia 
información persoal e sobre asuntos 
cotiás, se expresan sentimentos, se 
ofrece algo a alguén, se pide prestado
algo, queda con amigos e amigas ou 
se dan instrucións (p. e. como se 
chega a un sitio con axuda dun 
plano). 

. CCL

. CD

. CSC

. PLEB5.5. 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 

. CCL

. CAA
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elementais. 
. B5.3. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas 
principais do texto (p. e. unha 
demanda de información, unha
orde, ou un ofrecemento) e un 
repertorio limitado dos seus 
expoñentes máis habituais, así 
como os patróns discursivos 
básicos (p. e. inicio e peche 
conversacional, ou os puntos 
dunha narración esquemática, 
inicio e peche dunha carta, ou 
os puntos dunha descrición 
esquemática). 

. B5.4. Recoñecer os 
significados máis comúns 
asociados ás estruturas 
sintácticas básicas propias da 
comunicación oral ou escrita 
(p. e estrutura interrogativa 
para demandar información). 

. B5.5. Recoñecer un repertorio 
limitado de léxico oral ou 
escrito de alta frecuencia 
relativo a situacións cotiás e 
temas habituais e concretos 
relacionados coas propias 
experiencias, necesidades e 
intereses.  

. B5.8. Manexar estruturas 
sintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras ou grupos de 
palabras con conectores 

multimedia e de manifestacións 
artísticas. 

. .
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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 
producións audiovisuais ou 
multimedia e de manifestacións
artísticas (horarios, hábitos, 
festividades…). 

. B5.12. Indagar a realidade 
plurilingüe e multicultural das 
familias e da súa contorna, e 
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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. 

UNIDADE 3

TEMPORALIZACIÓN

2º  Trimestre

LINGUA INGLESA 6º: UNIDADE 3.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

. Entender e facer unha lista da . B1.1. Identificar o sentido xeral, . PLEB1.1. Comprende o esencial de . CCL
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compra.
. Vocabulario relacionado con 

roupa, complementos e ir de 
compras.

. Nomes contables e 
incontables.

. Uso de how much? e how 
many?

. Expresións de cantidade: a lot 
of, a few, a piece of, much, 
many...

. Entender mapas e dar unha 
dirección para chegar a un 
lugar.

. Describir un escaparate 
usando expresións de lugar 
como: to the right, to the left, in
the centre...

. Mascotas no Reino Unido.

. Fonética /e/ e /ə/. 

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 

anuncios publicitarios sobre produtos 
que lle interesan (xogos, 
ordenadores, CD etc.). 

. CAA

. PLEB1.2. Comprende mensaxes e 
anuncios públicos que conteñan 
instrucións, indicacións ou outro tipo 
de información (por exemplo, 
números, prezos, horarios, nunha 
estación ou nuns grandes almacéns).

. CCL 

. CAA 

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

. CCL

. CAA

. CSC 

. PLEB1.4. Identifica o tema dunha 
conversa cotiá predicible que ten 
lugar na súa presenza (por exemplo, 
nunha tenda, nun tren). 

. CCL

. CAA 

. CSC 

. PLEB1.5. Entende a información 
esencial en conversas breves e 
sinxelas nas que participa, que traten 
sobre temas familiares como, por 
exemplo, un mesmo, a familia, a 
escola, o tempo libre, a descrición 
dun obxeto ou un lugar.

. PLEB 1.6. Comprende as ideas 
principais de presentacións sinxelas e
ben estructuradas sobre temas 
familiares ou do seu interese (por 
exemplo, música, deporte etc), a 
condición de que conte con imaxes e 

.  CCL

.  CAA 

.   CSC 

.  CAA 
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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. 

ilustracións e se fale de maneira lenta
e clara.

. B2.1. Participar de maneira 
simple e comprensible en 
conversas moi breves que 
requiran un intercambio directo
de información en áreas de 
necesidade inmediata ou sobre
temas moi familiares (un 
mesmo, a contorna inmediata, 
persoas, lugares, obxectos e 
actividades, gustos e opinións),
nun rexistro neutro ou informal,
utilizando expresións e frases 
sinxelas e de uso moi 
frecuente, normalmente illadas 
ou enlazadas con conectores 
básicos, aínda que en ocasións
a pronuncia non sexa moi 
clara, sexan evidentes as 
pausas e titubeos e sexa 
necesaria a repetición, a 
paráfrase e a cooperación da 
persoa interlocutora para 
manter a comunicación. 

. B2.2. Coñecer e saber aplicar 

. PLEB2.1. Fai presentacións breves e 
sinxelas, previamente preparadas e 
ensaiadas, sobre temas cotiás ou do 
seu interese (presentarse e presentar 
a outras persoas; dar información 
básica sobre si mesmo, a súa familia 
e a súa clase; indicar as súas 
afeccións e intereses e as principais 
actividades do seu día a día; describir
brevemente e de maneira sinxela a 
súa habitación, o seu menú preferido, 
o aspecto exterior dunha persoa, ou 
un obxecto; presentar un tema que lle
interese (o seu grupo de música 
preferido); dicir o que lle gusta e non 
lle gusta e dar a súa opinión)usando 
estruturas sinxelas e cunha pronuncia
e entoación comprensible. 

. CCL

. CAA
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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 (p. e. xestos ou 
contacto físico) para iniciar, 
manter ou concluír unha breve 
conversa. 
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. B3.1. Identificar o tema, o 
sentido xeral, as ideas 
principais e información 
específica en textos, tanto en 
formato impreso como en 
soporte dixital, moi breves e 
sinxelos, en lingua estándar e 
cun léxico de alta frecuencia, e 
nos que o tema tratado e o tipo
de texto resulten moi 
familiares, cotiáns ou de 
necesidade inmediata, a 
condición de que se poida reler
o que non se entendeu, que se
poida consultar un dicionario e 
conte con apoio visual e 
contextual. 

. B3.2. Coñecer e saber aplicar 
as estratexias básicas máis 
adecuadas para a comprensión
do sentido xeral, a información 
esencial ou os puntos 
principais do texto. 

. B3.3. Inferir do contexto e da 
información contida no texto os
significados probables de 
palabras e expresións que se 
descoñecen. 

. B3.4. Recoñecer os signos 
ortográficos básicos (p. e. 
punto, coma), así como 
símbolos de uso frecuente (p. 

. PLEB3.1. Comprende instrucións, 
indicacións, e información básica en 
notas, letreiros e carteis en rúas, 
tendas, medios de transporte, 
cinemas, museos, colexios, e outros 
servizos e lugares públicos. 

. CCL

. CAA

. PLEB3.2. Comprende información 
esencial e localiza información 
específica en material informativo 
sinxelo como menús, horarios, 
catálogos, listas de prezos, anuncios, 
guías telefónicas, publicidade, folletos
turísticos, programas culturais ou de 
eventos etc. 

. CCL

. CAA

. PLEB3.3. Comprende 
correspondencia (SMS, correos 
electrónicos, postais e tarxetas) breve
e sinxela que trate sobre temas 
familiares como, por exemplo, un 
mesmo, a familia, a escola, o tempo 
libre, a descrición dun obxecto ou un 
lugar, a indicación da hora e o lugar 
dunha cita etc. 

. CCL

. CAA

. PLEB3.4. Comprende o esencial e os 
puntos principais de noticias breves e 
artigos de revistas para mozas e 
mozos que traten temas que lle sexan
familiares ou sexan do seu interese 
(deportes, grupos musicais, xogos de 
ordenador). 

. CCL

. CAA
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e. ☺, @, ₤), e identificar os 
significados e intencións 
comunicativas xerais 
relacionados con estes. 

. PLEB3.5. Comprende o esencial de 
historias breves e ben estruturadas e 
identifica os e as personaxes 
principais, a condición de que a imaxe
e a acción conduzan gran parte do 
argumento (lecturas adaptadas, 
cómics etc.). 

. CCL

. CAA

. PLEB3.6. Emprega de forma axeitada
os signos ortográficos básicos (p. e. 
punto, coma), así como símbolos de 
uso frecuente (p. e. ☺, @, ₤). 

. CCL

. 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 

. PLEB4.1. Completa un breve 
formulario ou unha ficha cos seus 
datos persoais (por exemplo, para 
rexistrarse nas redes sociais, para 
abrir unha conta de correo electrónico
etc.).

. CCL

. CD

. CAA
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perseguen. 
. B4.3. Aplicar patróns gráficos e

convencións ortográficas 
básicas para escribir con 
razoable corrección palabras 
ou frases curtas que se utilizan
normalmente ao falar, pero non
necesariamente cunha 
ortografía totalmente 
normalizada. 

. B4.8. Facer uso das 
ferramentas informáticas para 
completar actividades 
predeseñadas polo persoal 
docente. 

. B4.8. Usar correctamente o 
dicionario bilingüe, biblioteca 
de aula e outros materiais de 
consulta para a elaboración de 
textos, respectando as súas 
normas de funcionamento. 

. B5.1. Identificar aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos básicos, 
concretos e significativos, 
sobre a vida cotiá (hábitos, 
horarios, actividades ou 
celebracións), condicións de 
vida (vivenda, contorna), 
relacións interpersoais 
(familiares, de amizade ou 
escolares), comportamento 

. PLEB5.1. Entende a información 
esencial en conversas breves e 
sinxelas nas que participa que traten 
sobre temas familiares como, por 
exemplo, un mesmo, a familia, a 
escola, o tempo libre, a descrición 
dun obxecto ou dun lugar. 

. CCL

. CAA

. CSC

. PLEB5.2. Desenvólvese en 
transaccións cotiás (p. e. pedir nunha 
tenda un produto e preguntar o 
prezo). 

. CCL

. CAA

. CSC
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LINGUA INGLESA 6º: UNIDADE 3.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

(xestos habituais, uso da voz 
ou contacto físico) e 
convencións sociais (normas 
de cortesía), e aplicar os 
coñecementos adquiridos 
sobre estes a unha 
comprensión adecuada do 
texto. 

. B5.2. Recoñecer aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos básicos, 
concretos e significativos, e 
aplicar os coñecementos 
adquiridos sobre estes a unha 
produción oral e escrita 
adecuada ao contexto, 
respectando as convencións 
comunicativas máis 
elementais. 

. B5.3. Distinguir a función ou 
funcións comunicativas 
principais do texto (p. e. unha 
demanda de información, unha
orde, ou un ofrecemento) e un 
repertorio limitado dos seus 
expoñentes máis habituais, así 
como os patróns discursivos 
básicos (p. e. inicio e peche 
conversacional, ou os puntos 
dunha narración esquemática, 
inicio e peche dunha carta, ou 
os puntos dunha descrición 
esquemática). 

. B5.4. Recoñecer os 

. PLEB5.3. Participa en conversas cara
a cara ou por medios técnicos 
(teléfono, Skype) nas que se 
establece contacto social (dar as 
grazas, saudar, despedirse, dirixirse a
alguén, pedir desculpas, presentarse, 
interesarse polo estado de alguén, 
felicitar a alguén), se intercambia 
información persoal e sobre asuntos 
cotiás, se expresan sentimentos, se 
ofrece algo a alguén, se pide prestado
algo, queda con amigos e amigas ou 
se dan instrucións (p. e. como se 
chega a un sitio con axuda dun 
plano). 

. CCL

. CD

. CSC

. PLEB5.5. Compara aspectos 
lingüísticos e culturais das linguas 
que coñece para mellorar na súa 
aprendizaxe e lograr unha 
competencia integrada a través de 
producións audiovisuais ou 
multimedia e de manifestacións 
artísticas.

. CCL

. CAA
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LINGUA INGLESA 6º: UNIDADE 3.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

significados máis comúns 
asociados ás estruturas 
sintácticas básicas propias da 
comunicación oral ou escrita 
(p. e estrutura interrogativa 
para demandar información). 

. B5.5. Recoñecer un repertorio 
limitado de léxico oral ou 
escrito de alta frecuencia 
relativo a situacións cotiás e 
temas habituais e concretos 
relacionados coas propias 
experiencias, necesidades e 
intereses.  

. B5.6. Cumprir a función 
comunicativa principal do texto 
(p. e. unha felicitación, un 
intercambio de información, ou 
un ofrecemento), utilizando un 
repertorio limitado dos seus 
expoñentes máis frecuentes e 
de patróns discursivos básicos 
(p. e. saúdos para inicio e 
despedida para peche en 
conversas ou en 
correspondencia, ou unha 
narración esquemática 
desenvolvida en puntos. 

. B5.7. Cumprir a función 
comunicativa principal do texto 
escrito (p. e. unha felicitación, 
un intercambio de información, 
ou un ofrecemento), utilizando 
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LINGUA INGLESA 6º: UNIDADE 3.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

un repertorio limitado dos seus 
expoñentes máis frecuentes e 
de patróns discursivos básicos 
(p. e. saúdos). 

. B5.8. Manexar estruturas 
sintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras ou grupos de 
palabras con conectores 
básicos como “e”, entón”, 
“pero”, “porque”), aínda que se 
sigan cometendo erros básicos
de maneira sistemática en, p. 
e., tempos verbais ou na 
concordancia. 

. B5.9. Coñecer e utilizar un 
repertorio limitado de léxico, 
tanto oral como 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 
producións audiovisuais ou 
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LINGUA INGLESA 6º: UNIDADE 3.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

multimedia e de manifestacións
artísticas (horarios, 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. 
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UNIDADE 4

TEMPORALIZACIÓN

2ºTrimestre

LINGUA INGLESA 6º: UNIDADE 4.

Contidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

. Vocabulario relacionado co 
corpo, as enfermidades e o 
estado de saude en xeral.

. Uso e formación de to be going
to.

. Facer preguntas e dar 
respostas sobre a frecuencia 
que se fan as cousas. How 
often?

. Expresión de frecuencia: once 
a week, twice a day, three 
times a month...

. Uso e formación de have to.

. Uso e formación de need to.

. Fonética /3 / e / /.ː ɔː

. Comic Relief e o Red Nose 
Day: unha ONG internacional 
de orixe británico. 

. 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 

. PLEB1.5. Entende a información 
esencial en conversas breves e 
sinxelas nas que participa, que traten 
sobre temas familiares como, por 
exemplo, un mesmo, a familia, a 
escola, o tempo libre, a descrición 
dun obxeto ou un lugar.

. CCL

. CAA

. CSC

. PLEB 1.6. Comprende as ideas 
principais de presentacións sinxelas e
ben estructuradas sobre temas 
familiares ou do seu interese (por 
exemplo, música, deporte etc), a 
condición de que conte con imaxes e 
ilustracións e se fale de maneira lenta
e clara.

. CAA
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LINGUA INGLESA 6º: UNIDADE 4.

Contidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

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. 

. B2.1. Participar de maneira 
simple e comprensible en 
conversas moi breves que 
requiran un intercambio directo
de información en áreas de 
necesidade inmediata ou sobre
temas moi familiares (un 
mesmo, a contorna inmediata, 
persoas, lugares, obxectos e 
actividades, gustos e opinións),
nun rexistro neutro ou informal,
utilizando expresións e frases 
sinxelas e de uso moi 
frecuente, normalmente illadas 

. PLEB2.1. Fai presentacións breves e 
sinxelas, previamente preparadas e 
ensaiadas, sobre temas cotiás ou do 
seu interese (presentarse e presentar 
a outras persoas; dar información 
básica sobre si mesmo, a súa familia 
e a súa clase; indicar as súas 
afeccións e intereses e as principais 
actividades do seu día a día; describir
brevemente e de maneira sinxela a 
súa habitación, o seu menú preferido, 
o aspecto exterior dunha persoa, ou 
un obxecto; presentar un tema que lle
interese (o seu grupo de música 

. CCL

. CAA
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LINGUA INGLESA 6º: UNIDADE 4.

Contidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

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 

preferido); dicir o que lle gusta e non 
lle gusta e dar a súa opinión)usando 
estruturas sinxelas e cunha pronuncia
e entoación comprensible. 
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LINGUA INGLESA 6º: UNIDADE 4.

Contidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

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 (p. e. xestos ou 
contacto físico) para iniciar, 
manter ou concluír unha breve 
conversa.

B3.1. Identificar o tema, o 
sentido xeral, as ideas 
principais e información 
específica en textos, tanto en 
formato impreso como en 
soporte dixital, moi breves e 
sinxelos, en lingua estándar e 
cun léxico de alta frecuencia, e 
nos que o tema tratado e o tipo
de texto resulten moi 
familiares, cotiáns ou de 
necesidade inmediata, a 
condición de que se poida reler
o que non se entendeu, que se
poida consultar un dicionario e 
conte con apoio visual e 
contextual. 

. B3.2. Coñecer e saber aplicar 
as estratexias básicas máis 
adecuadas para a comprensión
do sentido xeral, a información 

. PLEB3.5. Comprende o esencial de 
historias breves e ben estruturadas e 
identifica os e as personaxes 
principais, a condición de que a imaxe
e a acción conduzan gran parte do 
argumento (lecturas adaptadas, 
cómics etc.). 

. CCL

. CAA

. PLEB3.6. Emprega de forma axeitada
os signos ortográficos básicos (p. e. 
punto, coma), así como símbolos de 
uso frecuente (p. e. ☺, @, ₤). 

. CCL
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LINGUA INGLESA 6º: UNIDADE 4.

Contidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

esencial ou os puntos 
principais do texto. 

. B3.3. Inferir do contexto e da 
información contida no texto os
significados probables de 
palabras e expresións que se 
descoñecen. 

. B3.4. Recoñecer os signos 
ortográficos básicos (p. e. 
punto, coma), así como 
símbolos de uso frecuente (p. 
e. ☺, @, ₤), e identificar os 
significados e intencións 
comunicativas xerais 
relacionados con estes. 

. 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 

. PLEB4.2. Escribe correspondencia 
persoal breve e simple (mensaxes, 
notas, postais, correos, chats ou 
SMS) na que dá as grazas, felicita a 
alguén, fai unha invitación, dá 
instrucións, ou fala de si mesmo/a e 
da súa contorna inmediata (familia, 
amigos e amigas, afeccións, 
actividades cotiás, obxectos e 
lugares) e fai preguntas relativas a 
estes temas. 

. CCL

. CD

. CAA

. CSC
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LINGUA INGLESA 6º: UNIDADE 4.

Contidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

breves e sinxelos, p. e. 
copiando palabras e frases moi
usuais para realizar as 
funcións comunicativas que se 
perseguen. 

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

. B4.8. Facer uso das 
ferramentas informáticas para 
completar actividades 
predeseñadas polo persoal 
docente. 

. B4.8. Usar correctamente o 
dicionario bilingüe, biblioteca 
de aula e outros materiais de 
consulta para a elaboración de 
textos, respectando as súas 
normas de funcionamento. 

. B5.1. Identificar aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos básicos, 
concretos e significativos, 
sobre a vida cotiá (hábitos, 
horarios, actividades ou 

. 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 

. CCL

. CAA

. CSC
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LINGUA INGLESA 6º: UNIDADE 4.

Contidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

celebracións), condicións de 
vida (vivenda, contorna), 
relacións interpersoais 
(familiares, de amizade ou 
escolares), comportamento 
(xestos habituais, uso da voz 
ou contacto físico) e 
convencións sociais (normas 
de cortesía), e aplicar os 
coñecementos adquiridos 
sobre estes a unha 
comprensión adecuada do 
texto. 

. B5.2. Recoñecer aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos básicos, 
concretos e significativos, e 
aplicar os coñecementos 
adquiridos sobre estes a unha 
produción oral e escrita 
adecuada ao contexto, 
respectando as convencións 
comunicativas máis 
elementais. 

. B5.3. Distinguir a función ou 
funcións comunicativas 
principais do texto (p. e. unha 
demanda de información, unha
orde, ou un ofrecemento) e un 
repertorio limitado dos seus 
expoñentes máis habituais, así 
como os patróns discursivos 
básicos (p. e. inicio e peche 

dun obxecto ou dun lugar. 

. PLEB5.3. Participa en conversas cara
a cara ou por medios técnicos 
(teléfono, Skype) nas que se 
establece contacto social (dar as 
grazas, saudar, despedirse, dirixirse a
alguén, pedir desculpas, presentarse, 
interesarse polo estado de alguén, 
felicitar a alguén), se intercambia 
información persoal e sobre asuntos 
cotiás, se expresan sentimentos, se 
ofrece algo a alguén, se pide prestado
algo, queda con amigos e amigas ou 
se dan instrucións (p. e. como se 
chega a un sitio con axuda dun 
plano). 

. CCL

. CD

. CSC

. PLEB5.4. Participa nunha entrevista, 
p. e. médica nomeando partes do 
corpo para indicar o que lle doe. 

. CCL

. CSC

. PLEB5.5. Compara aspectos 
lingüísticos e culturais das linguas 
que coñece para mellorar na súa 
aprendizaxe e lograr unha 
competencia integrada a través de 
producións audiovisuais ou 
multimedia e de manifestacións 
artísticas.

. CCL

. CAA
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LINGUA INGLESA 6º: UNIDADE 4.

Contidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

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 
(p. e estrutura interrogativa 
para demandar información). 

. B5.5. Recoñecer un repertorio 
limitado de léxico oral ou 
escrito de alta frecuencia 
relativo a situacións cotiás e 
temas habituais e concretos 
relacionados coas propias 
experiencias, necesidades e 
intereses.  

. B5.8. Manexar estruturas 
sintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras ou grupos de 
palabras con conectores 
básicos como “e”, entón”, 
“pero”, “porque”), aínda que se 
sigan cometendo erros básicos
de maneira sistemática en, p. 
e., tempos verbais ou na 
concordancia. 

. B5.9. Coñecer e utilizar un 
repertorio limitado de léxico, 
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LINGUA INGLESA 6º: UNIDADE 4.

Contidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

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 
producións audiovisuais ou 
multimedia e de manifestacións
artísticas (horarios, hábitos, 
festividades…). 

. 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. 
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UNIDADE 5

TEMPORALIZACIÓN

3º Trimestre

LINGUA INGLESA 6º. UNIDADE 5.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

. Vocabulario relacionado con 
profesión e lugares de traballo.

. Formación e uso de there is, 
there are, there was e there 
were.

. Formación e uso dos verbos 
modais can e could, para 
expresar habilidades, 
posibilidades ou permiso.

. Formación e uso dos verbos 
modais may e might para 
expresar permiso ou 
posibilidade.

. Formación e uso do verbo 
modal must para expresar 
prohibición, necesidade ou 
certeza.

. 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 

. PLEB1.5. Entende a información 
esencial en conversas breves e 
sinxelas nas que participa, que traten 
sobre temas familiares como, por 
exemplo, un mesmo, a familia, a 
escola, o tempo libre, a descrición 
dun obxeto ou un lugar.

. CCL

. CAA

. CSC

. PLEB 1.6. Comprende as ideas 
principais de presentacións sinxelas e
ben estructuradas sobre temas 
familiares ou do seu interese (por 
exemplo, música, deporte etc), a 
condición de que conte con imaxes e 
ilustracións e se fale de maneira lenta
e clara.

. CAA
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LINGUA INGLESA 6º. UNIDADE 5.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

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. 

. B2.1. Participar de maneira 
simple e comprensible en 
conversas moi breves que 
requiran un intercambio directo
de información en áreas de 
necesidade inmediata ou sobre
temas moi familiares (un 
mesmo, a contorna inmediata, 
persoas, lugares, obxectos e 
actividades, gustos e opinións),
nun rexistro neutro ou informal,
utilizando expresións e frases 

. PLEB2.1. Fai presentacións breves e 
sinxelas, previamente preparadas e 
ensaiadas, sobre temas cotiás ou do 
seu interese (presentarse e presentar 
a outras persoas; dar información 
básica sobre si mesmo, a súa familia 
e a súa clase; indicar as súas 
afeccións e intereses e as principais 
actividades do seu día a día; describir
brevemente e de maneira sinxela a 
súa habitación, o seu menú preferido, 
o aspecto exterior dunha persoa, ou 

. CCL

. CAA
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. Fonética /æ/ e /  /ʌ . 

. O traballo dos nenos na época 
victoriana no Reino Unido. 

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 

un obxecto; presentar un tema que lle
interese (o seu grupo de música 
preferido); dicir o que lle gusta e non 
lle gusta e dar a súa opinión)usando 
estruturas sinxelas e cunha pronuncia
e entoación comprensible. 
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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 (p. e. xestos ou 
contacto físico) para iniciar, 
manter ou concluír unha breve 
conversa. 

. B3.1. Identificar o tema, o 
sentido xeral, as ideas 
principais e información 
específica en textos, tanto en 
formato impreso como en 
soporte dixital, moi breves e 
sinxelos, en lingua estándar e 
cun léxico de alta frecuencia, e 
nos que o tema tratado e o tipo
de texto resulten moi 
familiares, cotiáns ou de 
necesidade inmediata, a 
condición de que se poida reler
o que non se entendeu, que se
poida consultar un dicionario e 
conte con apoio visual e 
contextual. 

. B3.2. Coñecer e saber aplicar 

. PLEB3.1. Comprende instrucións, 
indicacións, e información básica en 
notas, letreiros e carteis en rúas, 
tendas, medios de transporte, 
cinemas, museos, colexios, e outros 
servizos e lugares públicos. 

. CCL

. CAA

. PLEB3.2. Comprende información 
esencial e localiza información 
específica en material informativo 
sinxelo como menús, horarios, 
catálogos, listas de prezos, anuncios, 
guías telefónicas, publicidade, folletos
turísticos, programas culturais ou de 
eventos etc. 

. CCL

. CAA

. PLEB3.4. Comprende o esencial e os 
puntos principais de noticias breves e 
artigos de revistas para mozas e 

. CCL

. CAA
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as estratexias básicas máis 
adecuadas para a comprensión
do sentido xeral, a información 
esencial ou os puntos 
principais do texto. 

. B3.3. Inferir do contexto e da 
información contida no texto os
significados probables de 
palabras e expresións que se 
descoñecen. 

. B3.4. Recoñecer os signos 
ortográficos básicos (p. e. 
punto, coma), así como 
símbolos de uso frecuente (p. 
e. ☺, @, ₤), e identificar os 
significados e intencións 
comunicativas xerais 
relacionados con estes. 

mozos que traten temas que lle sexan
familiares ou sexan do seu interese 
(deportes, grupos musicais, xogos de 
ordenador). 

. PLEB3.5. Comprende o esencial de 
historias breves e ben estruturadas e 
identifica os e as personaxes 
principais, a condición de que a imaxe
e a acción conduzan gran parte do 
argumento (lecturas adaptadas, 
cómics etc.). 

. CCL

. CAA

. PLEB3.6. Emprega de forma axeitada
os signos ortográficos básicos (p. e. 
punto, coma), así como símbolos de 
uso frecuente (p. e. ☺, @, ₤). 

. CCL

. B4.1. Construír, en papel ou en
soporte electrónico, textos moi 
curtos e sinxelos, compostos 
de frases simples illadas, nun 
rexistro neutro ou informal, 
utilizando con razoable 
corrección as convencións 
ortográficas básicas e os 
principais signos de 
puntuación, para falar de si 
mesmo/a, da súa contorna 
máis inmediata e de aspectos 
da súa vida cotiá, en situacións
familiares e predicibles. 

. PLEB4.1. Completa un breve 
formulario ou unha ficha cos seus 
datos persoais (por exemplo, para 
rexistrarse nas redes sociais, para 
abrir unha conta de correo electrónico
etc.). 

. CCL

. CD

. CAA
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. B4.2. Coñecer e aplicar as 
estratexias básicas para 
producir textos escritos moi 
breves e sinxelos, p. e. 
copiando palabras e frases moi
usuais para realizar as 
funcións comunicativas que se 
perseguen. 

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

. B4.8. Facer uso das 
ferramentas informáticas para 
completar actividades 
predeseñadas polo persoal 
docente. 

.  B4.8. Usar correctamente o 
dicionario bilingüe, biblioteca 
de aula e outros materiais de 
consulta para a elaboración de 
textos, respectando as súas 
normas de funcionamento. 

. B5.1. Identificar aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos básicos, 
concretos e significativos, 

. PLEB5.1. Entende a información 
esencial en conversas breves e 
sinxelas nas que participa que traten 
sobre temas familiares como, por 

. CCL

. CAA
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sobre a vida cotiá (hábitos, 
horarios, actividades ou 
celebracións), condicións de 
vida (vivenda, contorna), 
relacións interpersoais 
(familiares, de amizade ou 
escolares), comportamento 
(xestos habituais, uso da voz 
ou contacto físico) e 
convencións sociais (normas 
de cortesía), e aplicar os 
coñecementos adquiridos 
sobre estes a unha 
comprensión adecuada do 
texto. 

. B5.2. Recoñecer aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos básicos, 
concretos e significativos, e 
aplicar os coñecementos 
adquiridos sobre estes a unha 
produción oral e escrita 
adecuada ao contexto, 
respectando as convencións 
comunicativas máis 
elementais. 

. B5.3. Distinguir a función ou 
funcións comunicativas 
principais do texto (p. e. unha 
demanda de información, unha
orde, ou un ofrecemento) e un 
repertorio limitado dos seus 
expoñentes máis habituais, así 

exemplo, un mesmo, a familia, a 
escola, o tempo libre, a descrición 
dun obxecto ou dun lugar. 

. CSC
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como os patróns discursivos 
básicos (p. e. inicio e peche 
conversacional, ou os puntos 
dunha narración esquemática, 
inicio e peche dunha carta, ou 
os puntos dunha descrición 
esquemática). 

. B5.4. Recoñecer os 
significados máis comúns 
asociados ás estruturas 
sintácticas básicas propias da 
comunicación oral ou escrita 
(p. e estrutura interrogativa 
para demandar información). 

. B5.5. Recoñecer un repertorio 
limitado de léxico oral ou 
escrito de alta frecuencia 
relativo a situacións cotiás e 
temas habituais e concretos 
relacionados coas propias 
experiencias, necesidades e 
intereses.  

. B5.6. Cumprir a función 
comunicativa principal do texto 
(p. e. unha felicitación, un 
intercambio de información, ou 
un ofrecemento), utilizando un 
repertorio limitado dos seus 
expoñentes máis frecuentes e 
de patróns discursivos básicos 
(p. e. saúdos para inicio e 
despedida para peche en 
conversas ou en 
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correspondencia, ou unha 
narración esquemática 
desenvolvida en puntos. 

. B5.7. Cumprir a función 
comunicativa principal do texto 
escrito (p. e. unha felicitación, 
un intercambio de información, 
ou un ofrecemento), utilizando 
un repertorio limitado dos seus 
expoñentes máis frecuentes e 
de patróns discursivos básicos 
(p. e. saúdos). 

. B5.8. Manexar estruturas 
sintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras ou grupos de 
palabras con conectores 
básicos como “e”, entón”, 
“pero”, “porque”), aínda que se 
sigan cometendo erros básicos
de maneira sistemática en, p. 
e., tempos verbais ou na 
concordancia. 

. B5.9. Coñecer e utilizar un 
repertorio limitado de léxico, 
tanto oral como 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 
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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 
producións audiovisuais ou 
multimedia e de manifestacións
artísticas (horarios, 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.
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UNIDADE 6

TEMPORALIZACIÓN

3º Trimestre

LINGUA INGLESA 6º: UNIDADE 6.

Contidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

. Comprensión e creación de 
textos sobre viaxes e 
vacacións.

. Uso e formación do past 
continuous.

. Fonética / : / e /  /.ɑ ɒ

. Expresar accións progresivas: 
past continuous e present 
continuous.

. Falar do futuro: present 
continuous.

. Falar do futuro: going to+ verb.

. Falar do futuro: will.

. Expresar predicións 
meteorolóxicas.

. Costumes relacionados coas 
vacacións de verán no Reino 

. 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 

. PLEB1.5. Entende a información 
esencial en conversas breves e 
sinxelas nas que participa, que traten 
sobre temas familiares como, por 
exemplo, un mesmo, a familia, a 
escola, o tempo libre, a descrición 
dun obxeto ou un lugar.

. CCL

. CAA

. CSC

. PLEB 1.6. Comprende as ideas 
principais de presentacións sinxelas e
ben estructuradas sobre temas 
familiares ou do seu interese (por 
exemplo, música, deporte etc), a 
condición de que conte con imaxes e 
ilustracións e se fale de maneira lenta
e clara.

. CAA

. PLEB1.7. Comprende o sentido xeral 
e o esencial e distingue os cambios 
de tema de programas de televisión 
ou doutro material audiovisual e 
multimedia dentro da sua area de 

. CCL

. CAA
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Unido. 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. 

interese (p. e. Nos que se entrevista a
mozos e mozas ou persoaxes 
coñecidas sobre temas cotiás 
(porexemplo, o que lle gusta facer no 
seu tempo libre) ou nos que se 
informa sobre actividades de lecer 
(teatro, cinema, eventos deportivos, 
etc

. B2.1. Participar de maneira 
simple e comprensible en 
conversas moi breves que 
requiran un intercambio directo
de información en áreas de 
necesidade inmediata ou sobre
temas moi familiares (un 
mesmo, a contorna inmediata, 
persoas, lugares, obxectos e 
actividades, gustos e opinións),

. PLEB2.1. Fai presentacións breves e 
sinxelas, previamente preparadas e 
ensaiadas, sobre temas cotiás ou do 
seu interese (presentarse e presentar 
a outras persoas; dar información 
básica sobre si mesmo, a súa familia 
e a súa clase; indicar as súas 
afeccións e intereses e as principais 
actividades do seu día a día; describir
brevemente e de maneira sinxela a 

. CCL

. CAA
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nun rexistro neutro ou informal,
utilizando expresións e frases 
sinxelas e de uso moi 
frecuente, normalmente illadas 
ou enlazadas con conectores 
básicos, aínda que en ocasións
a pronuncia non sexa moi 
clara, sexan evidentes as 
pausas e titubeos e sexa 
necesaria a repetición, a 
paráfrase e a cooperación da 
persoa interlocutora para 
manter a comunicación. 

. B2.2. Coñecer e saber aplicar 
as estratexias básicas para 
producir textos orais 
monolóxicos ou dialóxicos moi 
breves e sinxelos, utilizando, p.
e., fórmulas e linguaxe 
prefabricado ou expresións 
memorizadas, ou apoiando con
xestos o que se quere 
expresar. 

. B2.3. Articular, de maneira polo
xeral comprensible pero con 
evidente influencia da primeira 
ou outras linguas, un repertorio
moi limitado de patróns 
sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación básicos, 
adaptándoos á función 
comunicativa que se quere 
levar a cabo. 

súa habitación, o seu menú preferido, 
o aspecto exterior dunha persoa, ou 
un obxecto; presentar un tema que lle
interese (o seu grupo de música 
preferido); dicir o que lle gusta e non 
lle gusta e dar a súa opinión)usando 
estruturas sinxelas e cunha pronuncia
e entoación comprensible. 
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. 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 (p. e. xestos ou 
contacto físico) para iniciar, 
manter ou concluír unha breve 
conversa. 

. B3.1. Identificar o tema, o 
sentido xeral, as ideas 
principais e información 
específica en textos, tanto en 
formato impreso como en 
soporte dixital, moi breves e 
sinxelos, en lingua estándar e 
cun léxico de alta frecuencia, e 
nos que o tema tratado e o tipo
de texto resulten moi 
familiares, cotiáns ou de 
necesidade inmediata, a 
condición de que se poida reler
o que non se entendeu, que se
poida consultar un dicionario e 
conte con apoio visual e 
contextual. 

. PLEB3.1. Comprende instrucións, 
indicacións, e información básica en 
notas, letreiros e carteis en rúas, 
tendas, medios de transporte, 
cinemas, museos, colexios, e outros 
servizos e lugares públicos. 

. CCL

. CAA

. PLEB3.2. Comprende información 
esencial e localiza información 
específica en material informativo 
sinxelo como menús, horarios, 
catálogos, listas de prezos, anuncios, 
guías telefónicas, publicidade, folletos
turísticos, programas culturais ou de 
eventos etc. 

. CCL

. CAA

. PLEB3.4. Comprende o esencial e os . CCL
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. B3.2. Coñecer e saber aplicar 
as estratexias básicas máis 
adecuadas para a comprensión
do sentido xeral, a información 
esencial ou os puntos 
principais do texto. 

. B3.3. Inferir do contexto e da 
información contida no texto os
significados probables de 
palabras e expresións que se 
descoñecen. 

. B3.4. Recoñecer os signos 
ortográficos básicos (p. e. 
punto, coma), así como 
símbolos de uso frecuente (p. 
e. ☺, @, ₤), e identificar os 
significados e intencións 
comunicativas xerais 
relacionados con estes. 

puntos principais de noticias breves e 
artigos de revistas para mozas e 
mozos que traten temas que lle sexan
familiares ou sexan do seu interese 
(deportes, grupos musicais, xogos de 
ordenador). 

. CAA

. PLEB3.5. Comprende o esencial de 
historias breves e ben estruturadas e 
identifica os e as personaxes 
principais, a condición de que a imaxe
e a acción conduzan gran parte do 
argumento (lecturas adaptadas, 
cómics etc.). 

. CCL

. CAA

. PLEB3.6. Emprega de forma axeitada
os signos ortográficos básicos (p. e. 
punto, coma), así como símbolos de 
uso frecuente (p. e. ☺, @, ₤). 

. CCL

. 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

. PLEB4.2. Escribe correspondencia 
persoal breve e simple (mensaxes, 
notas, postais, correos, chats ou 
SMS) na que dá as grazas, felicita a 
alguén, fai unha invitación, dá 
instrucións, ou fala de si mesmo/a e 
da súa contorna inmediata (familia, 
amigos e amigas, afeccións, 
actividades cotiás, obxectos e 
lugares) e fai preguntas relativas a 
estes temas. 

. CCL

. CD

. CAA

. CSC
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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 materiais de 
consulta para a elaboración de 
textos, respectando as súas 
normas de funcionamento. 

. B5.1. Identificar aspectos 
socioculturais e 

. PLEB5.1. Entende a información 
esencial en conversas breves e 

. CCL
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LINGUA INGLESA 6º: UNIDADE 6.

Contidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

sociolingüísticos básicos, 
concretos e significativos, 
sobre a vida cotiá (hábitos, 
horarios, actividades ou 
celebracións), condicións de 
vida (vivenda, contorna), 
relacións interpersoais 
(familiares, de amizade ou 
escolares), comportamento 
(xestos habituais, uso da voz 
ou contacto físico) e 
convencións sociais (normas 
de cortesía), e aplicar os 
coñecementos adquiridos 
sobre estes a unha 
comprensión adecuada do 
texto. 

. B5.2. Recoñecer aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos básicos, 
concretos e significativos, e 
aplicar os coñecementos 
adquiridos sobre estes a unha 
produción oral e escrita 
adecuada ao contexto, 
respectando as convencións 
comunicativas máis 
elementais. 

. B5.3. Distinguir a función ou 
funcións comunicativas 
principais do texto (p. e. unha 
demanda de información, unha
orde, ou un ofrecemento) e un 

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. 

. CAA

. CSC

. PLEB5.5. Compara aspectos 
lingüísticos e culturais das linguas 
que coñece para mellorar na súa 
aprendizaxe e lograr unha 
competencia integrada a través de 
producións audiovisuais ou 
multimedia e de manifestacións 
artísticas.

. CCL

. CAA
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LINGUA INGLESA 6º: UNIDADE 6.

Contidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

repertorio limitado dos seus 
expoñentes máis habituais, así 
como os patróns discursivos 
básicos (p. e. inicio e peche 
conversacional, ou os puntos 
dunha narración esquemática, 
inicio e peche dunha carta, ou 
os puntos dunha descrición 
esquemática). 

. B5.4. Recoñecer os 
significados máis comúns 
asociados ás estruturas 
sintácticas básicas propias da 
comunicación oral ou escrita 
(p. e estrutura interrogativa 
para demandar información). 

. B5.5. Recoñecer un repertorio 
limitado de léxico oral ou 
escrito de alta frecuencia 
relativo a situacións cotiás e 
temas habituais e concretos 
relacionados coas propias 
experiencias, necesidades e 
intereses.  

. B5.6. Cumprir a función 
comunicativa principal do texto 
(p. e. unha felicitación, un 
intercambio de información, ou 
un ofrecemento), utilizando un 
repertorio limitado dos seus 
expoñentes máis frecuentes e 
de patróns discursivos básicos 
(p. e. saúdos para inicio e 
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LINGUA INGLESA 6º: UNIDADE 6.

Contidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

despedida para peche en 
conversas ou en 
correspondencia, ou unha 
narración esquemática 
desenvolvida en puntos. 

.  B5.7. Cumprir a función 
comunicativa principal do texto 
escrito (p. e. unha felicitación, 
un intercambio de información, 
ou un ofrecemento), utilizando 
un repertorio limitado dos seus 
expoñentes máis frecuentes e 
de patróns discursivos básicos 
(p. e. saúdos). 

. B5.8. Manexar estruturas 
sintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras ou grupos de 
palabras con conectores 
básicos como “e”, entón”, 
“pero”, “porque”), aínda que se 
sigan cometendo erros básicos
de maneira sistemática en, p. 
e., tempos verbais ou na 
concordancia. 

. B5.9. Coñecer e utilizar un 
repertorio limitado de léxico, 
tanto oral como escrito, de alta 
frecuencia relativo a situacións 
cotiás e temas habituais e 
concretos relacionados cos 
propios intereses, experiencias
e necesidades. 
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LINGUA INGLESA 6º: UNIDADE 6.

Contidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

. 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 
producións audiovisuais ou 
multimedia e de manifestacións
artísticas (horarios, 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.
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5. PERFIL COMPETENCIAL DE LINGUA INGLESA

COMPETENCIAS CLAVE  ESTÁNDAR  DE APRENDIZAXE AVALIABLE

CCL/CAA Comprende o o esencial de anuncios publicitarios sobre produtos que lle interesan.

CCL /CAA Comprende mensaxes e anuncios públicos que conteñan instrucións, indicacións ou outro tipo de información.

CCL/CAA /CSC Entende o que se lle di en transaccións habituais sinxelas.

CCL/CAA Identifica o tema dunha conversa cotiá.

CCL/CSC /CAA Entende a información esencial en conversas breves e sinxelas nas que participe , que trate sobre temas 
familiares.

CAA Comprende as ideas principais de presentacións sinxelas e ben estruturadas sobre temas familiares ou do seu 
interese, a condición de que conte con imaxes e ilustracións e se fale de maneira lenta e clara

CCL/ CAA Comprende o sentido xeral e o esencial e distingue os cambios de tema de programas de televisión ou doutro 
material audiovisual.

CCL/CAA Fai presentacións breves e sinxelas, previamente preparadas e ensaiadas sobre temas cotiás ou do seu 
interese.

CCL/CAA Comprende instrucións, indicacións e información básica diversa.

CCL/CAA Comprende información esencial e localiza información específica en material informativo sinxelo.

CCL/CAA Comprende correspondencia breve e sinxela que trate sobre temas familiares.

CCL/CAA Comprende o esencial e os puntos principais de noticias breves e artigos sobre temas familiares ou do seu 
interese.

CAA 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.

CCL Emprega de forma axeitada os signos ortográficos básicos, así como símbolos de uso frecuente.
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CCL/CD/CAA Completa un breve formulario ou unha ficha cos seus datos persoais.

CCL/CD/CAA/CSC Escribe correspondencia persoal breve e simple e fai preguntas sobre o ela.

CCL/CAA/CSC Entende a información esencial en conversas breves e sinxelas nas que participa que traten sobre temas 
familiares.

CCL/CAA/CSC Desenvólvese en transaccións cotiás.

CCL/CD/CSC Participa en conversas cara a cara ou por medios técnicos nas que se establece contacto social , se 
intercambia información persoal e sobre asuntos cotiás.

CCL/CSC Participa nunha entrevista.

CCL/CAA Compara aspectos lingüísticos e culturais das linguas que coñece para mellorar na súa aprendizaxe e lograr 
unha competencia integrada a través de producións audiovisuais o multimedia e de manifestacións artísticas.
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6. AVALIACIÓN

A avaliación debe ser tratada como unha parte integral do proceso de educación. Pode

ser usada para guiar a aprendizaxe así coma mellorar a nosa actuación na aula. Para

levar a cabo unha avaliación efectiva esta debe incluír:

Avaliación inicial: é preciso facer este tipo de avaliación para saber o nivel dos nosos

alumnos e alumnas para así proporcionarlles unha aprendizaxe significativa. Neste punto

pódese facer calquera tipo de axuste na unidade para coñecer e tratar as necesidades

dos nosos alumnos.

Avaliación continua: durante todas as leccións e actividades é importante observar día a

día o progreso adquirido por cada alumno. Isto vainos axudar a detectar a necesidade de

actividades de reforzo ou extensión nos nosos alumnos. 

Avaliación final: este tipo de avaliación terá lugar ao final de cada unidade didáctica e

estará baseada na adquisición dos obxectivos, os criterios de avaliación e os estándares

de aprendizaxe. Esta avaliación ten unha calidade formativa que pode servir para mellorar

a aprendizaxe dos alumnos/as así coma o traballo do mestre.

En  canto  ás ferramentas  de  avaliación que  imos  empregar  para  medir  o

desenvolvemento dos nosos alumnos/as, van consistir en:

-Follas de avaliación do profesor

-Observación diaria: tendo en consideración a participación, interese, actitude... 

INDICADORES DA PRÁCTICA DOCENTE

Sen embargo, aparte de todo isto, debemos avaliar o noso proceso de ensinanza, para

modificar  e  axustar  algo  se  iso  pode  axudar  a  maneira  de  aprender  dos  nosos

alumnos/as, isto é, permitíndolles adquirir e interiorizar a nova lingua de forma efectiva.

Toda esta avaliación vainos axudar a comprobar, revisar e entender como aprender os

nosos alumnos e alumnas, o que aprenderon e porque non aprenderon. Deste xeito, a

avaliación  vainos  axudar  dun  xeito  moi  sinxelo  a  dotar  aos  nosos  alumnos/as  cos
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ferramentas necesarias para adquirir  a competencia comunicativa, de xeito autónomo,

integrador e motivador. 

6.1. CRITERIOS CUALIFICACIÓN.

Os criterios que seguiremos á hora de avaliar son os seguintes: 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN % CALIFICACIÓN

PROBAS

 Probas de avaliación orais e escritas, que 

permitan cuantificar a consecución dos 

obxectivos marcados 

 Emprego correcto do novo vocabulario e 

estruturas 

 Proxectos 

 Traballo diario dentro e fora da aula 

 Uso diario do inglés na aula 

80%

TAREFAS E TRABALLOS

 Realización das tarefas da clase 

 Organización e boa presentación das 

actividades (presentación, limpeza...) 

 Autonomía no traballo persoal 

 Participación activa

15%

ACTITUDE 

 Respecto, compañeirismo e boa actitude na 

aula 

 Cumpre as normas da clase

 Tolerancia cara a cultura da lingua a traballar 
5%
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6.2. MÍNIMOS ESIXIBLES.

 Utiliza normas de cortesía: saúdos, despedidas,...

 Preséntase e presenta a outros.

 Realiza e responde preguntas persoais.

 Nomea e escribe a data e o tempo atmosférico.

 Conta ata 1000 e nomea e escribe algúns  números ordinais.

 Pregunta e responde sobre a procedencia e nacionalidade del mesmo ou doutra 
persoa.

 Describe e compara persoas(aspecto físico, personalidade, o que levan posto, 
gustos,...)

 Fala e escribe sobre o seu colexio.

 Describe o que hai no seu pobo e indica direccións.

 Identifica vocabulario sobre a súa vivenda e contorna.

 Identifica e compara animais.

 Fala sobre a frecuencia que practica un deporte ou afección.

 Fala e escribe sobre rutinas diarias e a hora na que se realizan.

 Emprega vocabulario relacionado co corpo humano e enfermidades leves típicas.

 Vai consolidando, de forma oral e escrita, estruturas e vocabulario traballados no
curso:  descricións,  accións  que  se  poden  facer  ou  non,  expresión  de  gustos,
afeccións,  posesións...

 Emprega vocabulario, verbos e estruturas para describir accións sinxelas que se
realizaron no pasado.

 Emprega vocabulario, verbos e estruturas para describir accións sinxelas que se
realizarán no futuro.

7. ENSINO A DISTANCIA

➔ No caso de illarse un/unha alumno/a ou un grupo completo.

Seguiremos o horario normal. A forma de continuar coas clases non presenciais,

será  utilizando,  como  nas  clases  presenciais,  a  plataforma  EDIXGAL  para

presentar  e organizar  os contidos, avaliacións e tarefas.  As videochamadas,  co

servizo Webex ou outro e as chamadas telefónicas, para comunicación en tempo

real.  A mensaxería  con Abalar  para comunicación  coas familias.  E plataformas

como  youtube,  google  docs  ou  outros  para  explicacións  e  aclaracións  se  son

necesarias.
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➔No caso de illamento de todo o cole.

Seguiremos o horario espello. A forma de continuar coas clases non presenciais,

será  utilizando,  como  nas  clases  presenciais,  a  plataforma  EDIXGAL  para

presentar  e organizar  os contidos, avaliacións e tarefas.  As videochamadas,  co

servizo Webex ou outro e as chamadas telefónicas, para comunicación en tempo

real.  A mensaxería  con Abalar  para comunicación  coas familias.  E plataformas

como  youtube,  google  docs  ou  outros  para  explicacións  e  aclaracións  se  son

necesarias.
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