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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTO 
Tendo en conta a realidade actual da Unión Europea, o concepto de 

plurilingüismo adquire cada vez máis importancia para o Consello de Europa no 

que se refire á aprendizaxe de idiomas, promovendo a aprendizaxe dos 

mesmos mediante a elaboración do Marco Común Europeo de Referencia ( 

MCER). O coñecemento de idiomas estranxeiros ofrece aos nosos estudantes 

unha perspectiva multicultural da vida. 

1.1 Escola 
Real Decreto 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos 

mínimos dos centros que imparten os ensinos de segundo ciclo de Educación 

Infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria. 

Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento 

Orgánico dos centros de Educación Infantil e de Educación Primaria. 

Orde do 22 de xullo de 1997, pola que se regulan determinados aspectos da 

organización e funcionamento das escolas de Educación Infantil, das escolas 

de Educación Primaria e das escolas de Educación Infantil e Primaria 

dependentes da Consellería de Educación e Xestión Universitaria. 

Decreto-Ley, 31/2020, do 29 de setembro, que trata de cuestións importantes 

sobre a flexibilización dos criterios de avaliación e os criterios de promoción 

dos alumnos. 

A presente programación está dirixida aos alumnos dos 6 niveis de Educación 

Primaria do CEIPP Santa María, situado na localidade das Pontes de García 

Rodríguez (A Coruña). A maioría dos alumnos viven en entidades de pequena 

poboación, onde as familias teñen un nivel socioeconómico medio. 

A poboación ten ao redor de 10.000 habitantes, e outras dúas escolas públicas 

para proporcionar servizos educativos á zona. O CEIPP Santa María está 

situado no centro do pobo, o que lles permite non ter servizo de autobús. 

Ademais, a escola está dentro do Proxecto Plurilingüe, o que significa que 

terán a materia de Artes en inglés. 
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O centro ten 9 unidades, tres para Educación Infantil e seis para Educación 

Primaria. O número de profesores desta escola é de 17. Hai 4 profesores de 

Educación Infantil, 6 profesores de Primaria, un profesor de Inglés, un profesor 

de Música, un profesor de Educación Física, un profesor de Relixión (que 

tamén visita outras escolas), un profesor de Lingua e Audición e un orientador. 

O número total de alumnos é de 157, dos cales 36 están matriculados en 

Educación Infantil e 121 distribúense entre os diferentes niveis de Educación 

Primaria: 

Nivel Número de estudantes 

4º Ed. Inf. 8 

5º Ed. Inf. 8 

6º Ed. Inf. 20 

1º Ed. Primaria 21 

20 Ed. Primaria 10 

3º Ed. Primaria 20 

4º Ed. Primaria 14 

5º Ed. Primaria 13 

6º Ed. Primaria 24 

 

A nosa escola ten un profesor auxiliar de conversación itinerante co que 

traballar o idioma. Normalmente vai ás materias de arte e inglés. 

 

1.2 Clase 
A escola ten unha aula de inglés en si mesma, que se atopa no segundo piso. 

Este ano, a aula de inglés utilízase como un aula Covid-19, para manter aos 

estudantes con síntomas. O profesor de inglés terá que visitar cada clase co 

material necesario. Cada clase ten un proxector conectado a un computador, 
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unha pizarra branca e unha de xiz, mesas, cadeiras e diferentes útiles 

escolares. Cada alumno terá que traer o material necesario, e tentaremos non 

compartir ningún material da aula (lapis, bolígrafos...) 
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2. Á ÁREA DE LINGUA ESTRANXEIRA:  INGLÉS 

A linguaxe é a ferramenta para a aprendizaxe e a comunicación, por iso os idiomas 

son vitais na vida cotiá das persoas. Neste mundo globalizado no que vivimos, 

agora máis que nunca, os idiomas deben ser aprendidos dende o principio. A 

aprendizaxe de idiomas estranxeiros é pertinente neste contexto, para poder 

comunicarse nun contexto multicultural e plurilingüe. 

O Marco Europeo de Referencia para as Linguas determina as competencias 

lingüísticas dos estudantes en cada parte da aprendizaxe de idiomas ao longo da 

súa vida. A Educación Primaria é só o comezo desta aprendizaxe de idiomas 

estranxeiros, e a base para os alumnos, de modo que cando terminen a súa 

educación e aprendizaxe escolar terán comprensión e comunicación escrita e oral 

nun idioma estranxeiro que lles permita ser usuarios independentes. 

En Galicia temos o primeiro contacto coa aprendizaxe de linguas estranxeiras no 

segundo ciclo de Educación Infantil, co obxectivo de darlles as primeiras 

experiencias nas habilidades orais. Cando estes alumnos chegan á Educación 

Primaria xa teñen certa experiencia coa lingua estranxeira. O plan de estudos está 

estruturado para cada ano en cinco bloques. Mostrámolos por separado, pero 

deben ser entendidos como inseparables na práctica lingüística, en cada acto 

comunicativo. 

Dacordo co artigo 4 do Decreto 105/2014, os contidos son o conxunto de 

coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que contribúen á consecución 

dos obxectivos de cada etapa educativa e á adquisición de competencias. Os 

contidos ordénanse en disciplinas, que se clasifican en materias, áreas, ámbitos e 

módulos segundo o ensino, as etapas educativas ou os programas nos que 

participan os alumnos. 

Bloque 1. Comprensión de textos orais: trata da comprensión auditiva. Consta de 

dous partes: a primeira ten que ver coas estratexias de comprensión e a segunda 

coa identificación de patróns sonoros, ritmo, entoación e acento básico como 

aspectos fundamentais para a comprensión de textos orais breves. 

Bloque 2. Produción de textos orais: trata da expresión oral. Consta de dous 

partes: a primeira ten que ver coas estratexias de produción e a segunda coa 

identificación de patróns de son, ritmo, entoación e acento básico. 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos: trata da lectura. Consta de dous 

partes: a primeira ten que ver con estratexias de comprensión e a segunda coa 

identificación de patróns gráficos, ortografía elemental e convencións de puntuación. 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: trata da escritura. Consta de dous 

partes: a primeira ten que ver coas estratexias de produción e a segunda coa 

identificación de patróns gráficos, ortografía elemental e convencións de puntuación. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia cultural: trata da reflexión sobre 

a lingua e a conciencia intercultural. Trátase dos aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos, as funcións comunicativas, as estruturas sintácticas- discursivas e 

o léxico oral de alta frecuencia. 

Os contidos, os criterios de avaliación e as normas de aprendizaxe organízanse nos 

cinco grandes bloques, e temos que miralos de maneira competente. As relacións 

entre estes tres elementos do programa de estudos son inequívocas. Isto significa 

que por cada habilidade comunicativa listada nos estándares de aprendizaxe, debe 

haber un grupo de contidos relacionados con ela. Desta maneira, para avaliar a 

adquisición de cada estándar, debemos aplicar tódolos criterios de avaliación 

descritos para unha tarefa específica. Debe existir unha coordinación entre os 

profesores de linguas estranxeiras e os profesores de linguas cooficiais, para evitar 

a repetición dos contidos típicos de cada lingua, por exemplo as estratexias de 

lectura ou o proceso de escritura. É esencial un tratamento integral dos idiomas. 

Por último, o noso colexio forma parte da rede de colexios plurilingües de Galicia, o 

que significa que debe existir unha coordinación directa entre o profesor de lingua 

estranxeira, e aqueles que a utilizan para o ensino doutras áreas curriculares. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE 
Segundo o artigo 4 do Decreto 105/2014, as competencias son as capacidades 

para aplicar de maneira integrada os contidos de cada etapa de ensino e 

educación, a fin de lograr a execución adecuada das actividades e a resolución 

eficaz de problemas complexos. 

O Decreto 105/2014, artigo 5 e a Orde  ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, 

describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de 

avaliación no Ensino Primario, o Ensino Secundario e o Bacharelato: 

- 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 da iniciativa e o espírito empresarial ( CSIEE). 

- Concienciación e expresións culturais ( CCEC). 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira contribúe directamente á adquisición 

da competencia comunicativa lingüística, completando, enriquecendo e 

enchendo de novos puntos comprensivos e expresivos esta capacidade 

comunicativa. A aprendizaxe dunha lingua estranxeira baseado no 

desenvolvemento das capacidades comunicativas, contribuirá ao 

desenvolvemento desta competencia básica da mesma maneira que a lingua 

materna. A lingua estranxeira é esencial para esta competencia no discurso 

oral, xa que a capacidade de escoitar e falar é moi importante neste momento. 

Da mesma maneira, a aprendizaxe dunha lingua estranxeira mellora a 

competencia comunicativa ao desenvolver a capacidade de expresión. 
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4. OBXECTIVOS 

O Decreto 105/2014, no seu artigo 4, define como obxectivos os referentes 

relacionados cos logros que deben alcanzar os alumnos ao finalizar o proceso 

educativo, como resultado das experiencias de ensino e aprendizaxe 

intencionalmente planificadas para este fin. 

Decreto 105/2014, Artigo 3: 

a) Coñecer e apreciar as normas e valores da convivencia, aprender a traballar 

de acordo con eles, prepararse para a participación activa na cidadanía e o 

respecto dos dereitos humanos, así como a  multiculturalidad propia dunha 

sociedade democrática. 

b) Levar a cabo unha ética de traballo individual e en equipo, baseada no 

esforzo e a responsabilidade nos estudos, así como desenvolver aptitudes 

relacionadas coa confianza en si mesmo, o pensamento crítico, a iniciativa 

persoal, a curiosidade, o interese e a creatividade no proceso de aprendizaxe e 

o espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e resolución de conflitos que lles 

permitan crecer de maneira independente dentro da contorna familiar e 

doméstico, así como nos grupos sociais nos que interactúan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas 

entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, así como mostrar respecto e non discriminar ás persoas con algunha 

discapacidade. 

e) Coñecer e utilizar adecuadamente as linguas galega e castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas. 

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira, a capacidade de 

comunicarse (competencia comunicativa) a un nivel básico que lles permita 

expresar e comprender mensaxes sinxelas e interactuar en situacións cotiás. 

g) Desenvolver habilidades matemáticas básicas e iniciar tarefas de resolución 

de problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser capaces de aplicalos a 

situacións da vida cotiá. 
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h) Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, 

Xeografía, Historia e Cultura, con especial atención aos relacionados e 

vinculados con Galicia. 

i) Introducirse no uso das TIC, con fins de aprendizaxe, utilizando o 

pensamento crítico cando se reciben e elaboran mensaxes. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e comezar a 

traballar na construción de respostas visuais e audiovisuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptando o corpo propio e o dos demais, 

respectando as diferenzas e utilizando a educación física e o deporte como 

medio para fomentar o desenvolvemento persoal e social. 

l) Coñecer e apreciar aos animais máis próximos ao ser humano e adoptar 

modos de comportamento que favorezan o seu coidado. 

m) Desenvolver as capacidades afectivas en todos os aspectos da 

personalidade e das relacións cos demais, así como unha actitude contraria á 

violencia, aos prexuízos de calquera natureza e aos estereotipos sexistas. 

n) Fomentar a educación viaria e as actitudes de respecto á prevención do 

tráfico e os accidentes de tráfico. 

o) Coñecer, apreciar e valorar a singularidade cultural, lingüística, física e 

social de Galicia, dando especial relevancia a aqueles homes e mulleres que 

realizaron importantes achegas á cultura e sociedade galegas. 

Sendo os obxectivos relacionados coa área de lingua estranxeira inglesa:  b),  

c),  f) e I) 
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5. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 

 

ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

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 

 PLEB1.2.Comprende vocabulario moi elemental 

e sinxelo sobre temas familiares acompañados 

de imaxes que os ilustran con claridade. 

 CCL 

 PLEB1.3. Comprende preguntas moi básicas 

sobre si mesmo/a (nome, idade, gustos...) e a 
información igualmente básica sobre outras 
persoas. 

 CCL 

 CAA 

 PLEB1.4. Sigue instrucións e comprende 

peticións relativas á vida escolar máis básica 
(abrir/pechar o libro, sentar, dar un lapis…). 

 CCL 

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 

 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 

 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 

 PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter 

información en conversas moi sinxelas e 
elementais (nome, idade, cor favoritas ou 

 CCL 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

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. 

pronuncia non sexa moi clara e poida provocar 
malos entendidos. 

 B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación básicos. 

gustos). 

 PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita 

atenta. 
 CCL 

 CSC 

 PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos 
orais moi sinxelos e breves (p.e. cancións, 

rimas) aprendidos a través de xogos. 

 CCL 

 CSC 

BLOQUE 3. 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 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. 
 

 B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido 

xeral e as ideas principais en textos moi breves, 
sinxelos e moi elementais, e nos que o tema tratado 

e o tipo de texto resulten moi familiares, e conteñan 
apoio visual moi redundante en soporte papel ou 
dixital. 

 B3.2. Utilizar as estratexias básicas de hipótese 

para a comprensión do sentido xeral e a 
identificación da información 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. 

 PLEB3.1. Comprende palabras e frases moi 

sinxelas escritas, relacionadas cos temas 
traballados. 

 CCL 

 PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha 

historia moi elemental acompañada de apoio 
visual e identifica os e as personaxes principais. 

 CCL 

 PLEB3.3. Fai hipóteses sobre o tema dun texto 

elemental a partir do titulo do mesmo e das 
imaxes que o ilustran. 

 CCL 

 CAA 

 PLEB3.4. Le en voz alta textos moi breves, moi 
elementais e previamente traballados de forma 

oral, con entoación e pronuncia comprensibles 
e, se cumprise, rectificando espontaneamente 

 CCL 

 CAA 

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 b  B4.1. Estratexias de produción:  B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, seguindo  PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas coa  CCL 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

 f - 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. 

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. 

súa imaxe e a súa vida cotiá. 

 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 

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. 

 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. 

 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 

 PLEB5.2. Recoñece e utiliza fórmulas básicas 

de relación social. 

 CCL 

 CSC 

 PLEB5.3. Participa voluntariamente nas 

actividades de aula e amosa curiosidade pola 
lingua e por coñecer aspectos socioculturais 

dos países onde se fala. 

 CCL 

 CSIEE 

 PLEB5.4. Diferenza saúdos de despedidas e o 

uso fórmulas de cortesía (Please, thank you, 
excuse me). 

 CCL 

 CSC 

 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 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

- 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 got) 

e formulación da pregunta correspondente (Have you 
got…?). 

- Expresión do gusto en primeira persoa en afirmativa 

(I like). 

- Expresión de cantidade: contar ata 20. 

- Preguntas e respostas sobre as partes básicas do 

corpo e de elementos próximos a súa contorna 
(What´s this?, It´s…), membros da familia (Who´s 

this?, This is my (brother), alimentos (What´s this 
?, This is). 

- Expresión de permiso e axuda (Can I…?). 

- Expresión de habilidade (I can…). 

 B5.4. Léxico oral de alta frecuencia (recepción e 

produción) relativo cores, números, materiais e espazos 
escolares, formas xeométricas moi básicas, membros 
da familia mais próxima, comidas e bebidas elementais, 

xoguetes, partes do corpo, animais de compañía, 
estado de ánimo, tempo atmosférico, días da semana e 
accións. 

enlazar palabras ou grupos de palabras con 
conectores elementais como e, ou). 

 B5.10. Mostrar un control limitado dun conxunto de 

estruturas gramaticais sinxelas e de modelos de 

oracións e frases dentro dun repertorio memorizado. 

 B5.11. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel 

en contextos comunicativos sinxelos. 

 B5.12. Recoñecer e utilizar un repertorio limitado e 

moi elemental de léxico de alta frecuencia relativo a 
situacións cotiás e temas habituais, moi familiares e 

concretos relacionados coas súas experiencias, 
necesidades e intereses. 

 PLEB5.6. Expresa e identifica estados de ánimo 

básicos (happy, sad…) 

 CCL 

 PLEB5.7. Expresa e identifica o permiso e a 

prohibición (you cant/can´t) o acordo (That’s 
right). 

 CCL 

 PLEB5.8. Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 
concordancia de número e usa correctamente 

os nexos básicos. 

 CCL 

 PLEB5.9. Diferenza preguntas e respostas moi 

simples. 

 CCL 

 PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticas 

básicas e moi sinxelas para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións de aula. 

 CCL 

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

 CCL 

 CSC 

 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. 

 CCL 

 CSC 
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6. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Decreto 105/2014, Artículo 10: o calendario escolar terá un mínimosw 175 días escolares. 

Orde do 25 de xuño 2020, que aproba o calendario escolar 2020/2021. 

Tivemos en conta unha organización flexible dos contidos. As Unidades Didácticas que levaremos a cabo ao longo do ano se 
distribuirán da seguinte maneira, a pesar de que a súa distribución e temporalización poden cambiar dependendo das posibles 
dificultades que o alumnado poda mostrar ou factores externos que podan aparecer debido á situación actual de pandemia na que nos 
atopamos. 

1º 
trimestre 

Starter, Unit 1, Halloween, Unit 2 and Christmas 

2º 
trimestre 

Unit 3, Unit 4 and Easter 

3º 
trimestre 

Unit 5, Unit 6 and Final Review 
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1º de Primaria: 

 

STARTER UNIT: Hello, Tiger! 

STARTER UNIT. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE1.1. 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

 

 

 

EA1.2. 

EA1.4. 

EA1.5. 

 

Estratexias de comprensión: 

• Escoitar a persoas dicindo Hello e goodbye 

• Escoitar e identificar os personaxes do curso 

• Escoitar e identificar cores e números 

• Escoitar as cancións 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en aprender inglés 

• Pracer en coñecer aos personaxes do curso 

• Boa disposición para seguir rutinas 

• Pracer en saudar e despedirse 

• Actitude positiva cara á propia capacidade para participar nas 

 

CCL 

CSC 

CCEC 

CMCT 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

actividades de clase 

• Satisfacción ao lembrar palabras e estruturas gramaticales 

coñecidas 

• Boa disposición para seguir instrucións 

 

Funcións comunicativas: 

-Saúdos e introducións. 

-Descrición de persoas e obxectos. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• What’s your name? I’m (Tiger). 

• How old are you? I’m (six). 

• How many (tigers)? 

• It’s (hot). 

Estruturas recicladas 

• What colour is (the car)? 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• What’s this? 

• What’s the weather like today? 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• boy, girl, jump, roar, run, tiger 

• cloudy, cold, hot, raining, sunny, windy 

Vocabulario receptivo 

• brother, sister 

Vocabulario reciclado 

• hello, goodbye 

• numbers 1–10 

• black, blue, brown, green, orange, red, yellow 

• apple, ball, banana, book, cat, dog 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Escoitar as cancións da unidade 
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STARTER UNIT. BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE2.1. 

CE2.2. 

CE2.3. 

CE2.4. 

CE2.5. 

CE2.6. 

CE2.7. 

  

  

 

EA2.1.   

EA2.4.   

 

Estratexias de produción: 

• Saudar e dicir adeus 

• Preguntar e dicir nome e idade 

• Dicir o chant 

• Responder unha pregunta sobre o tempo 

• Xogar a un xogo 

• Xogar un xogo de rol 

• Cantar e representar as cancións 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en aprender inglés 

• Pracer en coñecer aos personaxes do curso 

• Boa disposición para seguir rutinas 

 

CCL 

CSC 

CMCT 

CCEC 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Pracer en saudar e despedirse 

• Actitude positiva cara á propia capacidade para participar nas 

actividades de clase 

• Satisfacción ao lembrar palabras e estruturas gramaticales 

coñecidas 

• Boa disposición para seguir instrucións 

 

Funcións comunicativas: 

-Saúdos e introducións. 

-Descrición de persoas e obxectos. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• What’s your name? I’m (Tiger). 

• How old are you? I’m (six). 

• How many (tigers)? 

• It’s (hot). 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Estruturas recicladas 

• What colour is (the car)? 

• What’s this? 

• What’s the weather like today? 

 

Léxico oral de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• boy, girl, jump, roar, run, tiger 

• cloudy, cold, hot, raining, sunny, windy 

Vocabulario receptivo 

• brother, sister 

Vocabulario reciclado 

• hello, goodbye 

• numbers 1–10 

• black, blue, brown, green, orange, red, yellow 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• apple, ball, banana, book, cat, dog 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Cantar as cancións da unidade 
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STARTER UNIT. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE3.1. 

CE3.2. 

CE3.3. 

CE3.4. 

CE3.5. 

CE3.6. 

 

 

EA3.1. 

 

Estratexias de comprensión: 

• Asociar debuxos co seu significado 

• Utilizar o Pupil’s App en Navio 

• Lembrar o que se sabe 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en aprender inglés 

• Pracer en coñecer aos personaxes do curso 

• Boa disposición para seguir rutinas 

• Pracer en saudar e despedirse 

• Actitude positiva cara á propia capacidade para participar nas 

actividades de clase 

• Satisfacción ao lembrar palabras e estruturas gramaticales 

coñecidas 

• Boa disposición para seguir instrucións 

 

CCL 

CD 

SIE 

CAA 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Funcións comunicativas: 

-Saúdos e introducións. 

-Descrición de persoas e obxectos. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• What’s your name? I’m (Tiger). 

• How old are you? I’m (six). 

• How many (tigers)? 

• It’s (hot). 

 

Estruturas recicladas 

• What colour is (the car)? 

• What’s this? 

• What’s the weather like today? 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Léxico escrito de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• boy, girl, jump, roar, run, tiger 

• cloudy, cold, hot, raining, sunny, windy 

Vocabulario receptivo 

• brother, sister 

Vocabulario reciclado 

• hello, goodbye 

• numbers 1–10 

• black, blue, brown, green, orange, red, yellow 

• apple, ball, banana, book, cat, dog 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas coas cores e o clima 
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STARTER UNIT. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE4.1. 

CE4.2. 

CE4.3. 

CE4.4. 

  

  

  

 

EA4.1.   

Estratexias de produción: 

• Asociar debuxos con significado 

• Utilizar a App do alumno en Navio 

• Facer unha máscara de Tiger. 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en aprender inglés 

• Pracer en coñecer aos personaxes do curso 

• Boa disposición para seguir rutinas 

• Pracer en saudar e despedirse 

• Actitude positiva cara á propia capacidade para participar nas 

actividades de clase 

• Satisfacción ao lembrar palabras e estruturas gramaticales 

coñecidas 

• Boa disposición para seguir instrucións 

 

CCL 

CD 

CCEC 

SIE 

CAA 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Funcións comunicativas: 

-Saúdos e introducións. 

-Descrición de persoas e obxectos. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• What’s your name? I’m (Tiger). 

• How old are you? I’m (six). 

• How many (tigers)? 

• It’s (hot). 

 

Estruturas recicladas 

• What colour is (the car)? 

• What’s this? 

• What’s the weather like today? 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• boy, girl, jump, roar, run, tiger 

• cloudy, cold, hot, raining, sunny, windy 

Vocabulario receptivo 

• brother, sister 

Vocabulario reciclado 

• hello, goodbye 

• numbers 1–10 

• black, blue, brown, green, orange, red, yellow 

• apple, ball, banana, book, cat, dog 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas coas cores e o clima 
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STARTER UNIT. BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE5.1. 

CE5.2. 

CE5.3. 

CE5.4. 

  

  

  

 

EA5.1.   

Estratexias de produción: 

• Asociar debuxos con significado 

• Utilizar a App do alumno en Navio 

• Facer unha máscara de Tiger. 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en aprender inglés 

• Pracer en coñecer aos personaxes do curso 

• Boa disposición para seguir rutinas 

• Pracer en saudar e despedirse 

• Actitude positiva cara á propia capacidade para participar nas 

actividades de clase 

• Satisfacción ao lembrar palabras e estruturas gramaticales 

coñecidas 

• Boa disposición para seguir instrucións 

 

CCL 

CD 

CCEC 

SIE 

CAA 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Funcións comunicativas: 

-Saúdos e introducións. 

-Descrición de persoas e obxectos. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• What’s your name? I’m (Tiger). 

• How old are you? I’m (six). 

• How many (tigers)? 

• It’s (hot). 

 

Estruturas recicladas 

• What colour is (the car)? 

• What’s this? 

• What’s the weather like today? 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• boy, girl, jump, roar, run, tiger 

• cloudy, cold, hot, raining, sunny, windy 

Vocabulario receptivo 

• brother, sister 

Vocabulario reciclado 

• hello, goodbye 

• numbers 1–10 

• black, blue, brown, green, orange, red, yellow 

• apple, ball, banana, book, cat, dog 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas coas cores e o clima 
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STARTER UNIT. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a 

Lecci

ón 1. 

p3 

Escoitar, 

cantar e 

representar 

unha 

canción 

 Estudar a linguaxe: 

I’m (Tiger). hello, 

goodbye, tiger, 

mouse, monkey, 

roar, jump, run, 

black, orange 

 

Starting the lesson. Greet each other. Explain 

the aims of the lesson. 

1 Listen, point and consinta. 

2 Listen and sing Hello, I’m Tiger. 

3 Make the Tiger mask (TB, p175). Act out the 

song. 

Ending the lesson. Review the lesson. Sing 

Goodbye, Tiger. CD1 Track 4 p23 

  

Activity 

Book. p3 

1 Trace, 

colour and 

say. 

Sing Hello, 

I’m Tiger. 

2 Draw 

and write. 

CCL 

CD 

CCEC 

SIE 

 



32 
 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a 

Lecci

ón 2. 

p4 

Escoitar e 

cantar 

unha 

canción. 

Representar 

un xogo de 

rol 

 Practicar a 

linguaxe: What’s 

your name? I’m 

(Sue). How old are 

you? I’m (six). boy, 

girl, numbers 1–10. 

 

Starting the lesson: Greet each other. Sing 

Hello, I’m Tiger. CD1 Track 3 p23. Explain the 

aims of the lesson. 

4 Listen and sing What’s your name? Say. 

5 Listen. Answer the questions. Repeat. 

6 Do a role play. 

Ending the lesson: Review the lesson. 

Progress Journal Starter Unit: Download the 

Progress Journal for the 

Starter Unit. The children complete the 

activities and reflect on their progress. Sing 

Goodbye, Tiger. 

CD1 Track 4 p23 

 

 

CCL 

CAA 

CCEC 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a 

Lecci

ón 3. 

p5 

Dicir e 

comprende

r números e 

cores 

 Practicar a 

linguaxe: How 

many (tigers)? 

apple, ball, 

banana, book, 

cat, dog, colours, 

numbers 1–10 

 

Starting the lesson: Greet each other. Sing 

What’s your name? CD1 Track 5 p28. Explain 

the aims of the lesson. 

7 Listen, point and say The colour chant. 

Colour. 

8 Find, trace and say the numbers. Listen, look 

and count. 

Ending the lesson: Review the lesson. Sing 

Goodbye, Tiger. CD1 Track 4 p23 

 

Activity 

Book. p4. 

3 Read 

and colour. 

Count and 

write the 

number. 

4 Colour 

and say. 

CCL 

CCEC 

CMCT 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a 

Lecci

ón 4.  

p6 

Dicir e 

comprende

r 

vocabulari

o do tempo 

 Practicar a 

linguaxe: It’s (hot). 

raining, cold, 

sunny, windy, 

cloudy, hot 

 

Starting the lesson. Greet each other. Sing 

Hello, I’m Tiger. CD1 Track 3 p23. Hold up the 

Tiger flashcard. Explain the aims of the lesson. 

9 Listen, number and repeat. 

10 Look and draw. Say. 

Ending the lesson: Review the lesson. 

Progress Journal Starter Unit: Download the 

Progress Journal for the Starter Unit. The 

children complete the activities and reflect on 

their 

progress. Sing Goodbye, Tiger. CD1 Track 4 

p23 

 

 

CCL 

CMCT 

CCEC 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a 

 

Recursos de Avaliación 

 

 Avaliación informal 

- Observación en clase para verificar tanto o progreso individual 

como o global 

 

 Avaliación formal 

- Diagnostic Test 

 

 Rúbricas 

- Rúbricas de avaliación de New Tiger 1 

- Macmillan Rubrics Generator 

 

Recursos 

 

Materiais impresos: Pupil’s Book pp 3-6, Activity Book pp3-4, 

Teacher’s App en Navio, Flashcards e/ou Tap and Teach Flashcards, 

Class CD 

Materiais dixitais: 

Para o profesor: Non esquecer que se pode ensinar esta unidade 

utilizando o Teacher’s App en Navio. 

Para o alumno: Convidar os alumnos a usar a App en Navio para 

repasar o aprendido na unidade. 

 

Recursos complementarios e Atención á Diversidade 

 

 Actividades ao comezo e final da lección do Teacher's Book 

 Actividades do Activity Book e Essential Activity Book 

 Activities Bank. TB páxinas 23-24 

 Teacher’s App en Navio: Fichas de reforzo e ampliación, Progress 

Journal e Skills Trainer. 

 App do alumno en Navio 
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   UNIT 1: Back to School 

 

UNIT 1. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE1.1. 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

 

 

EA1.2.   

EA1.3. 

EA1.4. 

EA1.5. 

EA1.6. 

 

Estratexias de comprensión: 

• Escoitar vocabulario sobre obxectos de clase 

• Escoitar e dicir o Tiger’s word chant 

• Escoitar, comprender e repetir o conto Ping and Pong 

• Escoitar sobre o que se fai no colexio 

• Escoitar e responder sobre Linguaxe de aula 

• Escoitar a pronuncia: /p/ 

• Escoitar e comprender o conto 

• Escoitar a canción 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

 

CCL 

CSC 

CMCT 

CCEC 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Interese en nomear materiais escolares 

• Gozar cun conto sobre volver ao colexio 

• Conciencia da importancia de dicir “por favor” e “grazas” 

• Respecto aos demais cando nos comunicamos 

• Conciencia da importancia de practicar a pronuncia 

• Boa disposición para respectar as quendas 

• Confianza ao usar e responder a linguaxe da aula 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Pracer en falar do que fan no colexio 

• Conciencia de como hai que comportarse no colexio 

• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 

• Pracer en aprender unha rima tradicional 

• Interese en aprender cousas sobre os uniformes de colexio do Reino 

Unido e comparalos cos do seu país 

 

Funcións comunicativas: 

-Pedir e dar información, axuda, obxectos, permiso. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

- Establecer e manter a comunicación. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• It’s a (bag). 

• Can I have this (pencil), please? Yes, of course. 

• Thank you. 

• Put it in the (basket). 

• I (draw) at school. 

• Do you (sing) at school? Yes, I do./No, I don’t. 

Estruturas recicladas 

• It’s … 

• Don’t … ! 

• Are you … ? Yes, I am. 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relacionado con :. 



40 
 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Vocabulario esencial 

• bag, crayon, pen, pencil, pencil case, rubber, ruler, sharpener 

Vocabulario do conto 

• basket, mum, toy 

Vocabulario CLIL: O que facemos no colexio 

• colour, draw, play, sing, talk 

• bark, fly, good 

• friend, school, teacher 

Vocabulario receptivo 

• back to school, buy, free, holidays, real, supermarket 

Vocabulario reciclado 

• fun, roar, run, tiger 

• Hello 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Escoitar o son /p/ (pen, pencil) 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 
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UNIT 1. BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE2.1. 

CE2.2. 

CE2.3. 

CE2.4. 

CE2.5. 

CE2.6. 

CE2.7. 

  

  

 

EA2.1.   

EA2.3. 

EA2.4. 

EA2.5. 

EA2.6.   

 

Estratexias de produción: 

 Identificar e dicir obxectos de clase 

 Dicir o Tiger’s word chant 

 Repetir o conto de Ping and Pong 

 Responder a linguaxe de aula 

 Identificar, preguntar e dicir o que se fai en clase 

 Repetir o conto 

 Practicar a pronuncia: /p/ 

 Dar unha resposta persoal e estar ao tanto dos valores na historia 

 Xogar aos xogos 

 Xogar a un xogo de rol 

 Cantar as cancións 

 Representar o conto utilizando os recortables 

 

CCL 

CMCT 

CSC 

CCEC 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear materiais escolares 

• Gozar cun conto sobre volver ao colexio 

• Conciencia da importancia de dicir “por favor” e “grazas” 

• Respecto aos demais cando nos comunicamos 

• Conciencia da importancia de practicar a pronuncia 

• Boa disposición para respectar as quendas 

• Confianza ao usar e responder a linguaxe da aula 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Pracer en falar do que fan no colexio 

• Conciencia de como hai que comportarse no colexio 

• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 

• Pracer en aprender unha rima tradicional 

• Interese en aprender cousas sobre os uniformes de colexio do Reino 

Unido e comparalos cos do seu país 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Funcións comunicativas: 

-Pedir e dar información, axuda, obxectos, permiso. 

- Establecer e manter a comunicación. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• It’s a (bag). 

• Can I have this (pencil), please? Yes, of course. 

• Thank you. 

• Put it in the (basket). 

• I (draw) at school. 

• Do you (sing) at school? Yes, I do./No, I don’t. 

Estruturas recicladas 

• It’s … 

• Don’t … ! 

• Are you … ? Yes, I am. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Léxico oral de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• bag, crayon, pen, pencil, pencil case, rubber, ruler, sharpener 

Vocabulario do conto 

• basket, mum, toy 

Vocabulario CLIL: O que facemos no colexio 

• colour, draw, play, sing, talk 

• bark, fly, good 

• friend, school, teacher 

Vocabulario receptivo 

• back to school, buy, free, holidays, real, supermarket 

Vocabulario reciclado 

• fun, roar, run, tiger 

• Hello 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Practicar o son /p/ (pen, pencil) 
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UNIT 1. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE3.1. 

CE3.2. 

CE3.3. 

CE3.4. 

CE3.5. 

CE3.6. 

 

 

EA3.1.   

EA3.2. 

EA3.3. 

EA3.4. 

 

Estratexias de comprensión: 

 Ler vocabulario sobre obxectos de clase 

 Utilizar a App do alumno en Navio 

 Recoñecer e ler palabras Clave 

 Repasar o aprendido 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear materiais escolares 

• Gozar cun conto sobre volver ao colexio 

• Conciencia da importancia de dicir “por favor” e “grazas” 

• Respecto aos demais cando nos comunicamos 

• Conciencia da importancia de practicar a pronuncia 

• Boa disposición para respectar as quendas 

 

CCL 

SIE 

CD 

CAA 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Confianza ao usar e responder a linguaxe da aula 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Pracer en falar do que fan no colexio 

• Conciencia de como hai que comportarse no colexio 

• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 

• Pracer en aprender unha rima tradicional 

• Interese en aprender cousas sobre os uniformes de colexio do Reino 

Unido e comparalos cos do seu país 

 

Funcións comunicativas: 

-Pedir e dar información, axuda, obxectos, permiso. 

- Establecer e manter a comunicación. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• It’s a (bag). 

• Can I have this (pencil), please? Yes, of course. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Thank you. 

• Put it in the (basket). 

• I (draw) at school. 

• Do you (sing) at school? Yes, I do./No, I don’t. 

Estruturas recicladas 

• It’s … 

• Don’t … ! 

• Are you … ? Yes, I am. 

 

 

 

 

Léxico escrito de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• bag, crayon, pen, pencil, pencil case, rubber, ruler, sharpener 

Vocabulario do conto 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• basket, mum, toy 

Vocabulario CLIL: O que facemos no colexio 

• colour, draw, play, sing, talk 

• bark, fly, good 

• friend, school, teacher 

Vocabulario receptivo 

• back to school, buy, free, holidays, real, supermarket 

Vocabulario reciclado 

• fun, roar, run, tiger 

• Hello 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con obxectos de clase 
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UNIT 1. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE4.1. 

CE4.2. 

CE4.3. 

CE4.4. 

  

  

  

 

EA4.1. 

 

 

Estratexias de produción: 

• Escribir vocabulario sobre obxectos de clase 

• Utilizar a App do alumno en Navio 

• Facer o recortable 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear materiais escolares 

• Gozar cun conto sobre volver ao colexio 

• Conciencia da importancia de dicir “por favor” e “grazas” 

• Respecto aos demais cando nos comunicamos 

• Conciencia da importancia de practicar a pronuncia 

• Boa disposición para respectar as quendas 

• Confianza ao usar e responder a linguaxe da aula 

 

CCL 

CD 

CCEC 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Pracer en falar do que fan no colexio 

• Conciencia de como hai que comportarse no colexio 

• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 

• Pracer en aprender unha rima tradicional 

• Interese en aprender cousas sobre os uniformes de colexio do Reino 

Unido e comparalos cos do seu país 

 

Funcións comunicativas: 

-Pedir e dar información, axuda, obxectos, permiso. 

- Establecer e manter a comunicación. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• It’s a (bag). 

• Can I have this (pencil), please? Yes, of course. 

• Thank you. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Put it in the (basket). 

• I (draw) at school. 

• Do you (sing) at school? Yes, I do./No, I don’t. 

Estruturas recicladas 

• It’s … 

• Don’t … ! 

• Are you … ? Yes, I am. 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• bag, crayon, pen, pencil, pencil case, rubber, ruler, sharpener 

 

Vocabulario do conto 

• basket, mum, toy 

Vocabulario CLIL: O que facemos no colexio 

• colour, draw, play, sing, talk 



54 
 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• bark, fly, good 

• friend, school, teacher 

Vocabulario receptivo 

• back to school, buy, free, holidays, real, supermarket 

Vocabulario reciclado 

• fun, roar, run, tiger 

• Hello 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con obxectos de clase 
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UNIT 1. BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE5.1. 

CE5.2. 

CE5.3. 

CE5.4. 

  

  

  

 

EA5.1. 

 

 

Estratexias de produción: 

• Escribir vocabulario sobre obxectos de clase 

• Utilizar a App do alumno en Navio 

• Facer o recortable 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear materiais escolares 

• Gozar cun conto sobre volver ao colexio 

• Conciencia da importancia de dicir “por favor” e “grazas” 

• Respecto aos demais cando nos comunicamos 

• Conciencia da importancia de practicar a pronuncia 

• Boa disposición para respectar as quendas 

• Confianza ao usar e responder a linguaxe da aula 

 

CCL 

CD 

CCEC 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Pracer en falar do que fan no colexio 

• Conciencia de como hai que comportarse no colexio 

• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 

• Pracer en aprender unha rima tradicional 

• Interese en aprender cousas sobre os uniformes de colexio do Reino 

Unido e comparalos cos do seu país 

 

Funcións comunicativas: 

-Pedir e dar información, axuda, obxectos, permiso. 

- Establecer e manter a comunicación. 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• It’s a (bag). 

• Can I have this (pencil), please? Yes, of course. 

• Thank you. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Put it in the (basket). 

• I (draw) at school. 

• Do you (sing) at school? Yes, I do./No, I don’t. 

Estruturas recicladas 

• It’s … 

• Don’t … ! 

• Are you … ? Yes, I am. 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• bag, crayon, pen, pencil, pencil case, rubber, ruler, sharpener 

 

Vocabulario do conto 

• basket, mum, toy 

Vocabulario CLIL: O que facemos no colexio 

• colour, draw, play, sing, talk 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• bark, fly, good 

• friend, school, teacher 

Vocabulario receptivo 

• back to school, buy, free, holidays, real, supermarket 

Vocabulario reciclado 

• fun, roar, run, tiger 

• Hello 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con obxectos de clase 
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UNIT 1. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a 

Lección 1. 

Vocabula

ry. p7 

Dicir e 

comprender 

vocabulario 

do colexio 

 Practicar 

vocabulario 

obxectivo: bag, 

pencil, pen, crayon, 

ruler, rubber, pencil 

case, sharpener 

 

Starting the lesson: Sing Hello, I’m Tiger. CD1 

Track 3 p23 

Do the opening routine. CD1 Track 10 p23. Explain 

the aims of the lesson. 

1 Listen, point and repeat. 

2 Listen, point and say Tiger’s word chant. 

3 Stick and say. Play Word or number. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. CD1 Track 11 p23. Sing Goodbye, 

Tiger. CD1 Track 4 p23 

 

  

Activity 

Book. p5. 

Vocabulary 

1 Read and 

match. 

CCL 

CD 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a 

Lección 2. 

Story. p8-

9 

Escoitar e 

comprender 

o conto 

 

Aprender 

sobre a 

resposta 

persoal e 

os valores 

 

 Aprender a linguaxe 

do conto: Can I 

have this (pencil), 

please? Yes, of 

course. 

 

Starting the lesson. Sing Hello, I’m Tiger. CD1 

Track 3 p23. Do the opening routine. CD1 Track 10 

p23. Say the Tiger’s word chant. CD1 Track 13 

p36. Explain the aims of the lesson. 

4 Listen to the Story. Say stop! 

Answer the questions. 

Tiger Values - Do you say ‘please’ and ‘thank you’ 

when you ask for things? 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. CD1 Track 11 p23. Sing Goodbye, 

Tiger. CD1 Track 4 p23 

 

Activity 

Book p.6 

Vocabulary 

and Story 

2 Look and 

write. 

Colour the 

things Sue 

and Jay buy 

in the Story. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a 

Lección 3. 

Story 

activities. 

p10 

Utilizar 

vocabulario 

de clase e 

linguaxe do 

conto 

 Aprender e practicar 

a linguaxe da 

unidade: Can I have 

this (pencil), 

please? Yes, of 

course 

 

Starting the lesson. Sing Hello, I’m Tiger. CD1 

Track 3 p23. Do the opening routine. CD1 Track 10 

p23. Hand out the Unit 1 Flashcards. Explain the 

aims of the lesson. 

5 Listen and say the missing words. 

6 Circle the things Sue and Jay buy. 

7 Listen and sing Can I have this pen, please? 

Find, colour and say. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD1 Track 11 p23. Sing Goodbye, Tiger. CD1 

Track 4 p23 

 

Activity 

Book p.7 

Song 

3 Read and 

circle. Sing 

Can I have 

this pen, 

please? 

Do you like 

the song? 

Colour. 

CCL 

CAA 

CSC 

 

 



62 
 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a 

Lección 4. 

Speaking. 

p11 

Practicar a 

pronuncia e 

representar 

o conto 

 

 

 Practicar a linguaxe: 

Can I have this 

(pen), please? Yes, 

of course. Put it in 

the basket 

 Practicar a fonética: 

Put the pen and the 

pencil in the pencil 

case. 

 

 

Starting the lesson. Sing Hello, I’m Tiger. CD1 

Track 3 p23. Do the opening routine. CD1 Track 10 

p23. Sing Can I have this pen, 

please? CD1 Track 16 p40. Explain the aims of the 

lesson. 

8 Listen, look and say. 

9 Do the cut-out on page 91. Act out the Story. 

10 Do a role play. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD1 Track 11 p23. Sing Goodbye, Tiger. CD1 

Track 4 p23 

Activity 

Book p.8 

Language 

and 

communicat

ion 

4 Look and 

write 

CCL 

CAA 

SIE 

CCEC 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a 

Lección 5. 

Cros-

curricular

. p12 

Identificar e 

dicir o que 

facemos en 

clase 

 Practicar o 

vocabulario: talk, 

draw, colour, play, 

sing 

 

Starting the lesson. Sing Hello, I’m Tiger. CD1 

Track 3 p23. Do the opening routine. CD1 Track 10 

p23. Hand out the Unit 1 Flashcards.  Explain the 

aims of the lesson. 

11 Listen and point. Mime  and say. 

12 Listen and repeat. Answer the questions. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD1 Track 11 p23. Sing Goodbye, Tiger. CD1 

Track 4 p23 

 

Activity 

Book p.9 

What we do 

at school 

5 Read and 

match. 

CCL 

CMCT 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a 

Lección 6. 

Cros-

curricular

. p13 

Dicir o que 

facemos en 

clase 

 Aprender e practicar 

a linguaxe: I (draw) 

at school. Do you 

(sing) at school? 

Yes, I do./No, I 

don’t. 

 

Starting the lesson. Sing Hello, I’m Tiger. CD1 

Track 3 p23. Do the opening routine. CD1 Track 10 

p23. Listen to the Ping and Pong 

Story. CD1 Track 20 p44. Explain the aims of the 

lesson. 

13 Listen, number and repeat. 

14 Listen and point. Sing I draw at school. 

Tick (✔) what you do at school. 

15 Play Mime  and guess. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. CD1 Track 11 p23. Sing Goodbye, 

Tiger. CD1 Track 4 p23 

 

 

Activity 

Book p.10 

What we do 

at school 

6 Write and 

colour. Ask 

and say. 

CCL 

CMCT 

SIE 

CCEC 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a 

Lección 7. 

Unit 

review. 

p14-15 

Repasar os 

contidos da 

unidade 

 Revisar todo o 

vocabulario e 

linguaxe da 

unidade. 

 

 

Starting the lesson. Sing Hello, I’m Tiger. CD1 

Track 3 p23. Do the opening routine. CD1 Track 10 

p23.  Sing I draw at school. CD1 Track 22 p46. 

Explain the aims of the lesson. Do a language 

review quiz. 

16 Listen, number and repeat. Read and stick. 

17 Match and say. 

18 Listen, point and repeat. Ask and answer. 

Ending the lesson. Review the lesson and the unit. 

Progress Journal Unit 1: Download the Progress 

Journal for Unit 1. The children complete the 

activities and reflect on their progress. Do the 

closing routine. CD1 Track 11 p23. Sing Goodbye, 

Tiger. CD1 Track 4 p23 

 

Activity 

Book p.11 

Unit review 

7 Look and 

write the 

five 

classroom 

objects. 

8 Look at 

Activity 7. 

Read and 

match what 

we do at 

school. 

9 Tick (✔) 

what you 

can do. 

CCL 

CAA 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a 

Lección 8. 

Kids' 

Culture 

P16 

Escoitar e 

dicir unha 

rima 

tradicional 

 Practicar linguaxe 

cultural: My school 

uniform is (blue). 

 

 

 

Starting the lesson. Sing Hello, I’m Tiger. CD1 

Track 3 p23. Do the opening routine. CD1 Track 10 

p23. Explain the Kids’ Culture lesson. Explain the 

aims of the lesson. 

1 Listen and say a traditional rhyme: Two, four, six, 

eight. 

2 Listen and number. Draw and say. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. CD1 Track 11 p23. Sing Goodbye, 

Tiger. CD1 Track 4 p23 

 

Activity 

Book p.12 

1 Write and 

trace. Say 

Two, four, 

six, eight. 

2 Read and 

colour. 

CCL 

CCEC 

CD 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a 

 

Recursos de Avaliación 

 

 Avaliación informal 

- Observación en clase para verificar tanto o progreso individual como 

o global 

- Exercicios do Activity Book. 

- Habilidades: exercicios de reading, writing, listening e speaking 

 

 Avaliación formal 

- Actividades do Progress Journal. Unit 1 

- Lección 7. Unit review 

- Tiger Review 1: Review units 1-2 

- Test of the unit 

- Term Test 

- End-of-Year Test 

 

 Autoavaliación 

- Picture Dictionary. Unit 1. 

- Actividade de autoavaliación do repaso da unidade. 

 

Recursos 

 

Materiais impresos: Pupil’s Book pp7-16, Activity Book pp5-12, 

Teacher’s App en Navio, Class CD e/ou vídeo clip, Flashcards e/ou 

Tap and Teach Flashcards, adhesivos da unidade, conto animado, 

cartóns do conto e/ou presentación do conto Tap and Teach, cartóns 

de palabras, Picture Dictionary, recortable, tesoiras, grampadora. 

 

Materiais dixitais: 

Para o profesor: Non esquecer que se pode ensinar esta unidade 

utilizando o Teacher’s App en Navio. 

Para o alumno: Convidar os alumnos a usar a App en Navio para 

repasar o aprendido na unidade. 

 

Recursos complementarios e Atención á Diversidade 

 

 Actividades ao comezo e final da lección do Teacher's Book 

 Actividades do Activity Book e Essential Activity Book 

 Activities Bank. TB páxinas 23-24 

 Teacher’s App en Navio: Fichas de reforzo e ampliación, Progress 

Journal e Skills Trainer. 
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   UNIT 2: The Gingerbread Man 

 

UNIT 2. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE1.1. 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

 

 

EA1.2.   

EA1.3. 

EA1.5. 

EA1.6. 

 

Estratexias de comprensión: 

• Escoitar vocabulario sobre partes do corpo 

• Escoitar e dicir o Tiger’s word chant 

• Escoitar e identificar vocabulario sobre os cinco sentidos 

• Escoitar, comprender e repetir o conto Ping and Pong 

• Escoitar e responder Linguaxe de aula 

• Escoitar a pronuncia: /əʊ/ 

• Escoitar e comprender o conto 

• Escoitar a canción 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear partes do corpo 

 

CCL 

CSC 

CMCT 

CCEC 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Gozar coa versión dun conto tradicional 

• Pracer en representar o conto 

• Conciencia da importancia de lavarse as mans 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Respecto ao resto do grupo 

• Interese en aprender cousas sobre os cinco sentidos 

• Conciencia da relación entre os sentidos e as partes do corpo 

• Confianza respondendo a linguaxe da aula 

• Boa disposición para repasar o aprendido 

• Pracer ao cantar e representar unha canción tradicional 

• Interese en aprender cousas sobre xogos tradicionais do Reino unido e 

comparalos cos do seu país 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas e obxectos 

Establecer e manter a comunicación 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• I’ve got (arms). 

• This is the (head). 

• This is my (nose). 

• I (see) with my (eyes). 

• We play (tag). 

Linguaxe de aula 

• Stand  up. Sit down. Put your hands up/down. 

Estruturas recicladas 

• I’m … 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• arms, ears, eyes, hands, head, legs, mouth, nose 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Vocabulario do conto 

• body, catch, clever, fox, gingerbread man, toes 

Vocabulario CLIL: Os nosos cinco sentidos 

• listen, see, smell, taste, touch 

Linguaxe receptiva 

• (Sue and Jay) are making biscuits. 

• You make (a gingerbread man) like this. 

• You can’t (catch me). 

Vocabulario reciclado 

• Mum, listen, run, wait 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Escoitar o son /əʊ/ (nose, toes) 
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UNIT 2. BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE2.1. 

CE2.2. 

CE2.3. 

CE2.4. 

CE2.5. 

CE2.6. 

CE2.7. 

  

  

 

EA2.1.   

EA2.3. 

EA2.4. 

EA2.5. 

EA2.6.   

 

Estratexias de produción: 

 Identificar e dicir partes do corpo 

 Dicir o Tiger’s word chant 

 Repetir o conto de Ping and Pong 

 Responder a linguaxe de aula 

 Dicir as partes do corpo que se utilizan para cada sentido 

 Repetir o conto 

 Practicar a pronuncia: /əʊ/ 

 Dar unha resposta persoal e estar ao tanto dos valores na historia 

 Xogar aos xogos 

 Xogar a un xogo de rol 

 Cantar as cancións 

 Representar o conto utilizando os recortables 

 

CCL 

CCEC 

CMCT 

CSC 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nombrar partes do corpo 

• Gozar coa versión dun conto tradicional 

• Pracer en representar o conto 

• Conciencia da importancia de lavarse as mans 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Respecto ao resto do grupo 

• Interese en aprender cousas sobre os cinco sentidos 

• Conciencia da relación entre os sentidos e as partes do corpo 

• Confianza respondendo a linguaxe da aula 

• Boa disposición para repasar o aprendido 

• Pracer ao cantar e representar unha canción tradicional 

• Interese en aprender cousas sobre xogos tradicionais do Reino unido e 

comparalos cos do seu país 

 

Funcións comunicativas: 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Descrición de persoas e obxectos 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• I’ve got (arms). 

• This is the (head). 

• This is my (nose). 

• I (see) with my (eyes). 

• We play (tag). 

Linguaxe de aula 

• Stand  up. Sit down. Put your hands up/down. 

Estruturas recicladas 

• I’m … 

 

Léxico oral de uso común (produción) relacionado con :. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Vocabulario esencial 

• arms, ears, eyes, hands, head, legs, mouth, nose 

Vocabulario do conto 

• body, catch, clever, fox, gingerbread man, toes 

Vocabulario CLIL: Os nosos cinco sentidos 

• listen, see, smell, taste, touch 

Linguaxe receptiva 

• (Sue and Jay) are making biscuits. 

• You make (a gingerbread man) like this. 

• You can’t (catch me). 

Vocabulario reciclado 

• Mum, listen, run, wait 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Practicar o son /əʊ/ (nose, toes) 
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UNIT 2.  BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE3.1. 

CE3.2. 

CE3.3. 

CE3.4. 

CE3.5. 

CE3.6. 

 

 

EA3.1.   

EA3.2. 

EA3.3. 

EA3.4. 

 

Estratexias de comprensión: 

 Ler vocabulario sobre partes do corpo 

 Utilizar a App do alumno en Navio 

 Recoñecer e ler palabras Clave 

 Repasar o aprendido 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear partes do corpo 

• Gozar coa versión dun conto tradicional 

• Pracer en representar o conto 

• Conciencia da importancia de lavarse as mans 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Respecto ao resto do grupo 

 

CCL 

CMCT 

CAA 

CD 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Interese en aprender cousas sobre os cinco sentidos 

• Conciencia da relación entre os sentidos e as partes do corpo 

• Confianza respondendo a linguaxe da aula 

• Boa disposición para repasar o aprendido 

• Pracer ao cantar e representar unha canción tradicional 

• Interese en aprender cousas sobre xogos tradicionais do Reino unido e 

comparalos cos do seu país 

 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas e obxectos 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• I’ve got (arms). 

• This is the (head). 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• This is my (nose). 

• I (see) with my (eyes). 

• We play (tag). 

Linguaxe de aula 

• Stand  up. Sit down. Put your hands up/down. 

Estruturas recicladas 

• I’m … 

 

Léxico escrito de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• arms, ears, eyes, hands, head, legs, mouth, nose 

Vocabulario do conto 

• body, catch, clever, fox, gingerbread man, toes 

Vocabulario CLIL: Os nosos cinco sentidos 

• listen, see, smell, taste, touch 

Linguaxe receptiva 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• (Sue and Jay) are making biscuits. 

• You make (a gingerbread man) like this. 

• You can’t (catch me). 

Vocabulario reciclado 

• Mum, listen, run, wait 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con partes do corpo 
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UNIT 2. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE4.1. 

CE4.2. 

CE4.3. 

CE4.4. 

  

  

  

 

EA4.1. 

 

 

Estratexias de produción: 

• Escribir vocabulario sobre partes do corpo 

• Utilizar a App do alumno en Navio 

• Facer o recortable 

 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear partes do corpo 

• Gozar coa versión dun conto tradicional 

• Pracer en representar o conto 

• Conciencia da importancia de lavarse as mans 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Respecto ao resto do grupo 

 

CCL 

CMCT 

CD 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Interese en aprender cousas sobre os cinco sentidos 

• Conciencia da relación entre os sentidos e as partes do corpo 

• Confianza respondendo a linguaxe da aula 

• Boa disposición para repasar o aprendido 

• Pracer ao cantar e representar unha canción tradicional 

• Interese en aprender cousas sobre xogos tradicionais do Reino unido e 

comparalos cos do seu país 

 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas e obxectos 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• I’ve got (arms). 

• This is the (head). 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• This is my (nose). 

• I (see) with my (eyes). 

• We play (tag). 

Linguaxe de aula 

• Stand  up. Sit down. Put your hands up/down. 

Estruturas recicladas 

• I’m … 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• arms, ears, eyes, hands, head, legs, mouth, nose 

Vocabulario do conto 

• body, catch, clever, fox, gingerbread man, toes 

Vocabulario CLIL: Os nosos cinco sentidos 

• listen, see, smell, taste, touch 

Linguaxe receptiva 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• (Sue and Jay) are making biscuits. 

• You make (a gingerbread man) like this. 

• You can’t (catch me). 

Vocabulario reciclado 

• Mum, listen, run, wait 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con partes do corpo 
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UNIT 2. BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE5.1. 

CE5.2. 

CE5.3. 

CE5.4. 

  

  

  

 

EA5.1. 

 

 

Estratexias de produción: 

• Escribir vocabulario sobre partes do corpo 

• Utilizar a App do alumno en Navio 

• Facer o recortable 

 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear partes do corpo 

• Gozar coa versión dun conto tradicional 

• Pracer en representar o conto 

• Conciencia da importancia de lavarse as mans 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Respecto ao resto do grupo 

• Interese en aprender cousas sobre os cinco sentidos 

 

CCL 

CMCT 

CD 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Conciencia da relación entre os sentidos e as partes do corpo 

• Confianza respondendo a linguaxe da aula 

• Boa disposición para repasar o aprendido 

• Pracer ao cantar e representar unha canción tradicional 

• Interese en aprender cousas sobre xogos tradicionais do Reino unido e 

comparalos cos do seu país 

 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas e obxectos 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• I’ve got (arms). 

• This is the (head). 

• This is my (nose). 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• I (see) with my (eyes). 

• We play (tag). 

Linguaxe de aula 

• Stand  up. Sit down. Put your hands up/down. 

Estruturas recicladas 

• I’m … 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• arms, ears, eyes, hands, head, legs, mouth, nose 

Vocabulario do conto 

• body, catch, clever, fox, gingerbread man, toes 

Vocabulario CLIL: Os nosos cinco sentidos 

• listen, see, smell, taste, touch 

Linguaxe receptiva 

• (Sue and Jay) are making biscuits. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• You make (a gingerbread man) like this. 

• You can’t (catch me). 

Vocabulario reciclado 

• Mum, listen, run, wait 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con partes do corpo 
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UNIT 2. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC1 

Notas do 

profesor/a 

25.2 

Lección 

1. 

Vocabul

ary. p17 

Dicir e 

comprender 

vocabulario 

de partes 

do corpo 

 Practicar 

vocabulario 

obxectivo: head, 

nose, ears, arms, 

eyes, hands, mouth, 

legs 

 

Starting the lesson. Sing Hello, I’m Tiger. CD1 

Track 3 p23.  Do the opening routine. CD1 Track 

27 p23. Explain the aims of the lesson. 

1 Listen, look and repeat. 

2 Listen, point and say Tiger’s word chant. 

3 Stick and say. Play Word or number. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD1 Track 28 p23. Sing Goodbye, Tiger. CD1 

Track 4 p23 

  

Activity 

Book. p13 

Vocabulary 

1 Read and 

match. 

CCL 

CD 
 

                                                             
1
 

2  
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC1 

Notas do 

profesor/a 

25.2 

Lección 

2. Story. 

p18-19 

Escoitar e 

comprender 

o conto 

 

Aprender 

sobre a 

resposta 

persoal e 

os valores 

 

 Aprender a linguaxe 

do conto: I’ve got 

(arms). This is (the 

head). 

 

Starting the lesson. Sing Hello, I’m Tiger. CD1 

Track 3 p23. Do the opening routine. CD1 Track 27 

p23. Say the Tiger’s word chant. 

CD1 Track 30 p54. Explain the aims of the lesson. 

4 Listen to the Story. Say stop! 

Answer the questions. 

Ending the lesson. Review the lesson.  Do the 

closing routine. CD1 Track 28 p23. Sing Goodbye, 

Tiger. CD1 Track 4 p23 

 

Activity 

Book p.14 

Vocabulary 

and Story 

2 Look and 

write. 3 

Trace the 

gingerbread 

man. Tick 

(✔) the parts 

of the body 

it has got. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC1 

Notas do 

profesor/a 

25.2 

Lección 

3. Story 

activitie

s. p20 

Utilizar 

vocabulario 

de partes 

do corpo e 

linguaxe do 

conto 

 Aprender e practicar 

a linguaxe da 

unidade: I’ve got 

(arms). This is (the 

head). 

 

Starting thei lesson. Sing Hello, I’m Tiger. CD1 

Track 3 p23. Do the opening routine. CD1 Track 27 

p23. Draw a gingerbread man. Explain the aims of 

the lesson. 

5 Listen and say the missing words. 

6 Trace and colour. Point and say. 

7 Listen and sing I’ve got a head. 

Circle the gingerbread man from the story. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD1 Track 28 p23. Sing Goodbye, Tiger. CD1 

Track 4 p23 

 

Activity 

Book p.15 

Song 

4 Read and 

circle. Sing 

I’ve got a 

head. 

CCL 

CAA 

CCEC 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC1 

Notas do 

profesor/a 

25.2 

Lección 

4. 

Speakin

g. p21 

Practicar a 

pronuncia e 

representar 

o conto 

 

 

 Practicar a linguaxe: 

This is my (head). 

 Practicar a fonética: 

I’ve got a nose, but 

I’ve got non toes! 

 

 

Starting the lesson. Sing Hello, I’m Tiger. CD1 

Track 3 p23. Do the opening routine. CD1 Track 27 

p23. Sing I’ve got a head. CD1 Track 33 p58. 

Explain the aims of the lesson. 

8 Listen, look and say. 

9 Do the cut-out on page 93. Act out the Story. 

10 Play This is my head! 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. CD1 Track 28 p23. Sing Goodbye, 

Tiger. CD1 Track 4 p23 

Activity 

Book p.16 

Language 

and 

communicat

ion 

5 Look and 

read. Tick 

(✔) or cros 

(✘) the 

sentences. 

6 Draw your 

own 

gingerbread 

man. Write. 

CCL 

CAA 

SIE 

CCEC 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC1 

Notas do 

profesor/a 

25.2 

Lección 

5. Cros-

curricul

ar. p22 

Identificar e 

dicir os 

cinco 

sentidos 

 Practicar o 

vocabulario: listen, 

smell, see, touch, 

taste 

 

 

Starting the lesson. Sing Hello, I’m Tiger. CD1 

Track 3 p23. Do the opening routine. CD1 Track 27 

p23. Hold up the Unit 2 flashcards. Explain the 

aims of the lesson. 

11 Listen and point. Mime  and say. 

12 Listen and repeat. Answer the questions. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. CD1 Track 28 p23. Sing Goodbye, 

Tiger. CD1 Track 4 p23 

 

Activity 

Book p.17 

7 Read and 

match. 

CCL 

CMCT 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC1 

Notas do 

profesor/a 

25.2 

Lección 

6. Cros-

curricul

ar. p23 

Dicir os 

sentidos 

que 

utilizamos 

para facer 

distintas 

cousas 

 Aprender e practicar 

a linguaxe: I (see) 

with my (eyes). 

 

Starting the lesson. Sing Hello, I’m Tiger. CD1 

Track 3 p23. Do the opening routine. CD1 Track 27 

p23. Review the Ping and Pong 

Story. Explain the aims of the lesson. 

13 Listen, number and repeat. 

14 Listen and point. Sing I listen with my ears. 

Match. 

15 Play I smell with my nose. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD1 Track 28 p23. Sing Goodbye, Tiger. CD1 

Track 4 p23 

 

 

Activity 

Book p.18 

8 Read and 

write. 

CCL 

CMCT 

CCEC 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC1 

Notas do 

profesor/a 

25.2 

Lección 

7. Unit 

review. 

p24-25 

Repasar os 

contidos da 

unidade 

 Revisar todo o 

vocabulario e 

linguaxe da 

unidade. 

 

 

Starting the lesson. Sing Hello, I’m Tiger. CD1 

Track 3 p23. Do the opening routine. CD1 Track 27 

p23. Sing I listen with my ears. 

CD1 Track 39 p64. Explain the aims of the lesson. 

Do a language review quiz. 

16 Listen, number and repeat. Read and stick. 

17 Match and say. 

18 Listen and point. Listen again and respond. 

Ending the lesson. Review the lesson and the unit. 

Progress Journal Unit 2. Download the Progress 

Journal for Unit 2. The children complete the 

activities and reflect on their progress. Do the 

closing routine. CD1 Track 28 p23. Sing Goodbye, 

Tiger. 

CD1 Track 4 p23 

 

Activity 

Book p.19 

Unit review 

9 Look and 

write the 

body parts. 

10 Match. 

11 Tick (✔) 

what you 

can do. 

CCL 

CAA 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC1 

Notas do 

profesor/a 

25.2 

Lección 

8. Kids' 

Culture 

P26 

Escoitar, 

cantar e 

representar 

unha 

canción 

 Practicar linguaxe 

cultural: We play 

(tag). 

 

 

 

 

Starting the lesson. Sing Hello, I’m Tiger. CD1 

Track 3 p23. Do the opening routine. CD1 Track 27 

p23. Explain the aims of the lesson. 

1 Listen, sing and act out a song: Hokey cokey. 

2 Listen and number. Draw and say. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. CD1 Track 28 p23. Sing Goodbye, 

Tiger. CD1 Track 4 p23   

Activity 

Book p.20 

1 Sing 

Hokey 

cokey. 

Trace and 

write. 

2 Read and 

match. 

CCL 

CCEC 

CD 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC1 

Notas do 

profesor/a 

25.2 

Tiger 

Review 

1 

P27-28 

Revisar 

unidades 1 

e 2 

 Revisar os contidos 

das últimas dúas 

leccións. 

 

 

1 What do you do at school? 

2 Listen to the Story. Who are Tiger’s friends? 

3 What do Tiger and his friends do when Jay and 

Sue are at school? 

4 Look at the monsters. Count and write. Colour. 

5 Listen and colour. 

6 Listen and choose. Sing your favourite song. 

7 Think and colour. 

Activity 

Book p.21-

22 

1 Look, read 

and match 

2 Look and 

write. 

CCL 

CCEC 

CAA 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC1 

Notas do 

profesor/a 

25.2 

 

Recursos de Avaliación 

 

 Avaliación informal 

- Observación en clase para verificar tanto o progreso individual 

como o global 

- Exercicios do Activity Book. 

- Habilidades: exercicios de reading, writing, listening e speaking 

 

 Avaliación formal 

- Actividades do Progress Journal. Unit 2 

- Lección 7. Unit review 

- Tiger Review 1: Review units 1-2 

- Test of the unit 

- Term Test 

- End-of-Year Test 

 

 Autoavaliación 

- Picture Dictionary. Unit 2. 

 

Recursos 

 

Materiais impresos: Pupil’s Book pp17-28, Activity Book pp13-22, 

Teacher’s App en Navio, Class CD e/ou vídeo clip, flashcards e/ou 

Tap and Teach flashcards, adhesivos da unidade, conto animado, 

cartóns do conto e/ou presentación do conto Tap and Teach, cartóns 

de palabras, Picture Dictionary, recortable, tesoiras, grampadora, 

bolígrafo, lapis, regra, goma de borrar, libro, sacapuntas, estoxo, 

carteira, mascaras de Tiger , pasta adhesiva. 

 

Materiais dixitais: 

Para o profesor: Non esquecer que se pode ensinar esta unidade 

utilizando o Teacher’s App en Navio. 

Para o alumno: Convidar os alumnos a usar a App en Navio para 

repasar o aprendido na unidade. 

 

Recursos complementarios e Atención á Diversidade 

 

 Actividades ao comezo e final da lección do Teacher's Book 

 Actividades do Activity Book e Essential Activity Book 

 Activities Bank. TB páxinas 23-24 
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   UNIT 3: Tiger is Lost 

 

UNIT 3. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE1.1. 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

 

 

EA1.2.   

EA1.3. 

EA1.5. 

EA1.6. 

 

Estratexias de comprensión: 

• Escoitar vocabulario sobre membros da familia 

• Escoitar e dicir o Tiger’s word chant 

• Escoitando a persoas falando da familia 

• Escoitar, comprender e repetir o conto Ping and Pong 

• Escoitar e responder linguaxe de aula 

• Escoitar a pronuncia: /g/ 

• Escoitar e comprender o conto 

• Escoitar a canción 

 

 

CCL 

CMCT 

CSC 

CCEC 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear membros da familia 

• Pracer ao ler un conto sobre a vida cotiá 

• Conciencia do valor de axudar á familia 

• Coidado ao realizar as actividades do libro 

• Conciencia dos diferentes tipos de familia 

• Pracer en falar da súa familia 

• Interese nas familias doutros 

• Respecto ao resto do grupo 

• Confianza ao usar e responder a linguaxe da aula 

• Boa disposición para repasar o aprendido 

• Pracer ao cantar e representar a versión dunha canción tradicional 

• Interese en aprender cousas sobre familias do Reino Unido e 

comparalas coa súa familia 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas e obxectos 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• Have you got (Tiger)? Yes, I have./No, I haven’t. 

• This family is (big). 

• Who’s this? This is my (cousin). 

• I live with my (mum and my brother). 

Linguaxe de aula 

• Have you got your …? Yes, I have./No, I haven’t. 

Estruturas recicladas 

• I’m … 

• This is my (mother). 

• I’ve got … 

• It’s … 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Léxico oral de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• baby, brother, family, father, grandfather, grandmother, mother, sister 

Vocabulario do conto 

• busy, children, lost 

Vocabulario CLIL: Diferentes familias 

• aunt, big, cousin, small, uncle 

Linguaxe receptiva 

• naughty, worried 

• … hurry to … 

• There’s your …! 

• How many …? 

Vocabulario reciclado 

• book, crayon, Dad, Granddad, Granny, Mum, pencil case, tiger, toy 

• play, please 

• scared 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• numbers 1–10 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Escoitar o son /g/ (Granny, Granddad) 
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UNIT 3. BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE2.1. 

CE2.2. 

CE2.3. 

CE2.4. 

CE2.5. 

CE2.6. 

CE2.7. 

  

  

 

EA2.1.   

EA2.3. 

EA2.4. 

EA2.5. 

EA2.6.   

 

Estratexias de produción: 

 Identificar e dicir membros da familia 

 Dicir o Tiger’s word chant 

 Falar da familia 

 Identificar diferentes familias 

 Repetir o conto de Ping and Pong 

 Responder a linguaxe de aula 

 Repetir o conto 

 Practicar a pronuncia: /g/ 

 Dar unha resposta persoal e estar ao tanto dos valores na historia 

 Xogar aos xogos 

 Xogar a un xogo de rol 

 Cantar as cancións 

 

CCL 

CMCT 

CCEC 

CSC 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 Representar o conto utilizando os recortables 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear membros da familia 

• Pracer ao ler un conto sobre a vida cotiá 

• Conciencia do valor de axudar á familia 

• Coidado ao realizar as actividades do libro 

• Conciencia dos diferentes tipos de familia 

• Pracer en falar da súa familia 

• Interese nas familias doutros 

• Respecto ao resto do grupo 

• Confianza ao usar e responder a linguaxe da aula 

• Boa disposición para repasar o aprendido 

• Pracer ao cantar e representar a versión dunha canción tradicional 

• Interese en aprender cousas sobre familias do Reino Unido e comparalas 

coa súa familia 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas e obxectos 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• Have you got (Tiger)? Yes, I have./No, I haven’t. 

• This family is (big). 

• Who’s this? This is my (cousin). 

• I live with my (mum and my brother). 

Linguaxe de aula 

• Have you got your …? Yes, I have./No, I haven’t. 

Estruturas recicladas 

• I’m … 

• This is my (mother). 

• I’ve got … 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• It’s … 

 

Léxico oral de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• baby, brother, family, father, grandfather, grandmother, mother, sister 

Vocabulario do conto 

• busy, children, lost 

Vocabulario CLIL: Diferentes familias 

• aunt, big, cousin, small, uncle 

Linguaxe receptiva 

• naughty, worried 

• … hurry to … 

• There’s your …! 

• How many …? 

Vocabulario reciclado 

• book, crayon, Dad, Granddad, Granny, Mum, pencil case, tiger, toy 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• play, please 

• scared 

• numbers 1–10 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Practicar o son /g/ (Granny, Granddad) 
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UNIT 3. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE3.1. 

CE3.2. 

CE3.3. 

CE3.4. 

CE3.5. 

CE3.6. 

 

 

EA3.1.   

EA3.2. 

EA3.3. 

EA3.4. 

 

Estratexias de comprensión: 

 Ler vocabulario sobre membros da familia 

 Utilizar a App do alumno en Navio 

 Recoñecer e ler palabras Clave 

 Repasar o aprendido 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear membros da familia 

• Pracer ao ler un conto sobre a vida cotiá 

• Conciencia do valor de axudar á familia 

• Coidado ao realizar as actividades do libro 

• Conciencia dos diferentes tipos de familia 

 

CCL 

CMCT 

CAA 

CD 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Pracer en falar da súa familia 

• Interese nas familias doutros 

• Respecto ao resto do grupo 

• Confianza ao usar e responder a linguaxe da aula 

• Boa disposición para repasar o aprendido 

• Pracer ao cantar e representar a versión dunha canción tradicional 

• Interese en aprender cousas sobre familias do Reino Unido e comparalas 

coa súa familia 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas e obxectos 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• Have you got (Tiger)? Yes, I have./No, I haven’t. 

• This family is (big). 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Who’s this? This is my (cousin). 

• I live with my (mum and my brother). 

Linguaxe de aula 

• Have you got your …? Yes, I have./No, I haven’t. 

Estruturas recicladas 

• I’m … 

• This is my (mother). 

• I’ve got … 

• It’s … 

 

 

 

 

Léxico escrito de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• baby, brother, family, father, grandfather, grandmother, mother, sister 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Vocabulario do conto 

• busy, children, lost 

Vocabulario CLIL: Diferentes familias 

• aunt, big, cousin, small, uncle 

Linguaxe receptiva 

• naughty, worried 

• … hurry to … 

• There’s your …! 

• How many …? 

Vocabulario reciclado 

• book, crayon, Dad, Granddad, Granny, Mum, pencil case, tiger, toy 

• play, please 

• scared 

• numbers 1–10 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Ortografía de palabras relacionadas con membros da familia 
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UNIT 3. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE4.1. 

CE4.2. 

CE4.3. 

CE4.4. 

  

  

  

 

EA4.1. 

 

 

Estratexias de produción: 

• Escribir vocabulario sobre membros da familia 

• Utilizar a App do alumno en Navio 

• Facer o recortable 

 

 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear membros da familia 

• Pracer ao ler un conto sobre a vida cotiá 

• Conciencia do valor de axudar á familia 

• Coidado ao realizar as actividades do libro 

• Conciencia dos diferentes tipos de familia 

 

CCL 

CMCT 

CD 

SIE 

CCEC 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Pracer en falar da súa familia 

• Interese nas familias doutros 

• Respecto ao resto do grupo 

• Confianza ao usar e responder a linguaxe da aula 

• Boa disposición para repasar o aprendido 

• Pracer ao cantar e representar a versión dunha canción tradicional 

• Interese en aprender cousas sobre familias do Reino Unido e comparalas 

coa súa familia 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas e obxectos 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• Have you got (Tiger)? Yes, I have./No, I haven’t. 

• This family is (big). 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Who’s this? This is my (cousin). 

• I live with my (mum and my brother). 

Linguaxe de aula 

• Have you got your …? Yes, I have./No, I haven’t. 

Estruturas recicladas 

• I’m … 

• This is my (mother). 

• I’ve got … 

• It’s … 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• baby, brother, family, father, grandfather, grandmother, mother, sister 

 

Vocabulario do conto 

• busy, children, lost 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Vocabulario CLIL: Diferentes familias 

• aunt, big, cousin, small, uncle 

Linguaxe receptiva 

• naughty, worried 

• … hurry to … 

• There’s your …! 

• How many …? 

Vocabulario reciclado 

• book, crayon, Dad, Granddad, Granny, Mum, pencil case, tiger, toy 

• play, please 

• scared 

• numbers 1–10 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con membros da familia 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 
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UNIT 3. BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE5.1. 

CE5.2. 

CE5.3. 

CE5.4. 

  

  

  

 

EA5.1. 

 

 

Estratexias de produción: 

• Escribir vocabulario sobre membros da familia 

• Utilizar a App do alumno en Navio 

• Facer o recortable 

 

 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear membros da familia 

• Pracer ao ler un conto sobre a vida cotiá 

• Conciencia do valor de axudar á familia 

• Coidado ao realizar as actividades do libro 

• Conciencia dos diferentes tipos de familia 

 

CCL 

CMCT 

CD 

SIE 

CCEC 



120 
 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Pracer en falar da súa familia 

• Interese nas familias doutros 

• Respecto ao resto do grupo 

• Confianza ao usar e responder a linguaxe da aula 

• Boa disposición para repasar o aprendido 

• Pracer ao cantar e representar a versión dunha canción tradicional 

• Interese en aprender cousas sobre familias do Reino Unido e comparalas 

coa súa familia 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas e obxectos 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• Have you got (Tiger)? Yes, I have./No, I haven’t. 

• This family is (big). 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Who’s this? This is my (cousin). 

• I live with my (mum and my brother). 

Linguaxe de aula 

• Have you got your …? Yes, I have./No, I haven’t. 

Estruturas recicladas 

• I’m … 

• This is my (mother). 

• I’ve got … 

• It’s … 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• baby, brother, family, father, grandfather, grandmother, mother, sister 

 

Vocabulario do conto 

• busy, children, lost 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Vocabulario CLIL: Diferentes familias 

• aunt, big, cousin, small, uncle 

Linguaxe receptiva 

• naughty, worried 

• … hurry to … 

• There’s your …! 

• How many …? 

Vocabulario reciclado 

• book, crayon, Dad, Granddad, Granny, Mum, pencil case, tiger, toy 

• play, please 

• scared 

• numbers 1–10 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con membros da familia 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 



124 
 

UNIT 3. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC3 

Notas do 

profesor/a 

30.4 

Lección 

1. 

Vocabul

ary. p29 

Dicir e 

comprender 

vocabulario 

da familia 

 Practicar 

vocabulario 

obxectivo: 

grandmother, 

mother, father, 

grandfather, baby, 

sister, brother, 

family 

 

Starting the lesson. Sing Hello. CD2 Track 1 p23. 

Do the opening routine. CD2 Track 3 p23. Explain 

the aims of the lesson. 

1 Listen, look and repeat. 

2 Listen, point and say Tiger’s word chant. 

3 Stick and say. Play Word or number. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD2 Track 4 p23. Sing Goodbye. CD2 Track 2 p23 

 

  

Activity 

Book. p23. 

Vocabulary 

1 Look, read 

and circle. 

CCL 

CD 
 

                                                             
3
 

4
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC3 

Notas do 

profesor/a 

30.4 

Lección 

2. Story. 

p30-31 

Escoitar e 

comprender 

o conto 

 

 Aprender a linguaxe 

do conto: Have you 

got (Tiger)? Yes, I 

have./No, I haven’t. 

 

Starting the lesson. Sing Hello. CD2 Track 1 p23. 

Do the opening routine. CD2 Track 3 p23. Say the 

Tiger’s word chant. CD2 Track 6 p74.  Explain the 

aims of the lesson. 

4 Listen to the Story. Do the action. Answer the 

questions. 

Tiger Values: Do you help your family? 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. CD2 Track 4 p23. Sing Goodbye. 

CD2 Track 2 p23 

 

Activity 

Book p.24 

Vocabulary 

and Story 

2 Look and 

write. 

Colour the 

family 

members in 

the Story. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC3 

Notas do 

profesor/a 

30.4 

Lección 

3. Story 

activitie

s. p32 

Utilizar 

vocabulario 

da familia e 

linguaxe do 

conto 

 Aprender e practicar 

a linguaxe da 

unidade: Have you 

got (Tiger)? Yes, I 

have./No, I haven’t. 

 

 

Starting the lesson. Sing Hello. CD2 Track 1 p23. 

Do the opening routine. CD2 Track 3 p23. Hand 

out the Unit 3 Flashcards. Review the Tiger Is Lost 

Story. Explain the aims of the lesson. 

5 Listen and say the missing words. 

6 Number the pictures in order. Point and say. 

7 Listen and sing Have you got Tiger? 

Circle who’s got Tiger. Trace and colour. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. CD2 Track 4 p23. Sing Goodbye. 

CD2 Track 2 p23 

 

Activity 

Book p.25 

Song 

3 Listen and 

sing Have 

you got 

Tiger? 

Read, circle 

and match. 

Do you like 

the song? 

Colour. 

CCL 

CCEC 

CAA 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC3 

Notas do 

profesor/a 

30.4 

Lección 

4. 

Speakin

g. p33 

Practicar a 

pronuncia e 

representar 

o conto 

 

 

 Practicar a linguaxe: 

Have you got 

(Tiger), (Dad)? Yes, 

I have./No, I 

haven’t. 

 Practicar a fonética: 

Granny and 

Granddad are great! 

 

 

Starting the lesson. Sing Hello. CD2 Track 1 p23. 

Do the opening routine. CD2 Track 3 p23. Sing 

Have you got Tiger? CD2 Track 9 p78.  Explain the 

aims of the lesson. 

8 Listen, look and say. 

9 Do the cut-out on page 95. Act out the Story. 

10 Play Have you got Tiger, Dad? 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. CD2 Track 4 p23. Sing Goodbye. 

CD2 Track 2 p23 

Activity 

Book p.26 

Language 

and 

communicat

ion 

4 Read and 

write. 

Colour and 

say. 

CCL 

CAA 

SIE 

CCEC 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC3 

Notas do 

profesor/a 

30.4 

Lección 

5. Cros-

curricul

ar. p34 

Identificar e 

dicir 

palabras 

para 

describir 

familias 

 Practicar o 

vocabulario: aunt, 

uncle, cousin, small, 

big 

 

 

Starting the lesson. Sing Hello. CD2 Track 1 p23. 

Do the opening routine. CD2 Track 3 p23. Review 

the Story and members of the family. Explain the 

aims of the lesson. 

11 Listen, point and say. 

12 Listen and repeat. Answer the questions. 

Ending the lesson. Review the lesson. Prepare for 

the next lesson. Do the closing routine. CD2 Track 

4 p23. Sing Goodbye. CD2 Track 2 p23 

 

Activity 

Book p.27 

Different 

families 

5 Read and 

match. (See 

Pupil’s Book 

page 34, 

Activity 12.). 

CCL 

CSC 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC3 

Notas do 

profesor/a 

30.4 

Lección 

6. Cros-

curricul

ar. p35 

Describir 

diferentes 

familias 

 Aprender e practicar 

a linguaxe: This 

family is (big). 

Who’s this? This is 

my (cousin). 

 

Starting the lesson. Sing Hello. CD2 Track 1 p23. 

Do the opening routine. CD2 Track 3 p23. Review 

the Ping and Pong Story. 

CD2 Track 13 p82. Explain the aims of the lesson. 

13 Listen and colour red or blue. Repeat. 

14 Listen and sing Some families are big. 

Tick (✔) the family in the song. 

15 Talk about your family. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD2 Track 4 p23. Sing Goodbye. CD2 Track 2 p23 

 

 

Activity 

Book p.28 

6 Look, read 

and write. 

Sing Some 

families are 

big. 

7 Trace. 

Draw your 

family. 

CCL 

CSC 

CCEC 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC3 

Notas do 

profesor/a 

30.4 

Lección 

7. Unit 

review. 

p36-37 

Repasar os 

contidos da 

unidade 

 Revisar todo o 

vocabulario e 

linguaxe da 

unidade. 

 

 

Starting the lesson. Sing Hello. CD2 Track 1 p23. 

Do the opening routine. CD2 Track 3 p23. Sing 

Some families are big. CD2 Track 15 p84. Explain 

the aims of the lesson. Do a language review quiz. 

16 Listen, number and repeat. Read and stick. 

17 Listen and circle. Look and say. 

18 Listen, tick (✔) or cros (✘) and repeat. Ask and 

answer. 

Ending the lesson. Review the lesson and the unit. 

Progress Journal Unit 3. Download the Progress 

Journal for Unit 3. The children complete the 

activities and reflect on their progress. Do the 

closing routine. CD2 Track 4 p23. Sing Goodbye. 

CD2 Track 2 p23 

 

Activity 

Book p.29 

Unit review 

8 Look and 

read. Write. 

9 Tick (✔) 

what you 

can do. 

CCL 

CAA 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC3 

Notas do 

profesor/a 

30.4 

Lección 

8. Kids' 

Culture 

P38 

Escoitar, 

cantar e 

representar 

unha 

canción 

 Practicar linguaxe 

cultural: I live with 

(my mum and my 

brother).. 

 

 

 

Starting the lesson. Sing Hello. CD2 Track 1 p23. 

Do the opening routine. CD2 Track 3 p23. Explain 

the aims of the lesson. 

1 Listen, sing and act out a song: The baby wants 

a mother. 

2 Listen and number. Draw and say. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD2 Track 4 p23. Sing Goodbye. CD2 Track 2 p23 

 

Activity 

Book p.30 

1 Look, 

match and 

write. Sing 

The baby 

wants a 

mother. 

2 Read and 

match. 

CCL 

CCEC 

CSC 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC3 

Notas do 

profesor/a 

30.4 

 

Recursos de Avaliación 

 

 Avaliación informal 

- Observación en clase para verificar tanto o progreso individual 

como o global 

- Exercicios do Activity Book. 

- Habilidades: exercicios de reading, writing, listening e speaking 

 

 Avaliación formal 

- Actividades do Progress Journal. Unit 3 

- Lección 7. Unit review 

- Tiger Review 2: Review units 3-4 

- Test of the unit 

- Term Test 

- End-of-Year Test 

 

 Autoavaliación 

- Picture Dictionary. Unit 3. 

 

Recursos 

 

Materiais impresos: Pupil’s Book pp29-38, Activity Book pp23-30, 

Teacher’s App en Navio, Class CD e/ou vídeo clip, flashcards e/ou 

Tap and Teach flashcards, adhesivos da unidade, conto animado, 

cartóns do conto e/ou presentación do conto Tap and Teach, cartóns 

de palabras, Picture Dictionary, recortables, tesoiras, mascaras de 

Tiger . 

  

Materiais dixitais: 

Para o profesor: Non esquecer que se pode ensinar esta unidade 

utilizando o Teacher’s App en Navio. 

Para o alumno: Convidar os alumnos a usar a App en Navio para 

repasar o aprendido na unidade. 

 

Recursos complementarios e Atención á Diversidade 

 

 Actividades ao comezo e final da lección do Teacher's Book 

 Actividades do Activity Book e Essential Activity Book 

 Activities Bank. TB páxinas 23-24 

 Teacher’s App en Navio: Fichas de reforzo e ampliación, Progress 
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   UNIT 4: Dinner Time 

 

UNIT 4. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 

Criterios de 

avaliación5 

Estándares de 

aprendizaxe6 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave7 

 

CE1.1. 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

 

 

EA1.2.   

EA1.3. 

EA1.5. 

EA1.6. 

 

Estratexias de comprensión: 

• Escoitar vocabulario sobre alimento 

• Escoitar e dicir o Tiger’s word chant 

• Escoitar e identificar os números 11–20 

• Escoitar, comprender e repetir o conto Ping and Pong 

• Escoitar e responder linguaxe de aula 

• Escoitar a pronuncia: /iː/ 

 

CCL 

CMCT 

CSC 

CCEC 

 

                                                             
5
 

6
 

7
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Criterios de 

avaliación5 

Estándares de 

aprendizaxe6 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave7 

• Escoitar e comprender o conto 

• Escoitar a canción 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear alimentos 

• Pracer no humor do conto 

• Conciencia da necesidade de ter coidado na cociña 

• Interese no que a outros lles gusta e o que non 

• Respecto polas opinións dos demais do grupo 

• Pracer en practicar a pronuncia 

• Interese en aprender cousas sobre alimentos 

• Conciencia de que os alimentos proveñen de animais e plantas 

• Confianza respondendo a linguaxe da aula 

• Boa disposición para repasar o aprendido 

• Pracer ao cantar e representar unha canción tradicional 

• Interese en aprender cousas sobre as cousas saudables que 

toman os nenos no Reino Unido e comparalas coas do seu país 
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Criterios de 

avaliación5 

Estándares de 

aprendizaxe6 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave7 

 

Funcións comunicativas: 

Expresar acordo e desacordo 

Descrición de persoas e obxectos 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• I love/like/don’t like (mushrooms). 

• Do you like (cheese)? Yes, I do./No, I don’t. 

• Put (carrots) in the omelette. 

• (Bananas) are (fruit). (Bananas) are from (plants). 

• (Beef) is (meat). (Beef) is from (animals). 

Linguaxe de aula 

• Open your books at page (20). 

• Which page, please? Page (20). 
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Criterios de 

avaliación5 

Estándares de 

aprendizaxe6 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave7 

Estruturas recicladas 

• I’ve got … 

• It’s .. , They’re … 

• Can I have …? 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• carrots, cheese, eggs, mushrooms, milk, peas, potatoes, sausages 

• numbers 11–20 

Vocabulario do conto 

• delicious, omelette, pizza 

Vocabulario CLIL: Alimentos que comemos 

• animals, fish, fruit, meat, plants, vegetables 

Linguaxe receptiva 

• It’s time for dinner. 

• Let’s … 
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Criterios de 

avaliación5 

Estándares de 

aprendizaxe6 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave7 

• How many …? 

• Watch … / catch … 

Vocabulario reciclado 

• apple, banana 

• numbers 1–10 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Escoitar o son /i…/ (cheese, peas) 
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UNIT 4. BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE2.1. 

CE2.2. 

CE2.3. 

CE2.4. 

CE2.5. 

CE2.6. 

CE2.7. 

  

  

 

EA2.1.   

EA2.3. 

EA2.4. 

EA2.5. 

EA2.6.   

 

Estratexias de produción: 

 Identificar e dicir vocabulario de alimento 

 Dicir o Tiger’s word chant 

 Practicar os números 11–20 

 Repetir o conto de Ping and Pong 

 Responder a linguaxe de aula 

 Repetir o conto 

 Practicar a pronuncia: /iː/ 

 Dar unha resposta persoal e estar ao tanto dos valores na historia 

 Xogar aos xogos 

 Xogar a un xogo de rol 

 Cantar as cancións 

 Representar o cuento utilizando os recortables 

 

CCL 

CMCT 

CSC 

CCEC 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear alimentos 

• Pracer no humor do conto 

• Conciencia da necesidade de ter coidado na cociña 

• Interese no que a outros lles gusta e o que non 

• Respecto polas opinións dos demais do grupo 

• Pracer en practicar a pronuncia 

• Interese en aprender cousas sobre alimentos 

• Conciencia de que os alimentos proveñen de animais e plantas 

• Confianza respondendo a linguaxe da aula 

• Boa disposición para repasar o aprendido 

• Pracer ao cantar e representar unha canción tradicional 

• Interese en aprender cousas sobre as cousas saudables que 

toman os nenos no Reino Unido e comparalas coas do seu país 

 

Funcións comunicativas: 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Expresar acordo e desacordo 

Descrición de persoas e obxectos 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• I love/like/don’t like (mushrooms). 

• Do you like (cheese)? Yes, I do./No, I don’t. 

• Put (carrots) in the omelette. 

• (Bananas) are (fruit). (Bananas) are from (plants). 

• (Beef) is (meat). (Beef) is from (animals). 

Linguaxe de aula 

• Open your books at page (20). 

• Which page, please? Page (20). 

Estruturas recicladas 

• I’ve got … 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• It’s .. , They’re … 

• Can I have …? 

 

Léxico oral de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• carrots, cheese, eggs, mushrooms, milk, peas, potatoes, sausages 

• numbers 11–20 

Vocabulario do conto 

• delicious, omelette, pizza 

Vocabulario CLIL: Alimentos que comemos 

• animals, fish, fruit, meat, plants, vegetables 

Linguaxe receptiva 

• It’s time for dinner. 

• Let’s … 

• How many …? 

• Watch … / catch … 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Vocabulario reciclado 

• apple, banana 

• numbers 1–10 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Practicar o son /i…/ (cheese, peas) 
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UNIT 4. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE3.1. 

CE3.2. 

CE3.3. 

CE3.4. 

CE3.5. 

CE3.6. 

 

 

EA3.1.   

EA3.2. 

EA3.3. 

EA3.4. 

 

Estratexias de comprensión: 

 Ler vocabulario sobre alimentos 

 Utilizar a App do alumno en Navio 

 Recoñecer e ler palabras Clave 

 Repasar o aprendido 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear alimentos 

• Pracer no humor do conto 

• Conciencia da necesidade de ter coidado na cociña 

• Interese no que a outros lles gusta e o que non 

• Respecto polas opinións dos demais do grupo 

• Pracer en practicar a pronuncia 

 

CCL 

CMCT 

CAA 

CD 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Interese en aprender cousas sobre alimentos 

• Conciencia de que os alimentos proveñen de animais e plantas 

• Confianza respondendo a linguaxe da aula 

• Boa disposición para repasar o aprendido 

• Pracer ao cantar e representar unha canción tradicional 

• Interese en aprender cousas sobre as cousas saudables que 

toman os nenos no Reino Unido e comparalas coas do seu país 

 

Funcións comunicativas: 

Expresar acordo e desacordo 

Descrición de persoas e obxectos 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• I love/like/don’t like (mushrooms). 

• Do you like (cheese)? Yes, I do./No, I don’t. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Put (carrots) in the omelette. 

• (Bananas) are (fruit). (Bananas) are from (plants). 

• (Beef) is (meat). (Beef) is from (animals). 

Linguaxe de aula 

• Open your books at page (20). 

• Which page, please? Page (20). 

Estruturas recicladas 

• I’ve got … 

• It’s .. , They’re … 

• Can I have …? 

 

Léxico escrito de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• carrots, cheese, eggs, mushrooms, milk, peas, potatoes, sausages 

• numbers 11–20 

Vocabulario do conto 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• delicious, omelette, pizza 

Vocabulario CLIL: Alimentos que comemos 

• animals, fish, fruit, meat, plants, vegetables 

Linguaxe receptiva 

• It’s time for dinner. 

• Let’s … 

• How many …? 

• Watch … / catch … 

Vocabulario reciclado 

• apple, banana 

• numbers 1–10 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con alimentos. 
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UNIT 4. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE4.1. 

CE4.2. 

CE4.3. 

CE4.4. 

  

  

  

 

EA4.1. 

 

 

Estratexias de produción: 

• Escribir vocabulario sobre alimentos 

• Utilizar a App do alumno en Navio 

• Facer o recortable 

 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear alimentos 

• Pracer no humor do conto 

• Conciencia da necesidade de ter coidado na cociña 

• Interese no que a outros lles gusta e o que non 

• Respecto polas opinións dos demais do grupo 

• Pracer en practicar a pronuncia 

 

CCL 

CMCT 

CCEC 

CD 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Interese en aprender cousas sobre alimentos 

• Conciencia de que os alimentos proveñen de animais e plantas 

• Confianza respondendo a linguaxe da aula 

• Boa disposición para repasar o aprendido 

• Pracer ao cantar e representar unha canción tradicional 

• Interese en aprender cousas sobre as cousas saudables que 

toman os nenos no Reino Unido e comparalas coas do seu país 

 

Funcións comunicativas: 

Expresar acordo e desacordo 

Descrición de persoas e obxectos 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• I love/like/don’t like (mushrooms). 

• Do you like (cheese)? Yes, I do./No, I don’t. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Put (carrots) in the omelette. 

• (Bananas) are (fruit). (Bananas) are from (plants). 

• (Beef) is (meat). (Beef) is from (animals). 

Linguaxe de aula 

• Open your books at page (20). 

• Which page, please? Page (20). 

Estruturas recicladas 

• I’ve got … 

• It’s .. , They’re … 

• Can I have …? 

 

 

 

 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Vocabulario esencial 

• carrots, cheese, eggs, mushrooms, milk, peas, potatoes, sausages 

• numbers 11–20 

Vocabulario do conto 

• delicious, omelette, pizza 

Vocabulario CLIL: Alimentos que comemos 

• animals, fish, fruit, meat, plants, vegetables 

Linguaxe receptiva 

• It’s time for dinner. 

• Let’s … 

• How many …? 

• Watch … / catch … 

Vocabulario reciclado 

• apple, banana 

• numbers 1–10 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con alimentos. 
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UNIT 4. BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE5.1. 

CE5.2. 

CE5.3. 

CE5.4. 

  

  

  

 

EA5.1. 

 

 

Estratexias de produción: 

• Escribir vocabulario sobre alimentos 

• Utilizar a App do alumno en Navio 

• Facer o recortable 

 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear alimentos 

• Pracer no humor do conto 

• Conciencia da necesidade de ter coidado na cociña 

• Interese no que a outros lles gusta e o que non 

• Respecto polas opinións dos demais do grupo 

• Pracer en practicar a pronuncia 

 

CCL 

CMCT 

CCEC 

CD 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Interese en aprender cousas sobre alimentos 

• Conciencia de que os alimentos proveñen de animais e plantas 

• Confianza respondendo a linguaxe da aula 

• Boa disposición para repasar o aprendido 

• Pracer ao cantar e representar unha canción tradicional 

• Interese en aprender cousas sobre as cousas saudables que 

toman os nenos no Reino Unido e comparalas coas do seu país 

 

Funcións comunicativas: 

Expresar acordo e desacordo 

Descrición de persoas e obxectos 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• I love/like/don’t like (mushrooms). 

• Do you like (cheese)? Yes, I do./No, I don’t. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Put (carrots) in the omelette. 

• (Bananas) are (fruit). (Bananas) are from (plants). 

• (Beef) is (meat). (Beef) is from (animals). 

Linguaxe de aula 

• Open your books at page (20). 

• Which page, please? Page (20). 

Estruturas recicladas 

• I’ve got … 

• It’s .. , They’re … 

• Can I have …? 

 

 

 

 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Vocabulario esencial 

• carrots, cheese, eggs, mushrooms, milk, peas, potatoes, sausages 

• numbers 11–20 

Vocabulario do conto 

• delicious, omelette, pizza 

Vocabulario CLIL: Alimentos que comemos 

• animals, fish, fruit, meat, plants, vegetables 

Linguaxe receptiva 

• It’s time for dinner. 

• Let’s … 

• How many …? 

• Watch … / catch … 

Vocabulario reciclado 

• apple, banana 

• numbers 1–10 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con alimentos. 
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UNIT 4. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 

 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a 

35. 

Lecció

n 1. 

Voca

bular

y. p39 

Dicir e 

comprender 

vocabulario 

sobre 

alimentos 

 Practicar 

vocabulario 

obxectivo: peas, 

eggs, mushrooms, 

potatoes, milk, 

sausages, carrots, 

cheese 

 

Starting the lesson. Sing Hello. CD2 Track 1 p23. 

Do the opening routine. CD2 Track 21 p23. Explain 

the aims of the lesson. 

1 Listen, look and repeat. 

2 Listen, point and say Tiger’s word chant. 

3 Stick and say. Play Word or number. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD2 Track 22 p23. Sing Goodbye. CD2 Track 2 

p23 

 

Activity 

Book. p31. 

Vocabulary 

1 Read and 

match. 

CCL 

CD 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a 

35. 

Lecció

n 2. 

Story. 

p40-

41 

Escoitar e 

comprender 

o conto 

 

Aprender 

sobre a 

resposta 

persoal e 

os valores 

 

 Aprender a linguaxe 

do conto: I 

love/like/don’t like 

(mushrooms). Do 

you like (cheese)? 

Yes, I do./No, I 

don’t. 

  

Starting the lesson. Sing Hello. CD2 Track 1 p23. 

Do the opening routine. CD2 Track 21 p23. Say 

the Tiger’s word chant. CD2 Track 24 p92.  Explain 

the aims of the lesson. 

4 Listen to the Story. Do the action. 

Answer the questions. 

Tiger Values - Are you careful when you’re in the 

kitchen? 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. CD2 Track 22 p23. Sing Goodbye. 

CD2 Track 2 p23 

 

Activity 

Book p.32 

Vocabulary 

and Story 

2 Look and 

write. Tick 

(✔) the food 

in the 

omelette in 

the Story. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a 

35. 

Lecció

n 3. 

Story 

activit

ies. 

p42 

Usar 

vocabulario 

de 

alimentos, 

números 1–

20 e 

linguaxe do 

conto 

 Aprender e practicar 

a linguaxe da 

unidade: I 

love/like/don’t like 

(mushrooms). Do 

you like (cheese)? 

Yes, I do./No, I 

don’t. 

 

Starting the lesson. Sing Hello. CD2 Track 1 p23. 

Do the opening routine. CD2 Track 21 p23. Review 

the Dinner Time Story. Explain the aims of the 

lesson. 

5 Listen and say the missing words. 

6 Listen, count and trace. Circle the food in the 

omelette. 

7 Listen and number the pictures in order. 

Sing I don’t like sausages. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD2 Track 22 p23. Sing Goodbye. CD2 Track 2 

p23 

 

Activity 

Book p.33 

Song 

3 Read, 

circle and 

write. Sing I 

don’t like 

sausages. 

CCL 

CMCT 

CAA 

CCEC 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a 

35. 

Lecció

n 4. 

Spea

king. 

p43 

Practicar a 

pronuncia e 

representar 

o conto 

 

 

 Practicar a linguaxe: 

Do you like 

(carrots)? Yes, I 

do./No, I don’t. Put 

(carrots) in the 

omelette. 

 Practicar a fonética: 

Cheese and peas 

for me, please! 

 

 

Starting the lesson. Sing Hello. CD2 Track 1 p23. 

Do the opening routine. CD2 Track 21 p23. Count 

the objects. Explain the aims of the lesson. 

8 Listen, look and say 

9 Do the cut-out on page 97. Act out the Story. 

10 Do a role play. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD2 Track 22 p23. Sing Goodbye. CD2 Track 2 

p23 

Activity 

Book p.34 

Language 

and 

communicat

ion 

4 Look, 

write and 

circle the 

answer for 

you. 

5 Draw 

yourself and 

complete 

the 

sentences 

for you. 

CCL 

SIE 

CCEC 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a 

35. 

Lecció

n 5. 

Cros-

curric

ular. 

p44 

Identificar e 

dicir 

palabras 

sobre 

alimentos 

 Practicar o 

vocabulario: plants, 

animals, fruit, 

vegetables, meat, 

fish 

 

Starting the lesson. Sing Hello. CD2 Track 1 p23. 

Do the opening routine. CD2 Track 21 p23. Sing I 

don’t like sausages. CD2 Track 28 p96. Explain the 

aims of the lesson. 

11 Listen, point and say. 

12 Listen and repeat. Answer the questions. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD2 Track 22 p23. Sing Goodbye. CD2 Track 2 

p23 

 

Activity 

Book p.35 

6 Read and 

match. 

CCL 

CMCT 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a 

35. 

Lecció

n 6. 

Cros-

curric

ular. 

p45 

Dicir de 

onde saen 

os nosos 

alimentos 

 Aprender e practicar 

a linguaxe: 

(Bananas) are 

(fruit). (Bananas) 

are from (plants). 

(Beef) is (meat). 

(Beef) is from 

(animals). I 

like/don’t like (milk). 

 

Starting the lesson. Sing Hello. CD2 Track 1 p23. 

Do the opening routine. CD2 Track 21 p23. Review 

the Ping and Pong Story. 

CD2 Track 32 p100. Explain the aims of the 

lesson. 

13 Listen, match and repeat. 

14 Listen and point. Sing Bananas are fruit. 

Tick (✔) the food in the song. 

15 Play I like fish! 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. CD2 Track 22 p23. Sing Goodbye. 

CD2 Track 2 p23 

 

 

Activity 

Book p.36 

7 Look, 

write and 

colour. Say. 

CCL 

CMCT 

CCEC 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a 

35. 

Lecció

n 7. 

Unit 

revie

w. 

p46-

47 

Repasar os 

contidos da 

unidade 

 Revisar todo o 

vocabulario e 

linguaxe da 

unidade. 

 

Starting the lesson. Sing Hello. CD2 Track 1 p23. 

Do the opening routine. CD2 Track 21 p23. Sing 

Bananas are fruit. CD2 Track 34 p102. Explain the 

aims of the lesson. Do a language review quiz. 

16 Listen, number and repeat. Read and stick. 

17 Look and circle the odd one out. Say. 

18 Listen, circle and repeat. Ask and say. 

Ending the lesson. Review the lesson and the unit. 

Progress Journal Unit 4. Download the Progress 

Journal for Unit 4. The children complete the 

activities and reflect on their progress. Do the 

closing routine. CD2 Track 22 p23. Sing Goodbye. 

CD2 Track 2 p23 

 

Activity 

Book p.37 

Unit review 

8 Look and 

write. Read 

and match. 

9 Tick (✔) 

what you 

can do. 

CCL 

CAA 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a 

35. 

Lecció

n 8. 

Kids' 

Cultu

re 

P48 

Escoitar, 

cantar e 

representar 

unha 

canción 

tradicional 

 Practicar linguaxe 

cultural: I like 

(carrots). 

 

Starting the lesson. Sing Hello. CD2 Track 1 p23. 

Do the opening routine. CD2 Track 21 p23. Explain 

the aims of the lesson. 

1 Listen, sing and act out a traditional song: 

Ten fat sausages. 

2 Listen and number. Draw and say. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD2 Track 22 p23. Sing Goodbye. CD2 Track 2 

p23 

Activity 

Book p.38 

1 Read and 

draw. Sing 

Ten fat 

sausages. 

2 Look and 

write. 

CCL 

CCEC 

CD 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a 

35. 

Tiger 

Revie

w 1 

P49-

50 

Repasar as 

unidades 3 

e 4 

 Revisar os contidos 

das últimas dúas 

leccións. 

 

 

1 How many brothers and sisters have you got? 

2 Listen to the Story. What is Tiger’s present? 

3 Who comes to Tiger’s party? 

4 Look at the Story and the pictures. Match. 

5 Listen and number. 

6 Listen and choose. Sing your favourite song. 

7 Think and colour. 

 

Activity 

Book p.39-

40 

1 Read. 

Look and 

remember. 

Circle. 

2 Look and 

write. 

 

CCL 

CCEC 

CAA 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a 

35. 

 

Recursos de Avaliación 

 

 Avaliación informal 

- Observación en clase para verificar tanto o progreso individual 

como o global 

- Exercicios do Activity Book. 

- Habilidades: exercicios de reading, writing, listening e speaking 

 

 Avaliación formal 

- Actividades do Progress Journal. Unit 4 

- Lección 7. Unit review 

- Tiger Review 2: Review units 3-4 

- Test of the unit 

- Term Test 

- End-of-Year Test 

 

 Autoavaliación 

- Picture Dictionary. Unit 4. 

 

Recursos 

 

Materiais impresos: Pupil’s Book pp39-50, Activity Book pp31-40, 

Teacher’s App en Navio, Class CD e/ou vídeo clip, flashcards e/ou 

Tap and Teach flashcards, adhesivos da unidade, conto animado, 

cartóns do conto e/ou presentación do conto Tap and Teach, cartóns 

de palabras, Picture Dictionary, recortable. 

 

Materiais dixitais: 

Para o profesor: Non esquecer que se pode ensinar esta unidade 

utilizando o Teacher’s App en Navio. 

Para o alumno: Convidar os alumnos a usar a App en Navio para 

repasar o aprendido na unidade. 

 

Recursos complementarios e Atención á Diversidade 

 

 Actividades ao comezo e final da lección do Teacher's Book 

 Actividades do Activity Book e Essential Activity Book 

 Activities Bank. TB páxinas 23-24 

 Teacher’s App en Navio: Fichas de reforzo e ampliación, Progress 

Journal e Skills Trainer. 
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   UNIT 5: The Sore Paw 

 

UNIT 5. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE1.1. 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

 

 

EA1.2.   

EA1.3. 

EA1.5. 

EA1.6. 

Estratexias de comprensión: 

• Escoitar vocabulario sobre animais 

• Escoitar e dicir o Tiger’s word chant 

• Escoitar a persoas falar de como se moven os animais 

• Escoitar, comprender e repetir o conto Ping and Pong 

• Escoitar e responder linguaxe de aula 

• Escoitar a pronuncia: /m/ 

• Escoitar e comprender o conto 

• Escoitar a canción 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese polos animais 

 

CCL 

CMCT 

CCEC 

CSC 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Pracer en ler un conto sobre animais 

• Conciencia da importancia de ser agradable cos amigos 

• Pracer en practicar a pronuncia 

• Boa disposición para respectar as quendas 

• Respecto ao resto do grupo 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Interese en aprender cousas sobre como se desprazan os animais 

• Confianza ao usar e responder a linguaxe da aula 

• Boa disposición para repasar o aprendido 

• Pracer en aprender unha rima tradicional e en xogar a un xogo 

• Interese en aprender cousas sobre animais do campo do Reino 

Unido e comparalos cos do seu país 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas e obxectos 

Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso 

Establecer e manter a comunicación 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• I’ve got a sore (paw). 

• Can you help me, please? 

• No, sorry. I can’t./Yes, of course I can. 

• I can (jump)/I can’t (fly). 

• A (giraffe) can (run). 

• Can you (swim)? Yes, I can./No, I can’t. 

• I can see a (mouse). It’s (brown). 

Linguaxe de aula 

• Can you help me, please? 

• No, sorry. I can’t./Yes, of course I can. Thank you. 

Estruturas recicladas 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• I’ve got ... 

• I’m ... 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• crocodile, elephant, frog, giraffe, monkey, mouse, parrot, snake 

Vocabulario do conto 

• paw, scared, sore, thorn 

Vocabulario CLIL: Como se moven os animais 

• climb, fly, jump, run, swim, walk 

Linguaxe receptiva 

• Along comes a ... 

• ... goes away as fast as it can 

• ... pulls, comes out 

• better 

• take you home 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Vocabulario reciclado 

• hello 

• please, thank you 

• run, fast, funny, hand 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Escoitar o son /m/ (monkey, mouse) 
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UNIT 5. BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE2.1. 

CE2.2. 

CE2.3. 

CE2.4. 

CE2.5. 

CE2.6. 

CE2.7. 

  

  

 

EA2.1.   

EA2.3. 

EA2.4. 

EA2.5. 

EA2.6.   

 

Estratexias de produción: 

 Identificar e dicir vocabulario sobre animais 

 Dicir o Tiger’s word chant 

 Preguntar e responder como as persoas/os animais móvense 

 Repetir o conto de Ping and Pong 

 Responder a linguaxe de aula 

 Repetir o conto 

 Practicar a pronuncia: /m/ 

 Dar unha resposta persoal e estar ao tanto dos valores na historia 

 Xogar aos xogos 

 Xogar a un xogo de rol 

 Cantar as cancións 

 Representar o conto utilizando os recortables 

 

CCL 

CMCT 

CCEC 

CSC 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese polos animais 

• Pracer en ler un conto sobre animais 

• Conciencia da importancia de ser agradable cos amigos 

• Pracer en practicar a pronuncia 

• Boa disposición para respectar as quendas 

• Respecto ao resto do grupo 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Interese en aprender cousas sobre como se desprazan os animais 

• Confianza ao usar e responder a linguaxe da aula 

• Boa disposición para repasar o aprendido 

• Pracer en aprender unha rima tradicional e en xogar a un xogo 

• Interese en aprender cousas sobre animais do campo do Reino 

Unido e comparalos cos do seu país 

 

Funcións comunicativas: 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Descrición de persoas e obxectos 

Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• I’ve got a sore (paw). 

• Can you help me, please? 

• No, sorry. I can’t./Yes, of course I can. 

• I can (jump)/I can’t (fly). 

• A (giraffe) can (run). 

• Can you (swim)? Yes, I can./No, I can’t. 

• I can see a (mouse). It’s (brown). 

Linguaxe de aula 

• Can you help me, please? 

• No, sorry. I can’t./Yes, of course I can. Thank you. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Estruturas recicladas 

• I’ve got ... 

• I’m ... 

 

Léxico oral de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• crocodile, elephant, frog, giraffe, monkey, mouse, parrot, snake 

Vocabulario do conto 

• paw, scared, sore, thorn 

Vocabulario CLIL: Como se moven os animais 

• climb, fly, jump, run, swim, walk 

Linguaxe receptiva 

• Along comes a ... 

• ... goes away as fast as it can 

• ... pulls, comes out 

• better 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• take you home 

Vocabulario reciclado 

• hello 

• please, thank you 

• run, fast, funny, hand 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Practicar o son /m/ (monkey, mouse) 
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UNIT 5. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE3.1. 

CE3.2. 

CE3.3. 

CE3.4. 

CE3.5. 

CE3.6. 

 

 

EA3.1.   

EA3.2. 

EA3.3. 

EA3.4. 

 

Estratexias de comprensión: 

 Ler vocabulario sobre animais 

 Utilizar a App do alumno en Navio 

 Recoñecer e ler palabras Clave 

 Repasar o aprendido 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese polos animais 

• Pracer en ler un conto sobre animais 

• Conciencia da importancia de ser agradable cos amigos 

• Pracer en practicar a pronuncia 

• Boa disposición para respectar as quendas 

• Respecto ao resto do grupo 

 

CCL 

CMCT 

CAA 

CD 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Interese en aprender cousas sobre como se desprazan os animais 

• Confianza ao usar e responder a linguaxe da aula 

• Boa disposición para repasar o aprendido 

• Pracer en aprender unha rima tradicional e en xogar a un xogo 

• Interese en aprender cousas sobre animais do campo do Reino 

Unido e comparalos cos do seu país 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas e obxectos 

Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• I’ve got a sore (paw). 

• Can you help me, please? 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• No, sorry. I can’t./Yes, of course I can. 

• I can (jump)/I can’t (fly). 

• A (giraffe) can (run). 

• Can you (swim)? Yes, I can./No, I can’t. 

• I can see a (mouse). It’s (brown). 

Linguaxe de aula 

• Can you help me, please? 

• No, sorry. I can’t./Yes, of course I can. Thank you. 

Estruturas recicladas 

• I’ve got ... 

• I’m ... 

 

Léxico escrito de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• crocodile, elephant, frog, giraffe, monkey, mouse, parrot, snake 

Vocabulario do conto 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• paw, scared, sore, thorn 

Vocabulario CLIL: Como se moven os animais 

• climb, fly, jump, run, swim, walk 

Linguaxe receptiva 

• Along comes a ... 

• ... goes away as fast as it can 

• ... pulls, comes out 

• better 

• take you home 

Vocabulario reciclado 

• hello 

• please, thank you 

• run, fast, funny, hand 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con animais. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 
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UNIT 5. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE4.1. 

CE4.2. 

CE4.3. 

CE4.4. 

  

  

  

 

EA4.1. 

 

 

Estratexias de produción: 

• Escribir vocabulario sobre animais 

• Utilizar a App do alumno en Navio 

• Facer o recortable 

 

 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese polos animais 

• Pracer en ler un conto sobre animais 

• Conciencia da importancia de ser agradable cos amigos 

• Pracer en practicar a pronuncia 

• Boa disposición para respectar as quendas 

 

CCL 

CMCT 

CCEC 

SIE 

CD 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Respecto ao resto do grupo 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Interese en aprender cousas sobre como se desprazan os animais 

• Confianza ao usar e responder a linguaxe da aula 

• Boa disposición para repasar o aprendido 

• Pracer en aprender unha rima tradicional e en xogar a un xogo 

• Interese en aprender cousas sobre animais do campo do Reino 

Unido e comparalos cos do seu país 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas e obxectos 

Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• I’ve got a sore (paw). 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Can you help me, please? 

• No, sorry. I can’t./Yes, of course I can. 

• I can (jump)/I can’t (fly). 

• A (giraffe) can (run). 

• Can you (swim)? Yes, I can./No, I can’t. 

• I can see a (mouse). It’s (brown). 

Linguaxe de aula 

• Can you help me, please? 

• No, sorry. I can’t./Yes, of course I can. Thank you. 

Estruturas recicladas 

• I’ve got ... 

• I’m ... 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• crocodile, elephant, frog, giraffe, monkey, mouse, parrot, snake 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Vocabulario do conto 

• paw, scared, sore, thorn 

Vocabulario CLIL: Como se moven os animais 

• climb, fly, jump, run, swim, walk 

Linguaxe receptiva 

• Along comes a ... 

• ... goes away as fast as it can 

• ... pulls, comes out 

• better 

• take you home 

Vocabulario reciclado 

• hello 

• please, thank you 

• run, fast, funny, hand 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Ortografía de palabras relacionadas con animais. 
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UNIT 5. BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE5.1. 

CE5.2. 

CE5.3. 

CE5.4. 

  

  

  

 

EA5.1. 

 

 

Estratexias de produción: 

• Escribir vocabulario sobre animais 

• Utilizar a App do alumno en Navio 

• Facer o recortable 

 

 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese polos animais 

• Pracer en ler un conto sobre animais 

• Conciencia da importancia de ser agradable cos amigos 

• Pracer en practicar a pronuncia 

• Boa disposición para respectar as quendas 

 

CCL 

CMCT 

CCEC 

SIE 

CD 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Respecto ao resto do grupo 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Interese en aprender cousas sobre como se desprazan os animais 

• Confianza ao usar e responder a linguaxe da aula 

• Boa disposición para repasar o aprendido 

• Pracer en aprender unha rima tradicional e en xogar a un xogo 

• Interese en aprender cousas sobre animais do campo do Reino 

Unido e comparalos cos do seu país 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas e obxectos 

Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• I’ve got a sore (paw). 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Can you help me, please? 

• No, sorry. I can’t./Yes, of course I can. 

• I can (jump)/I can’t (fly). 

• A (giraffe) can (run). 

• Can you (swim)? Yes, I can./No, I can’t. 

• I can see a (mouse). It’s (brown). 

Linguaxe de aula 

• Can you help me, please? 

• No, sorry. I can’t./Yes, of course I can. Thank you. 

Estruturas recicladas 

• I’ve got ... 

• I’m ... 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• crocodile, elephant, frog, giraffe, monkey, mouse, parrot, snake 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Vocabulario do conto 

• paw, scared, sore, thorn 

Vocabulario CLIL: Como se moven os animais 

• climb, fly, jump, run, swim, walk 

Linguaxe receptiva 

• Along comes a ... 

• ... goes away as fast as it can 

• ... pulls, comes out 

• better 

• take you home 

Vocabulario reciclado 

• hello 

• please, thank you 

• run, fast, funny, hand 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Ortografía de palabras relacionadas con animais. 
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UNIT 5. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 

Lecció

n 1. 

Voca

bular

y. p51 

Dicir e 

comprender 

vocabulario 

sobre 

animais 

 Practicar 

vocabulario 

obxectivo: parrot, 

elephant, snake, 

giraffe, frog, 

monkey, crocodile, 

mouse 

 

Starting the lesson. Sing Hello, everyone. CD3 

Track 1 p23. Do the opening routine. CD3 Track 3 

p23. Explain the aims of the lesson. 

1 Listen, look and repeat. 

2 Listen, point and say Tiger’s word chant. 

3 Stick and say. Play Word or number. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. CD3 Track 4 p23. Sing Goodbye, 

everyone. CD3 Track 2 p23 

  

Activity 

Book. p41. 

Vocabulary 

1 Read and 

match. 

2 Draw and 

write the 

next animal. 

CCL 

CD 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 

Lecció

n 2. 

Story. 

p52-

53 

Escoitar e 

comprender 

o conto 

 

Aprender 

sobre a 

resposta 

persoal e 

os valores 

 

 Aprender a linguaxe 

do conto: I’ve got a 

sore (paw). Can you 

help me, please? 

No, sorry. I 

can’t./Yes, of course 

I can. 

 

Starting the lesson. Sing Hello, everyone. CD3 

Track 1 p23. Do the opening routine. CD3 Track 3 

p23. Say the Tiger’s word chant. CD3 Track 6 

p112. Explain the aims of the lesson. 

4 Listen to the Story. Say stop! 

Answer the questions. 

Tiger Values - Are you kind to your friends? 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. CD3 Track 4 p23. Sing Goodbye, 

everyone. CD3 Track 2 p23 

 

Activity 

Book p.42 

Vocabulary 

and Story 

3 Look and 

write. 

Colour the 

animals in 

the Story. 

 

CCL 

CD 

CSC 

CCEC 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 

Lecció

n 3. 

Story 

activit

ies. 

p54 

Utilizar 

vocabulario 

sobre 

animais e 

linguaxe do 

conto 

 Aprender e practicar 

a linguaxe da 

unidade: I’ve got a 

sore (paw). Can you 

help me, please? 

No, sorry. I 

can’t./Yes, of course 

I can 

 

Starting the lesson. Sing Hello, everyone. CD3 

Track 1 p23. Do the opening routine. CD3 Track 3 

p23. Review The Sore Paw Story. Explain the aims 

of the lesson. 

5 Listen and say the missing words. 

6 Tick (✔) the animals in the Story. Circle the 

animal that helps Tiger. 

7 Listen and sing Can you help me, please? 

Number the pictures in order 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD3 Track 4 p23. Sing Goodbye, everyone. CD3 

Track 2 p23 

 

Activity 

Book p.43 

Song 

4 Read and 

circle. Sing 

Can you 

help me, 

please? 

CCL 

CCEC 

CAA 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 

Lecció

n 4. 

Spea

king. 

p55 

Practicar a 

pronuncia e 

representar 

o conto 

 

 

 Practicar a linguaxe: 

I’ve got a sore 

(mouth). Can you 

help me, please? 

No, sorry. I 

can’t./Yes, of course 

I can. 

 Practicar a fonética: 

I’ve got a mouse 

and a monkey 

 

 

Starting the lesson. Sing Hello, everyone. CD3 

Track 1 p23. Do the opening routine. CD3 Track 3 

p23. Sing Can you help me, please? 

CD3 Track 9 p116. Explain the aims of the lesson. 

8 Listen, look and say. 

9 Do the cut-out on page 99. Act out the Story. 

10 Do a role play 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. CD3 Track 4 p23. Sing Goodbye, 

everyone. CD3 Track 2 p23 

Activity 

Book p.44 

Language 

and 

communicat

ion 

5 Read and 

write. 

Colour and 

say. 

CCL 

CAA 

SIE 

CCEC 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 

Lecció

n 5. 

Cros-

curric

ular. 

p56 

Identificar e 

dicir como 

se moven 

as persoas 

e os 

animais 

 Practicar o 

vocabulario: walk, 

run, climb, jump, 

swim, fly 

 

 

Starting the lesson. Sing Hello, everyone. CD3 

Track 1 p23. Do the opening routine. CD3 Track 3 

p23. Hold up the animal Flashcards.  Review The 

Sore Paw Story. Explain the aims of the lesson. 

11 Listen and point. Mime  and say. 

12 Listen and repeat. Answer the questions. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. CD3 Track 4 p23. Sing Goodbye, 

everyone. CD3 Track 2 p23 

 

Activity 

Book p.45 

How we 

move 

6 Read and 

match. 

 

CCL 

CMCT 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 

Lecció

n 6. 

Cros-

curric

ular. 

p57 

Dicir o que 

os animais 

poden facer 

 Aprender e practicar 

a linguaxe: A 

(giraffe) can (run). I 

can (jump). Can you 

(fly)? Yes, I can./No, 

I can’t. 

 

Starting the lesson. Sing Hello, everyone. CD3 

Track 1 p23. Do the opening routine. CD3 Track 3 

p23. Review the Ping and Pong Story. 

CD3 Track 13 p120. Explain the aims of the 

lesson. 

13 Listen, number and repeat. 

14 Listen and point. Sing A frog can jump. 

Tick (✔) what you can do. 

15 Play A parrot can fly! 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD3 Track 4 p23. Sing Goodbye, everyone. CD3 

Track 2 p23 

 

 

Activity 

Book p.46 

How we 

move 

7 Look and 

write. Say. 

CCL 

CMCT 

CCEC 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 

Lecció

n 7. 

Unit 

revie

w. 

p58-

59 

Repasar os 

contidos da 

unidade 

 Revisar todo o 

vocabulario e 

linguaxe da 

unidade. 

 

Starting the lesson: Sing Hello, everyone. CD3 

Track 1 p23. Do the opening routine. CD3 Track 3 

p23. Sing A frog can jump. CD3 Track 15 p122. 

Explain the aims of the lesson. Do a language 

review quiz. 

16 Listen, number and repeat. Read, stick and 

write. 

17 Match and say. 

18 Listen, circle and repeat. Ask and answer. 

Ending the lesson. Review the lesson and the unit. 

Progress Journal Unit 5. Download the Progress 

Journal for Unit 5. The children complete the 

activities and reflect on their progress. Do the 

closing routine. CD3 Track 4 p23. Sing Goodbye, 

everyone. CD3 Track 2 p23 

 

Activity 

Book p.47 

Unit review 

8 Read, 

write and 

circle. 

9 Tick (✔) 

what you 

can do. 

CCL 

CAA 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 

Lecció

n 8. 

Kids' 

Cultu

re 

P60 

Escoitar, 

dicir e 

representar 

unha rima 

tradicional 

 Practicar linguaxe 

cultural: I can see a 

(mouse). It’s 

(brown). 

 

 

 

 

Starting the lesson. Sing Hello, everyone. CD3 

Track 1 p23. Do the opening routine. CD3 Track 3 

p23. Explain the aims of the lesson. 

1 Listen, say and act out a traditional rhyme: Eeny 

meeny miny moe. 

2 Listen and number. Draw and say. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD3 Track 4 p23. Sing Goodbye, everyone. CD3 

Track 2 p23 

 

Activity 

Book p.48 

1 Trace and 

write. Say 

the rhymes. 

2 Find and 

colour. 

Write. 

CCL 

CD 

CCEC 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 

 

Recursos de Avaliación 

 

 Avaliación informal 

- Observación en clase para verificar tanto o progreso individual 

como o global 

- Exercicios do Activity Book. 

- Habilidades: exercicios de reading, writing, listening e speaking 

 

 Avaliación formal 

- Actividades do Progress Journal. Unit 5 

- Lección 7. Unit review 

- Tiger Review 3: Review units 5-6 

- Test of the unit 

- Term Test 

- End-of-Year Test 

 

 Autoavaliación 

- Picture Dictionary. Unit 5. 

- Actividade de autoavaliación do repaso da unidade. 

 

Recursos 

 

Materiais impresos: Pupil’s Book pp51-60, Activity Book pp41-48, 

Teacher’s App en Navio, Class CD e/ou vídeo clip, flashcards e/ou 

Tap and Teach flashcards, adhesivos da unidade, conto animado, 

cartóns do conto e/ou presentación do conto Tap and Teach, cartóns 

de palabras, Picture Dictionary, recortables, tesoiras, pegamento, 

máscaras de Tiger . 

 

Materiais dixitais: 

Para o profesor: Non esquecer que se pode ensinar esta unidade 

utilizando o Teacher’s App en Navio. 

Para o alumno: Convidar os alumnos a usar a App en Navio para 

repasar o aprendido na unidade. 

 

Recursos complementarios e Atención á Diversidade 

 

 Actividades ao comezo e final da lección do Teacher's Book 

 Actividades do Activity Book e Essential Activity Book 

 Activities Bank. TB páxinas 23-24 

 Teacher’s App en Navio: Fichas de reforzo e ampliación, Progress 

Journal e Skills Trainer. 
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   UNIT 6: The Missing Skateboard 

 

UNIT 6. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE1.1. 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

 

 

EA1.2.   

EA1.3. 

EA1.5. 

EA1.6. 

 

Estratexias de comprensión: 

• Escoitar vocabulario sobre xoguetes 

• Escoitar e dicir o Tiger’s word chant 

• Escoitar e dicir materiais 

• Escoitar, comprender e repetir o conto Ping and Pong 

• Escoitar e responder linguaxe de aula 

• Escoitar a pronuncia: /b/ 

• Escoitar e comprender o conto 

• Escoitar a canción 

 

 

CCL 

CMCT 

CSC 

CCEC 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en falar sobre xoguetes 

• Pracer no humor do conto 

• Conciencia de cando poñerse un casco por seguridade 

• Boa disposición para respectar as quendas 

• Pracer en facer actividades do libro 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Interese en identificar de que están feitas as cousas 

• Conciencia das cousas de plástico que usamos na vida cotiá 

• Confianza ao usar e responder a linguaxe da aula 

• Boa disposición para repasar o aprendido 

• Pracer ao cantar e representar a versión dunha canción tradicional 

• Interese en coñecer xoguetes típicos dos nenos do Reino Unido e 

comparalos cos do seu país 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas e obxectos 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso 

Establecer e manter a comunicación 

  

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• Where’s my (skateboard)? 

• Is it in/on/under the (table)? 

• Yes, it is./No, it isn’t. 

• The (car) is in/on/under the (book). 

• My (pencil) is made of (wood). 

• In the holidays, I play with my (bike). 

Linguaxe de aula 

• I can’t find my … Where’s my …? 

• It’s in/on/under (your) … 

Estruturas recicladas 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• It’s … 

• Do you like …? 

• Yes, I do./No, I don’t. 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• bike, board game, car, computer game, doll, kite, scooter, 

skateboard 

Vocabulario do conto 

• chair, cupboard, table 

Vocabulario CLIL: Materiais 

• metal, paper, plastic, wood 

Linguaxe receptiva 

• … are playing … 

• boring 

Vocabulario reciclado 

• ball, big, book, pencil case, ruler, small 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Escoitar o son /b/ (bike, book) 
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UNIT 6. BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE2.1. 

CE2.2. 

CE2.3. 

CE2.4. 

CE2.5. 

CE2.6. 

CE2.7. 

  

  

 

EA2.1.   

EA2.3. 

EA2.4. 

EA2.5. 

EA2.6.   

 

Estratexias de produción: 

 Identificar e dicir vocabulario sobre xoguetes 

 Dicir o Tiger’s word chant 

 Preguntar sobre e identificar materiais 

 Repetir o conto de Ping and Pong 

 Responder a linguaxe de aula 

 Repetir o conto 

 Practicar a pronuncia: /b/ 

 Dar unha resposta persoal e estar ao tanto dos valores na historia 

 Xogar aos xogos 

 Xogar a un xogo de rol 

 Cantar as cancións 

 Representar o conto utilizando os recortables 

 

 

CCL 

CMCT 

CSC 

CCEC 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en falar sobre xoguetes 

• Pracer no humor do conto 

• Conciencia de cando poñerse un casco por seguridade 

• Boa disposición para respectar as quendas 

• Pracer en facer actividades do libro 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Interese en identificar de que están feitas as cousas 

• Conciencia das cousas de plástico que usamos na vida cotiá 

• Confianza ao usar e responder a linguaxe da aula 

• Boa disposición para repasar o aprendido 

• Pracer ao cantar e representar a versión dunha canción tradicional 

• Interese en coñecer xoguetes típicos dos nenos do Reino Unido e 

comparalos cos do seu país 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas e obxectos 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• Where’s my (skateboard)? 

• Is it in/on/under the (table)? 

• Yes, it is./No, it isn’t. 

• The (car) is in/on/under the (book). 

• My (pencil) is made of (wood). 

• In the holidays, I play with my (bike). 

Linguaxe de aula 

• I can’t find my … Where’s my …? 

• It’s in/on/under (your) … 

Estruturas recicladas 

• It’s … 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Do you like …? 

• Yes, I do./No, I don’t. 

 

Léxico oral de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• bike, board game, car, computer game, doll, kite, scooter, 

skateboard 

Vocabulario do conto 

• chair, cupboard, table 

Vocabulario CLIL: Materiais 

• metal, paper, plastic, wood 

Linguaxe receptiva 

• … are playing … 

• boring 

Vocabulario reciclado 

• ball, big, book, pencil case, ruler, small 

 



211 
 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Practicar o son /b/ (bike, book) 
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UNIT 6. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE3.1. 

CE3.2. 

CE3.3. 

CE3.4. 

CE3.5. 

CE3.6. 

 

 

EA3.1.   

EA3.2. 

EA3.3. 

EA3.4. 

 

Estratexias de comprensión: 

 Ler vocabulario sobre xoguetes 

 Utilizar a App do alumno en Navio 

 Recoñecer e ler palabras Clave 

 Repasar o aprendido 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en falar sobre xoguetes 

• Pracer no humor do conto 

• Conciencia de cando poñerse un casco por seguridade 

• Boa disposición para respectar as quendas 

• Pracer en facer actividades do libro 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

 

CCL 

CCEC 

CD 

CAA 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Interese en identificar de que están feitas as cousas 

• Conciencia das cousas de plástico que usamos na vida cotiá 

• Confianza ao usar e responder a linguaxe da aula 

• Boa disposición para repasar o aprendido 

• Pracer ao cantar e representar a versión dunha canción tradicional 

• Interese en coñecer xoguetes típicos dos nenos do Reino Unido e 

comparalos cos do seu país 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas e obxectos 

Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• Where’s my (skateboard)? 

• Is it in/on/under the (table)? 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Yes, it is./No, it isn’t. 

• The (car) is in/on/under the (book). 

• My (pencil) is made of (wood). 

• In the holidays, I play with my (bike). 

Linguaxe de aula 

• I can’t find my … Where’s my …? 

• It’s in/on/under (your) … 

Estruturas recicladas 

• It’s … 

• Do you like …? 

• Yes, I do./No, I don’t. 

 

Léxico escrito de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• bike, board game, car, computer game, doll, kite, scooter, 

skateboard 

Vocabulario do conto 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• chair, cupboard, table 

Vocabulario CLIL: Materiais 

• metal, paper, plastic, wood 

Linguaxe receptiva 

• … are playing … 

• boring 

Vocabulario reciclado 

• ball, big, book, pencil case, ruler, small 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con xoguetes. 

 

 



216 
 

UNIT 6. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE4.1. 

CE4.2. 

CE4.3. 

CE4.4. 

  

  

  

 

EA4.1. 

 

 

Estratexias de produción: 

• Escribir vocabulario sobre xoguetes 

• Utilizar a App do alumno en Navio 

• Facer o recortable 

 

 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en falar sobre xoguetes 

• Pracer no humor do conto 

• Conciencia de cando poñerse un casco por seguridade 

• Boa disposición para respectar as quendas 

• Pracer en facer actividades do libro 

 

CCL 

CCEC 

CD 

SIE 

CCEC 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Interese en identificar de que están feitas as cousas 

• Conciencia das cousas de plástico que usamos na vida cotiá 

• Confianza ao usar e responder a linguaxe da aula 

• Boa disposición para repasar o aprendido 

• Pracer ao cantar e representar a versión dunha canción tradicional 

• Interese en coñecer xoguetes típicos dos nenos do Reino Unido e 

comparalos cos do seu país 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas e obxectos 

Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• Where’s my (skateboard)? 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Is it in/on/under the (table)? 

• Yes, it is./No, it isn’t. 

• The (car) is in/on/under the (book). 

• My (pencil) is made of (wood). 

• In the holidays, I play with my (bike). 

Linguaxe de aula 

• I can’t find my … Where’s my …? 

• It’s in/on/under (your) … 

Estruturas recicladas 

• It’s … 

• Do you like …? 

• Yes, I do./No, I don’t. 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• bike, board game, car, computer game, doll, kite, scooter, 

skateboard 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Vocabulario do conto 

• chair, cupboard, table 

Vocabulario CLIL: Materiais 

• metal, paper, plastic, wood 

Linguaxe receptiva 

• … are playing … 

• boring 

Vocabulario reciclado 

• ball, big, book, pencil case, ruler, small 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con xoguetes. 
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UNIT 6. BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE5.1. 

CE5.2. 

CE5.3. 

CE5.4. 

  

  

  

 

EA5.1. 

 

 

Estratexias de produción: 

• Escribir vocabulario sobre xoguetes 

• Utilizar a App do alumno en Navio 

• Facer o recortable 

 

 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en falar sobre xoguetes 

• Pracer no humor do conto 

• Conciencia de cando poñerse un casco por seguridade 

• Boa disposición para respectar as quendas 

• Pracer en facer actividades do libro 

 

CCL 

CCEC 

CD 

SIE 

CCEC 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Interese en identificar de que están feitas as cousas 

• Conciencia das cousas de plástico que usamos na vida cotiá 

• Confianza ao usar e responder a linguaxe da aula 

• Boa disposición para repasar o aprendido 

• Pracer ao cantar e representar a versión dunha canción tradicional 

• Interese en coñecer xoguetes típicos dos nenos do Reino Unido e 

comparalos cos do seu país 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas e obxectos 

Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• Where’s my (skateboard)? 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Is it in/on/under the (table)? 

• Yes, it is./No, it isn’t. 

• The (car) is in/on/under the (book). 

• My (pencil) is made of (wood). 

• In the holidays, I play with my (bike). 

Linguaxe de aula 

• I can’t find my … Where’s my …? 

• It’s in/on/under (your) … 

Estruturas recicladas 

• It’s … 

• Do you like …? 

• Yes, I do./No, I don’t. 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• bike, board game, car, computer game, doll, kite, scooter, 

skateboard 



223 
 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Vocabulario do conto 

• chair, cupboard, table 

Vocabulario CLIL: Materiais 

• metal, paper, plastic, wood 

Linguaxe receptiva 

• … are playing … 

• boring 

Vocabulario reciclado 

• ball, big, book, pencil case, ruler, small 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con xoguetes. 
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UNIT 6. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a . 

Lección 1. 

Vocabulary

. p61 

Dicir e 

comprender 

vocabulario 

sobre 

xoguetes 

 Practicar 

vocabulario 

obxectivo: computer 

game, skateboard, 

kite, car, doll, bike, 

scooter, board 

game 

 

Starting the lesson. Sing Hello, everyone. CD3 

Track 1 p23. Do the opening routine. CD3 Track 20 

p23. Explain the aims of the lesson. 

1 Listen, look and repeat. 

2 Listen, point and say Tiger’s word chant. 

3 Stick and say. Play Word or number. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD3 Track 21 p23. Sing Goodbye, everyone. CD3 

Track 2 p23 

 

  

Activity 

Book. p49. 

Vocabulary 

1 Look, read 

and circle. 

CCL 

CD 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a . 

Lección 2. 

Story. p62-

63 

Escoitar e 

comprender 

o conto 

 

Aprender 

sobre a 

resposta 

persoal e 

os valores 

 

 Aprender a linguaxe 

do conto: Where’s 

my (skateboard)? Is 

it in/on/under the 

(table)? Yes, it 

is./No, it isn’t. 

Starting the lesson. Sing Hello, everyone. CD3 

Track 1 p23. Do the opening routine. CD3 Track 20 

p23. Say the Tiger’s word chant. CD3 Track 23 

p130. Explain the aims of the lesson. 

4 Listen to the Story. Say stop! 

Answer the questions. 

Tiger Values - Do you wear a helmet when you 

play on a skateboard? 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD3 Track 21 p23. Sing Goodbye, everyone. CD3 

Track 2 p23 

 

Activity 

Book p50 

Vocabulary 

and Story 

2 Look, read 

and write. 

CCL 

CD 

CSC 

CCEC 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a . 

Lección 3. 

Story 

activities. 

p64 

Utilizar 

vocabulario 

sobre 

xoguetes e 

linguaxe do 

conto 

 Aprender e practicar 

a linguaxe da 

unidade: Where’s 

my (skateboard)? Is 

it in/on/under the 

(table)? Yes, it 

is./No, it isn’t 

 

Starting the lesson. Sing Hello, everyone. CD3 

Track 1 p23. Do the opening routine. CD3 Track 20 

p23. Do a flashcard activity. Review The Missing 

Skateboard Story. Explain the aims of the lesson. 

5 Listen and say the missing words. 

6 Match the toys to the places in the Story. Say. 

7 Listen and sing Where’s my skateboard? 

Draw the skateboard. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD3 Track 21 p23. Sing Goodbye, everyone. CD3 

Track 2 p23 

 

Activity 

Book p.51 

Song 

3 Read and 

circle. Sing 

Where’s my 

skateboard? 

Do you like 

the song? 

Colour. 

CCL 

CCEC 

CAA 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a . 

Lección 4. 

Speaking. 

p65 

Practicar a 

pronuncia e 

representar 

o conto 

 

 

 Practicar a linguaxe: 

The (car) is 

in/on/under the 

(book). Where’s my 

(car)? Is it (under) 

the book? Yes, it 

is./No, it isn’t. 

 Practicar a fonética: 

A brown bike and a 

blue board game. 

 

 

Starting the lesson. Sing Hello, everyone. CD3 

Track 1 p23. Do the opening routine. CD3 Track 20 

p23. Sing Where’s my skateboard? 

CD3 Track 26 p134. Explain the aims of the 

lesson. 

8 Listen, look and say 

9 Do the cut-out on page 101. Act out the Story. 

10 Play Where’s my car? 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD3 Track 21 p23. Sing Goodbye, everyone. 

CD3 Track 2 p23 

Activity 

Book p.52 

Language 

and 

communicat

ion 

4 Look and 

write. Read 

and circle 

the answer. 

CCL 

CAA 

SIE 

CCEC 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a . 

Lección 5. 

Cros-

curricular. 

p66 

Identificar e 

dicir 

materiais 

 Practicar o 

vocabulario: wood, 

plastic, metal, paper 

 

 

Starting the lesson. Sing Hello, everyone. CD3 

Track 1 p23. Do the opening routine. CD3 Track 20 

p23. Review the Story. Explain the aims of the 

lesson. 

11 Listen, point and say. 

12 Listen and repeat. Answer the questions. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. CD3 Track 21 p23. Sing Goodbye, 

everyone. CD3 Track 2 p23 

 

Activity 

Book p.53 

5 Read and 

match. (See 

Pupil’s Book 

page 66, 

Activity 12.) 

CCL 

CMCT 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a . 

Lección 6. 

Cros-

curricular. 

p67 

Dicir de que 

están feitos 

os 

xoguetes 

 Aprender e practicar 

a linguaxe: My 

(pencil) is made of 

(wood). 

 

Starting the lesson. Sing Hello, everyone. CD3 

Track 1 p23.  Do the opening routine. CD3 Track 

20 p23. Review the Ping and Pong Story. 

CD3 Track 30 p138. Explain the aims of the 

lesson. 

13 Listen, match and repeat. 

14 Listen and point. Sing Materials are fantastic! 

Tick (✔) the objects in the song. 

15 Talk about your things. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD3 Track 21 p23. Sing Goodbye, everyone. CD3 

Track 2 p23 

 

 

Activity 

Book p.54 

6 Look, 

listen and 

tick (✔). 

Sing 

Materials 

are 

fantastic! 

7 Complete 

the 

sentences. 

CCL 

CMCT 

CCEC 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a . 

Lección 7. 

Unit 

review. 

p68-69 

Repasar os 

contidos da 

unidade 

 Revisar todo o 

vocabulario e 

linguaxe da 

unidade. 

 

Starting the lesson. Sing Hello, everyone. CD3 

Track 1 p23. Do the opening routine. CD3 Track 20 

p23. Sing Materials are fantastic! 

CD3 Track 32 p140. Explain the aims of the 

lesson. Do a language review quiz. 

16 Listen, number and repeat. Read, stick and 

write. 

17 Listen and tick (✔) or cros (✘). Say. 

18 Listen, point and repeat. Ask and answer. 

Ending the lesson. Review the lesson and the unit. 

Progress Journal Unit 6. Download the Progress 

Journal for Unit 6. The children complete the 

activities and reflect on their progress. Do the 

closing routine. CD3 Track 21 p23. Sing Goodbye, 

everyone. CD3 Track 2 p23 

 

Activity 

Book p.55 

Unit review 

8 Read and 

draw. Use 

the right 

colour. 

9 Tick (✔) 

what you 

can do. 

CCL 

CAA 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a . 

Lección 8. 

Kids' 

Culture 

P70 

Escoitar, 

cantar e 

representar 

unha 

canción 

 Practicar linguaxe 

cultural: In the 

holidays, I play with 

my (bike). 

 

 

 

Starting the lesson. Sing Hello, everyone. CD3 

Track 1 p23. Do the opening routine. CD3 Track 20 

p23. Explain the aims of the lesson. 

1 Listen, sing and act out a song: 

Four great toys in a toy shop. 

2 Listen and number. Draw and say. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. CD3 Track 21 p23. Sing Goodbye, 

everyone. 

CD3 Track 2 p23 

 

Activity 

Book p.56 

1 Circle and 

write for 

you. Draw 

you and 

your toy. 

Sing. 

2 Read, 

look and 

write. 

CCL 

CD 

CCEC 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a . 

Tiger 

Review 1 

P71-72 

Repasar as 

unidades 5 

e 6 

 Revisar os contidos 

das últimas dúas 

leccións. 

 

 

1 What’s your favourite toy? 

2 Listen to the Story. Who talks to a parrot? 

3 What movements can you see in the Story? 

4 Look at the Story and the pictures. Tick (✔) or 

cros (✘). 

5 Listen and circle. 

6 Listen and choose. Sing your favourite song. 

7 Think and colour. 

 

Activity 

Book p.57-

58 

1 Read. 

Look and 

remember. 

Write. 

2 Look and 

write. 

CCL 

CCEC 

CAA 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a . 

 

Recursos de Avaliación 

 

 Avaliación informal 

- Observación en clase para verificar tanto o progreso individual como 

o global 

- Exercicios do Activity Book. 

- Habilidades: exercicios de reading, writing, listening e speaking 

 

 Avaliación formal 

- Actividades do Progress Journal. Unit 6 

- Lección 7. Unit review 

- Tiger Review 3: Review units 5-6 

- Test of the unit 

- Term Test 

- End-of-Year Test 

 

 Autoavaliación 

- Picture Dictionary. Unit 6. 

- Actividade de autoavaliación do repaso da unidade. 

 

Recursos 

 

Materiais impresos: Pupil’s Book pp61-72, Activity Book pp49-58, 

Teacher’s App en Navio, Class CD e/ou vídeo clip, flashcards e/ou 

Tap and Teach flashcards, adhesivos da unidade, conto animado, 

cartóns do conto e/ou presentación do conto Tap and Teach, cartóns 

de palabras, Picture Dictionary, recortables, tesoiras, máscaras Tiger. 

 

Materiais dixitais: 

Para o profesor: Non esquecer que se pode ensinar esta unidade 

utilizando o Teacher’s App en Navio. 

Para o alumno: Convidar os alumnos a usar a App en Navio para 

repasar o aprendido na unidade. 

 

Recursos complementarios e Atención á Diversidade 

 

 Actividades ao comezo e final da lección do Teacher's Book 

 Actividades do Activity Book e Essential Activity Book 

 Activities Bank. TB páxinas 23-24 

 Teacher’s App en Navio: Fichas de reforzo e ampliación, Progress 

Journal e Skills Trainer. 
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   TIGER TASKS: Seasons and Weather / Places People Live 

 

TIGER TASKS. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE1.1. 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

 

 

EA1.1.   

EA1.2.   

EA1.5. 

 

 

Estratexias de comprensión: 

• Escoitar vocabulario sobre o tempo, as estacións, e a roupa 

• Escoitar e identificar a roupa que leva en diferentes estacións 

• Escoitar un texto sobre o tempo en diferentes países 

• Escoitar os ordinales 

• Escoitar e identificar habitacións, e palabras asociadas con 

castelos 

• Escoitar unha presentación 

• escoitar a persoas falando sobre onde viven 

• Escoitar e descubrir cousas sobre planos de casas 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

 

CCL 

CMCT 

CCEC 

CSC 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Interese en nomear materiais escolares 

• Interese en aprender cousas sobre as estacións na arte 

• Interese en aprender cousas sobre as estacións no mundo 

• Pracer en falar das estacións e a roupa que se poñen en cada 

unha 

• Conciencia do valor de colaborar 

• Boa disposición para traballar en equipo 

• Conciencia das variedades de casas 

• Interese en aprender cousas sobre distintas casas 

• Interese en aprender cousas sobre edificios históricos 

• Pracer en falar de vivendas e edificios 

• Interese en pescudar cousas sobre residencias famosas 

• Conciencia do valor de colaborar 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas e obxectos 

Establecer e manter a comunicación 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

 

 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

• There’s a (tree). There are some (flowers). There are lots of 

(birds). 

• It’s (cold) and (rainy). 

• I live in (Australia). I wear (sunglasses). It’s very (sunny). 

• In summer, it’s (sunny). The weather is (hot). People wear 

(gloves). 

• I live in a (flat). My home is on the (2nd) floor. 

• There’s a (bathroom). There are (three) bedrooms. 

• The castle is very big. It’s got (four) towers. 

• There is (a tower). There are (three towers). It has got (ten) rooms. 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relacionado con :. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• autumn, spring, summer, winter 

• cloudy, cold, hot, rainy, snowy, sunny 

• boots, gloves, sunglasses 

• first, second, third, fourth, fifth 

• bathroom, bedroom, kitchen, living room 

• castle, king, queen, stone, tower 

• big, small 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Escoitar presentacións 
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7. METODOLOXÍA E RECURSOS 

7.1. Principios metodolóxicos 

Decreto 105/2014, artigo 15: 

Farase especial fincapé na atención á diversidade dos alumnos, na atención 

individualizada, na prevención das dificultades de aprendizaxe e na aplicación 

de mecanismos de reforzo en canto detéctense ditas dificultades. 

A metodoloxía será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e 

participativa, e dirixida ao logro dos obxectivos e competencias clave. 

A acción educativa buscará integrar as diferentes experiencias e aprendizaxes 

dos alumnos e terá en conta os seus diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe, 

favorecendo a capacidade de aprender por si mesmos e promovendo o traballo 

en colaboración e en equipo. 

A intervención educativa debe ter en conta como principio a diversidade dos 

estudantes. 

Durante a etapa prestarase especial atención á atención personalizada dos 

alumnos. 

 

7.2. Materiais e recursos 

Hai que ter en conta aquí os recursos humanos, os recursos espaciais e os 

materiais. 

Recursos humanos: moitas veces, o profesor debe actuar como un recurso 

dependendo da actividade. Nos xogos de rol o profesor pode axudar aos 

estudantes para realizar unha obra de teatro ou como un recurso de linguaxe. 

Recursos espaciais: Aquí debemos mencionar as aulas. O computador 

utilizarase dependendo da actividade. O computador é un recurso  motivador 

porque os nosos alumnos desfrutan usándoo e séntense máis cómodos. 
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Dependendo da actividade (actividade individual, actividade de grupo, xogo de 

rol...) temos que ter en conta a distribución do espazo dentro da aula. Debido á 

situación este ano os alumnus estarán sentados individualmente. 

Materiais: hai que mencionar o computador (que se utilizará tamén como 

reprodutor de CD), pizarra, internet... 

Libros: 

New Tiger 1 é un divertido curso de contos para Primaria que utiliza un enfoque 

global do ensino do inglés. En New Tiger 1 os nenos aprenden inglés con 

Tiger, un tigre máxico que salta ao mundo real dos humanos, con algúns 

amigos. Xuntos, todos descobren o mundo que lles rodea. New Tiger 1 ten 

historias  ricamente ilustradas cunha mestura de contextos reais e de fantasía e 

un claro vínculo co tema de  AICLE da unidade. Os alumnos tamén poden ver 

versións de debuxos animados de cada historia no CD- ROM de historias 

animadas. New Tiger 1 ten un enfoque global para o ensino do inglés: Os 

contidos doutras áreas como a ciencia e a arte están totalmente integrados no 

resto da unidade e teñen en conta a orde en que se estudan estas materias no 

plan de estudos español. Os pósteres fotográficos de  AICLE en cada unidade 

consolidan os conceptos e proporcionan un vocabulario opcional adicional. 

Cultura infantil real do Reino Unido en cada unidade. Os folletos de 

competencias clave permiten aos nenos avaliar a súa aprendizaxe dunha 

maneira divertida e proporcionan un rexistro do desenvolvemento das 

competencias. 

New Tiger 2 é un divertido curso de contos para a Primaria que utiliza un 

enfoque global do ensino do inglés. En New Tiger 2 os nenos aprenden inglés 

con Tiger, un tigre máxico que salta ao mundo real dos humanos, con algúns 

amigos. Xuntos, todos descobren o mundo que lles rodea. New Tiger 2 ten 

historias  ricamente ilustradas cunha mestura de contextos reais e de fantasía e 

un claro vínculo co tema de AICLE da unidade. Os alumnos tamén poden ver 

versións de debuxos animados de cada historia no CD- ROM de historias 

animadas. New Tiger 2 ten un enfoque global para o ensino do inglés: Os 

contidos doutras áreas como a ciencia e a arte están totalmente integrados no 
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resto da unidade e teñen en conta a orde en que se estudan estas materias no 

plan de estudos español. 

O Tiger Team 3 é un divertido curso de contos para a Primaria que combina un 

enfoque no "inglés real" cun enfoque paso a paso para a adquisición da 

gramática. En Tiger  Team 3 acompañamos aos nenos  Nassim,  Ellie,  Claire e 

Ben nas súas aventuras no Tiger  Street Club, mentres aprenden sobre o 

mundo que lles rodea. Tiger  Tem 3 inclúe emocionantes historias de aventuras 

e viaxes que os nenos de segundo ciclo adorarán. Os alumnos tamén poden 

ver versións de debuxos animados de cada historia no CD- ROM de Contos 

Animados. Un enfoque claro e sistemático da gramática no Pupil’s Book e o 

Activity Book. O contido doutras áreas como a ciencia e a arte está totalmente 

integrado no resto da unidade cun forte vínculo cos contos da unidade. Os 

pósteres fotográficos de  AICLE en cada unidade consolidan os conceptos e 

proporcionan vocabulario opcional adicional. 

Tiger  Team 4 é un divertido curso de contos para a Primaria que combina un 

enfoque no "inglés real" cun achegamento paso a paso á adquisición da 

linguaxe. O Tiger Team 4 inclúe emocionantes historias de aventuras e viaxes 

que aos nenos de segundo ciclo encantaranlles. Os alumnos tamén poden ver 

versións de debuxos animados de cada historia no CD- ROM de Contos 

Animados. Un enfoque claro e sistemático da gramática no Pupil’s Book e o 

Activity Book. O contido doutras áreas como a ciencia e a arte está totalmente 

integrado no resto da unidade cun forte vínculo cos contos da unidade. Os 

pósteres fotográficos de  AICLE en cada unidade consolidan os conceptos e 

proporcionan vocabulario opcional adicional. 

Na clase de 5º non se utilizarán libros físicos, soamente libros dixitais. Neste 

caso mesturaremos diversos proxectos editoriais que utilizarán videos 

animados e reais para a aprendizaxe. Tamén se tratará de fomentar o uso da 

libreta de inglés como medio de organización e estudo da materia. 

Oxford  Rooftops 6 é un curso para o terceiro ciclo de Primaria que se centra 

no "inglés real" e proporciona unha ponte á Secundaria. Inclúe personaxes 

fotográficos reais cos mesmos intereses e afeccións que os seus alumnos. 

Combina historias da vida real con historias humorísticas e de aventuras que 
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atraerán aos preadolescentes. Un enfoque claro e sistemático da gramática no 

Pupil’s Book e no Activity Book. 

 

  



242 

 

8. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. ESTUDANTES CON 
NN.EE. 

Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á 

diversidade do alumnado nos centros educativos da Comunidade Autónoma de 

Galicia, nos que se imparten os ensinos establecidos na Lei Orgánica de 

Educación 2/2006, do 3 de maio. 

Decreto 105/2014, artigo 16 

Teoría das intelixencias múltiples de Howard Gardner (1983): música-rítmica 

e harmónica, visual-espacial, verbal-lingüística, lóxica-matemática, corporal- 

cinética, interpersoal,  intrapersonal, naturalista, existencial, intelixencias 

adicionais 

Temos un grupo de habilidades mixtas, e as diferenzas entre os estudantes 

atópanse nos seus ritmos de aprendizaxe, motivacións, intereses e cultura. 

Factores que determinan a diversidade do grupo: 

-Estudantes con diferentes niveis de competencia curricular 

-Estudantes que están en diferentes momentos do desenvolvemento  psico-

evolutivo 

-Estudantes con diferentes motivacións e intereses 

-Estudantes con diferentes estilos de aprendizaxe 

-Estudantes de diferentes ambientes e contextos socioculturais... 

Medidas: 

-Adecuación, adaptabilidade e flexibilidade de tempo, agrupación, espazos, 

materiais e recursos 

-Seguimento / actividades de extensión para os que terminan rápido / os que 

terminan cedo 

-Actividades de reforzo para os estudantes lentos. 
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9. AVALIACIÓN 

Decreto 105/2014, Artigo 12: A avaliación dos procesos de aprendizaxe dos 

alumnos será continua e global, e terá en conta os seus progresos no conxunto 

das áreas. 

Orde do 9 de xuño de 2016, pola que se regula o proceso de avaliación na 

etapa de Educación Primaria na nosa Comunidade Autónoma, Galicia. 

Para avaliar o proceso de aprendizaxe, debemos levar a cabo un proceso de 

tres etapas: 

Avaliación inicial: permítenos obter información sobre o noso punto de partida 

analizando os coñecementos previos do alumnado, as súas experiencias e 

valores. Isto é moi útil para saber o tipo e o grao de intervención pedagóxica 

que é necesario aplicar. 

Avaliación formativa: a través do proceso de ensino-aprendizaxe tamén 

temos que avaliar os nosos procedementos. Móstranos a evolución. Temos 

que ter en conta se a nosa planificación funciona, así que se non funciona, 

debemos tomar algunhas decisións e axustala. 

Avaliación final: realízase ao final de cada unidade didáctica e ten en conta a 

aprendizaxe utilizando como referencia os criterios de avaliación, os obxectivos 

e as competencias clave que reflicten a situación final do proceso. Esta 

avaliación debe ir seguida dun proceso de reflexión antes, durante e despois do 

proceso de aprendizaxe. 

 

9.1. Procedementos e ferramentas 

Como avaliar? Procedementos e ferramentas: 

Observación diaria: un dos aspectos máis importantes da avaliación é o 

progreso diario e a participación dos estudantes en clase. 

Diario do profesor 

A autoavaliación do estudante 

Portfolio: un documento persoal no que os alumnos poden rexistrar as súas 

cualificacións e outras experiencias lingüísticas e culturais significativas. 
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Aplicacións didácticas:  Edmodo,  Kahoot,  Plickers, etc. 

Rúbricas: Instrumentos de puntuación para determinar as cualificacións ou o 

grao en que os estudantes demostraron ou alcanzaron os estándares de 

aprendizaxe. 

Que se debe avaliar? Decreto 105/2014, Artigo 4: Os criterios de avaliación son 

o punto de referencia específico para avaliar a aprendizaxe dos estudantes. 

Describen o que se quere valorar e o que os estudantes deben lograr, tanto en 

coñecementos como en aptitudes, e responden ao que se pretende conseguir 

en cada disciplina. Ademais, ter en conta o Decreto-Ley 31/2020, do 29 de 

setembro, que trata de cuestións importantes sobre a flexibilización dos 

criterios de avaliación e os criterios de promoción dos estudantes. 

 

9.2. Criterios de cualificación 

De 1º a 3º de Primaria: 

CRITERIO PONDERACIÓN 

Traballo na clase 15% 

Libro de traballo e fichas 15% 

Exames 50% 

Participación 10% 

Comportamento 10% 

 

De 4º a 6º de Primaria: 

CRITERIO PONDERACION 
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Libreta, Activity Book e Fichas 15% 

Exames 50% 

Proxectos finais / Tarefas 15% 

Participación 10% 

Comportamento 10% 

 

9.3 Criterios de promoción 

 

Os criterios de promoción para os estudantes de Educación Primaria son os 

seguintes: 

Ao final do grao da Ed. Primaria terán que estar no mesmo ano (non se 

promocionarán): 

 - Os estudantes que non alcancen os obxectivos mínimos en tres áreas. 

- Os alumnos que non alcancen os obxectivos mínimos en dous ou máis das 

seguintes áreas: 

 - Matemáticas 

- Lingua e Literatura (Español, Galego ou Inglés). 
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10. PLAN DE REFORZO E RECUPERACIÓN DOS 
COÑECEMENTOS NON ADQUIRIDOS 

10.1. Introdución 
As “Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás 

medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, 

nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se 

imparten as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da 

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato”; establecen que as 

programacións didácticas incorporarán as aprendizaxes imprescindibles non 

adquiridas no curso anterior. 

Con esta fin o equipo docente do CEIP Plurilingüe Santa María elabora o 

presente documento de reforzo e recuperación coa finalidade de que o 

alumnado recupere as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 

2019/2020. 

Este Plan de recuperación e reforzo elabórase a partir dos informes 

individualizados elaborados á finalización do curso 2019/2020 e da avaliación 

inicial realizada no curso 2020-2021.   

 

10.2. Obxectivos 
- Mellorar os procesos de ensino do profesorado do centro educativo no que se 

refire á planificación, coordinación e avaliación das medidas de atención á 

diversidade axeitadas á situación do alumnado. 

- Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

- Fomentar na aula un clima de seguridade e normalidade, no que as medidas 

preventivas do Protocolo COVID-19 formen parte da rutina diaria da 

comunidade educativa. 

- Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demáis persoas, 

respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios 

para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 
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- Contribuír ao desenvolvemento integral do alumnado nos distintos ámbitos: 

físico, emocional, social, cognitivo e lingüístico. 

- Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución 

de problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás 

situacións da súa vida cotiá.   

- Reforzar os coñecementos e destrezas nas áreas instrumentais. 

- Adquirir habilidades e actitudes favorables á lectura que conduzan ao logro da 

competencia de aprender a aprender, coma base para o desenvolvemento 

doutras competencias básicas. 

- Reforzar elementos curriculares esenciais, as aprendizaxes imprescindibles 

do curso anterior e as competencias clave; poñendo especial atención a 

competencia comunicativo-lingüística (CCL), matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) e competencia dixital (CD). 

- Aumentar a motivación e seguridade cara o traballo escolar. 

 

10.3. Contidos mínimos 
CONTIDOS MÍNIMOS DO NIVEL DE 1º EDUCACIÓN PRIMARIA: 

CONTIDOS MÍNIMOS 

Entender e seguir as principais instruccións do profesor na clase. 

Comprender o vocabulario básico de: cores, animais, partes da cara, 

números do un ao 10, accións, frutas, Nadal,  Halloween, xoguetes e 

obxectos do verán. 

Comprender globalmente cancións e historias en lingua estranxeira, 

adaptadas ao seu nivel. 

Ter unha pequena conversación co profesor (pregunta-resposta), 

usando estructuras comúns nas rutinas de clase. 

Participar e colaborar nas actividades levadas a cabo na lingua 

estranxeira. 

Recoñecer preguntas, afirmacións ou ordes polo seu ritmo e entoación. 
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10.4. Medidas metodolóxicas e organizativas 
            A continuación, amósase de xeito resumido un cadro das medidas que 

se adoptarán, en función do nivel educativo, para favorecer o reforzo do 

alumnado nas diferentes áreas instrumentais e competencias básicas. 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS E METODOLÓXICAS ADOPTADAS  

Supervisar tarefas diariamente x 
Complementar os exames escritos de 

forma oral 
x 

Reforzo educativo por parte do 

mestre titor 
 

Deixar máis tempo para os exames ou 

dividilos en dúas sesións 
x 

Reforzo por parte do profesorado 

especialista en Pedagoxía 

Terapéutica 

 
Posibilitar que as nenas/os que o 

desexen poidan recuperar exames 
 

Reforzo por parte do profesorado 

especialista en Audición e Linguaxe 
 

Pedir que se revisen os traballos e os 

exames antes de entregalos 
x 

Titoría entre iguais  Traballo por proxectos x 

Priorizar contidos curriculares 

mínimos 
x 

Autoinstrucións e seguimento de 

secuencias 
x 

Segmentar as actividades longas e 

limitar o número 
x 

Tarefas centradas no pensamento 

crítico e creativo 
x 

Adaptar o currículo ás capacidades, 

ao estilo de aprendizaxe e ás 

necesidades do alumnado 

x 
Tarefas globalizadas e 

multidisciplinares 
x 

Alternar actividades teóricas con 

traballo práctico ou máis estimulantes 

con outras menos motivadoras 

x 

Empregar a axenda como medio de 

comunicación coa familiar (recollendo 

tarefas de reforzo necesarias). 

x 

Alternar a forma de presentación (de 

forma oral, escrita ou coas novas 

tecnoloxías) 

x Actividades de autoaprendizaxe  

Explicar a actividade de xeito claro e 

sinxelo e asegurarse da súa 

comprensión. 

x 

Entrevistas periódicas individuais co 

alumnado sobre a evolución, 

motivación, conduta e traballo 

(autoavaliación). 

x 
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Emprego de murais e mapas 

conceptuais cos contidos mínimos 
x 

Aportación á familia de pautas e 

recomendacións do traballo individual 
x 

Metodoloxía multisensorial: Empregar 

diferentes estímulos (visuais, 

musicais…) 

x 
Metodoloxías que favorezan a 

participación do alumnado. 
x 

Exames escritos curtos e con 

preguntas breves, cerradas, claras e 

sinxelas 

x 

Formación TICs nos recursos 

informáticos do centro educativo (aula 

virtual,...) 

 

Reunións regulares entre o 

profesorado e a familia (3 semanas) 
x 

Aprendizaxe globalizado: 

Organización  de contidos en ámbitos 

integradores. 

x 

Desenvolvemento de estratexias que 

favorezan a autonomía e aprendizaxe 
x Repasar diariamente x 

Intervencións funcionais e individuais    

    

  

10.5. Recursos 
 Persoais: Familias, mestres titores/as, mestres especialistas das 

diferentes áreas, mestres especialistas en Pedagoxía Terapéutica e Audición e 

Linguaxe, orientadora e Equipo Directivo. 

 Materiais: material didáctico e curricular, recursos informáticos 

(ordenadores, pantalla dixital, aulas virtuais,  etc). 

10.6. Temporalización 
MESES ACTIVIDADES A REALIZAR 

 OUTUBRO: 

 

 Repaso de contidos do ano anterior mediante 

actividades lúdicas. 

 Uso de cancións e historias na lingua 

estranxeira. 

 Practicar preguntas/respostas básicas nas 
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rutinas diarias. 

 Traballar preguntas, afirmacións e ordes na 

aula diariamente. 

NOVEMBRO: 

 

 Facer actividades colaborativas como creación 

de murales para aprender os conceptos. 

 Practicar preguntas/respostas básicas nas 

rutinas diarias. 

 Facilitar instruccións visuais que 

complementen as faladas. 

 Traballar preguntas, afirmacións e ordes na 

aula diariamente. 

DECEMBRO: 

 

 Practicar preguntas/respostas básicas nas 

rutinas diarias. 

 Facilitar instruccións visuais que 

complementen as faladas. 

 Traballar preguntas, afirmacións e ordes na 

aula diariamente. 

 

10.7. Criterios de avaliación 

Os criterios de calificación establécense do seguinte xeito: 

-A valoración das probas escritas será do 50% 

-A valoración do traballo do alumno tanto na casa como na clase supón outro 

30% 

-O 10% da valoración corresponde á participación activa na aula, actitude con 

respecto á materia... 
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- O 10% da valoración corresponde ao comportamento do alumno/a. 

10.8. Avaliación e seguemento 
 A avaliación realizarase en decembro ao final do primeiro trimestre.  

Faranse tres revisións xerais ó longo do trimestre. Na reunión de avaliación 

trimestral analizarase o grado de consecución dos obxectivos e contidos 

mínimos.  O criterio de avaliación a seguir será o seguinte: Progreso nos 

resultados das avaliacións, tendo en conta o número de áreas con cualificación 

global positiva conseguidos polo alumando con respecto á avaliación do curso 

anterior. 
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11. REQUISITOS MÍNIMOS 

1º de Primaria: 

• Practicar saúdos simples. 

• Presentarse e dicir os seus nomes. 

• Recoñecer, identificar e contar de 1 ata 20. 

• Identifificar e nomear distintos tipos de tempo. 

• Identificar e dicir o nome de vocabulario básico de: partes do corpo, 

animais, xoguetes, membros da familia, utensilios escolares, ruopa, Halloween, 

Nadal e Pascua. 

• Identificar e nomear tódolas cores. 
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12. PLAN DE REFORZO E RECUPERACIÓN DA 
ASIGNATURA 

 Faranse actividades de reforzo e materiais específicos para garantir que o 

alumnado nesta situación poda conseguir os obxectivos esperados. 

 Farase un seguemento individual e continuado do traballo destes 

estudantes, para poder resolver calqueira dúbida que podan ter. 

 Subiranse á aula virtual materiais específicos de reforzo para estes 

estudantes, para que podan complementar o traballo na aula co traballo 

dende casa. 
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13. PLANS E PROXECTOS ESCOLARES 

Proxecto lector: Lei Oránica 8/2013, 9 de Decembro. Artículo 18, Lei Orgánica 

de Educación 2/2006, 3 de maio (LOE). Anexo IV: Usaranse distintas historias 

en cada unidade, que serán o centro da mesma. Con estas historias 

traballaremos o vocabulario principal e repasaremos os coñecementos previos 

e os intereses dos alumnos. Ademais, traballaremos con libros reais de países 

de lingua inglesa, para despertar o interese acerca da cultura e a costumes 

sociais dalá. Para isto teremos un período regular de lectura na clase, para ver 

e escoitar historias con eles. 

Plan de convivencia: O Plan de convivencia, de coexistencia e participación 

na comunidade educativa será traballado en cada clase baseándonos nunha 

relación libre de prexuizos cos nosos estudantes e usando materiais que 

promovan a co-existencia. 

Plan de TICs: Mediante a introducción de novos materiais na aula, como smart 

boards ou CDs interactivos con xogos, temos a posibilidade de introducir as 

novas tecnoloxías na aula, para poñer aos nenos e nenas en contacto con 

novos medios de aprendizaxe constantemente. Non podemos olvidar o uso de 

ordenadores na aula de informática, e o uso de internet para a búsqueda de 

materiais, cancións e historias. Esta sección estará moi presente porque o uso 

de novas tecnoloxías será moi común na clase de inglés. Non podemos 

olvidarnos de que o noso centro entrou este ano no programa E-Dixgal, que 

fomenta o uso as novas tecnoloxías entre os nosos estudantes, 

proporcionando ordenadores portátiles para o uso individual dos noso 

alumnado de 5º de Primaria. Tamén, debido ás características especiais deste 

ano, moitos dos materiais e actividades feitos na clase serán subidos á aula 

virtual para que o alumnado poda acceder a eles dende a súa casa. 
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14. ADAPTACIÓN DAS CLASES A UNHA SITUACIÓN 
DE ENSINANZA MIXTA OU NON PRESENCIAL 

Debido á situación de alerta sanitaria, causada polo Co-ViD 19 este ano 

vivimos unha situación sen precedentes, na que tanto os profesores coma o  

alumnado poderíamos vernos traballando dende casa como xa ocurriu o 

pasado curso escolar. Este curso escolar, debemos estar preparados para 

afrontar unha situación de docencia dende casa, xa sexa de forma parcial o 

completa. No caso de alumnado sen medios tecnolóxicos tratarase de 

contactar coa familia de xeito que se poidan organizar unha serie de pautas 

que permitan ao alumnado continuar co proceso educativo. Poremos tamén a 

estas familias en contacto con servicios do concello que lles axuden a obter os 

medios necesarios para seguir coas clases online. 

Por iso mesmo, desarrollamos este apartado, para facilitar unhas pautas de 

seguemento básicas no caso de que nos atopemos nesta situación. No caso de 

docencia presencial, faremos fincapé no uso da aula virtual como ferramenta 

adicional para facer actividades de aula e traballo, para que o noso alumnado 

aprenda a manexala e utilizala. 

14.1 Docencia mixta 

No caso de que a situación que se nos presente consista en facer unha 

docencia mixta, alternando días de teletraballo e días de traballo presencial, 

seguiremos as mesmas pautas que durante o curso escolar: subiremos 

materiais á aula virtual para seguir traballando nos contidos, faremos videos 

explicativos para que os nosos alumnos comprendas as novas aprendizaxes e 

faremos reunións semanais para resolver dúbidas e manternos en contacto co 

noso alumnado, facendo fincapé no seu estado emocional e anímico. 

A aula virtual do centro será unha ferramenta clave nesta situación, pois o ano 

pasado serviunos para manter o contacto e o traballo tanto coas familias como 

co alumnado. Outras aplicacións e ferramentas dixitais serán utilizadas para 

complementar as aprendizaxes, tales como: liveworksheets, kahoot, educaplay, 

vimeo, youtube… 



256 

 

14.2 Docencia non presencial 

No caso de confinamento e docencia online ou non presencial, dende o centro 

decidimos seguir unhas directrices xerais, para facilitar a situación a toda a 

comunidade educativa: 

• Reducción das horas de clase: Baseándonos na experiencia do 

ano pasado, observamos que os alumnos non traballan da mesma 

maneira dende casa que no centro escolar. As familias non sempre 

están dispoñibles para axudar, e os nenos non sempre son autónomos 

nas tarefas asignadas; ademáis de que a carga lectiva é excesiva. Por 

isto, decidimos que no caso de docencia non presencial, cada tutor 

reduciría os horarios para adecualos a esta situación, con non maís de 

tres asignaturas cada día. 

• Traballo autónomo por parte do alumnado: Como docentes, 

cremos que nesta situación o alumnado ten que traballar de forma 

autónoma, facendo os exercicios asignados coa axuda das nosas 

explicacións, pero sen necesidade de que nós estemos virtualmente 

con eles en tódalas sesións. Por iso mesmo, non faremos 

videochamadas cada vez que haxa clase, senon que adicaremos ese 

tempo á corrección de traballos e exercicios que eles fixeran 

autónomamente. 

• Videochamadas: O contacto continuo co alumnado é importante, 

xa non só para poñernos ao día dos seus avances e problemas na 

materia, senón para observar o seu estado emocional e axudarlles a 

sobrelevar a situación mediante charlas e reunións cos seus 

compañeiros de clase. Por iso, consideramos importante ter polo 

menos unha reunión semanal con cada clase, para preguntar dúbidas, 

facer repaso da materia e intercambiar opinións acerca de como levan 

a situación. 

A parte destas directrices xerais, dende a asignatura de inglés trataremos de 

levar un enfoque metodolóxido lúdico e facer actividades que estén baseadas 
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nos intereses dos nosos alumnos e alumnas. Traballaremos con cancións, 

vídeos e historias curtas en lingua estranxeira, crucigramas, pasapalabras… 

15. CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA PRÁCTICA 
DOCENTE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Contribución ao desenvolvemento social e persoal dos estudantes. 

Busca un desenvolvemento integral 

dos estudantes, favorecendo a súa 

integración e autonomía persoal. 

          

Coñece o transfondo persoal dos 

estudantes e está interesada nos seus 

hobbies e intereses. 

          

Móstrase accesible para os estudantes 

e as familias. 

          

Toma as medidas necesarias para 

mellorar a coexistencia e a resolución 

pacífica de conflictos. 

          

Organización da aula e uso dos recursos da escola. 

Busca unha organización flexible das 

actividades feitas para o centro. 

          

Axusta as actividades aos recursos da 

escola. 

          

Contribución aos plans e proxectos escolares. 

Coñece os plans e proxectos escolares.           

Fai as actividades necesarias para 

desenrolar os plans e proxectos. 
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Colabora no seguemento e 

implementación de plans e proxectos. 

          

 

16. CRITERIOS PARA A AVALIACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN 

O proceso de facer a programación é previo ao comezo do ano escolar, así que 

pode haber diferencias entre o planeado e as necesidades reais. A 

programación debe ser avaliada polo equipo de ciclo periódicamente para facer 

as adaptaciones á evolución do proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

Seguiremos os seguintes criterios. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Organización e distribución dos contidos e criterios de avaliación. 

Os contidos teñen unha 

temporalización flexible. 

          

Os obxectivos e as metas son 

alcanzables e relacionadas coa concreción 

curricular. 

          

As actividades son coherentes cos 

contidos e obxectivos. 

          

Enfoques metodolóxicos e didácticos. 

Promove a participación  activa dos 

estudantes con actividades motivadoras. 

          

Establece metodoloxías aos 

obxectivos. 

          

Procedementos e instrumentos de avaliación. 
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Son adecuados para a idade e as 

habilidades dos estudantes. 

          

Usa a observación diaria e notas diarias 

para recoller información. 

          

Usa diversas técnicas e instrumentos.           

Medidas para a diversidade de intereses, motivacións, ritmos e 

estilos de aprendizaxe. 

Ten en conta a diversidade de intereses, 

motivacións, ritmos e estilos de aprendizaxe. 

          

Introduce medidasde detección de 

problemas e/ou dificultades. 

          

Ten unha natureza comprensiva e 

preventiva das dificultades. 
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17. COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS E ESTUDANTES 

Cada trimestre un boletín de notas é enviado a cada familia, no cal se explican 

as súas notas e o seu comportamento cívico-social. Cada luns, de 5 a 6, o tutor 

recibirá de forma telemática aos país de un ou varios alumnos para dar 

información acerca da evolución académica dos seus alumnos. Os 

especialistas informarán ao tutor do desenvolvemento dos alumnos nas súas 

materias antes das titorías. 

Cada semana as libretas e os activity books serán revisados, facendo unha 

análise cos estudantes, para que podan rectificar e asegurar os seus 

coñecementos. 

Ademáis, as comunicacións importantes levaranse a cabo en formato papel e 

electrónico, co uso da apliación abalar movil. 
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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTO 

Tendo en conta a realidade actual da Unión Europea, o concepto de 

plurilingüismo adquire cada vez máis importancia para o Consello de Europa no 

que se refire á aprendizaxe de idiomas, promovendo a aprendizaxe dos 

mesmos mediante a elaboración do Marco Común Europeo de Referencia ( 

MCER). O coñecemento de idiomas estranxeiros ofrece aos nosos estudantes 

unha perspectiva multicultural da vida. 

1.1 Escola 

Real Decreto 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos 

mínimos dos centros que imparten os ensinos de segundo ciclo de Educación 

Infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria. 

Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento 

Orgánico dos centros de Educación Infantil e de Educación Primaria. 

Orde do 22 de xullo de 1997, pola que se regulan determinados aspectos da 

organización e funcionamento das escolas de Educación Infantil, das escolas 

de Educación Primaria e das escolas de Educación Infantil e Primaria 

dependentes da Consellería de Educación e Xestión Universitaria. 

Decreto-Ley, 31/2020, do 29 de setembro, que trata de cuestións importantes 

sobre a  flexibilización dos criterios de avaliación e os criterios de promoción 

dos alumnos. 

A presente programación está dirixida aos alumnos dos 6 niveis de Educación 

Primaria do CEIPP Santa María, situado na localidade das Pontes de García 

Rodríguez (A Coruña). A maioría dos alumnos viven en entidades de pequena 

poboación, onde as familias teñen un nivel socioeconómico medio. 

A poboación ten ao redor de 10.000 habitantes, e outras dúas escolas públicas 

para proporcionar servizos educativos á zona. O CEIPP Santa María está 

situado no centro do pobo, o que lles permite non ter servizo de autobús. 

Ademais, a escola está dentro do Proxecto Plurilingüe, o que significa que 

terán a materia de Artes en inglés. 
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O centro ten 9 unidades, tres para Educación Infantil e seis para Educación 

Primaria. O número de profesores desta escola é de 17. Hai 4 profesores de 

Educación Infantil, 6 profesores de Primaria, un profesor de Inglés, un profesor 

de Música, un profesor de Educación Física, un profesor de Relixión (que 

tamén visita outras escolas), un profesor de Lingua e Audición e un orientador. 

O número total de alumnos é de 157, dos cales 36 están matriculados en 

Educación Infantil e 121 distribúense entre os diferentes niveis de Educación 

Primaria: 

Nivel Número de 

estudantes 

4º Ed. Inf. 8 

5º Ed. Inf. 8 

6º Ed. Inf. 20 

1º Ed. Primaria 21 

20 Ed. Primaria 10 

3º Ed. Primaria 20 

4º Ed. Primaria 14 

5º Ed. Primaria 13 

6º Ed. Primaria 24 

 

A nosa escola ten un profesor auxiliar de conversación itinerante co que 

traballar o idioma. Normalmente vai ás materias de arte e inglés. 
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1.2 Clase 

A escola ten unha aula de inglés en si mesma, que se atopa no segundo piso. 

Este ano, a aula de inglés utilízase como un aula Covid-19, para manter aos 

estudantes con síntomas. O profesor de inglés terá que visitar cada clase co 

material necesario. Cada clase ten un proxector conectado a un computador, 

unha pizarra branca e unha de xiz, mesas, cadeiras e diferentes útiles 

escolares. Cada alumno terá que traer o material necesario, e tentaremos non 

compartir ningún material da aula (lapis, bolígrafos...). 
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2. Á ÁREA DE LINGUA ESTRANXEIRA:  INGLÉS 

A linguaxe é a ferramenta para a aprendizaxe e a comunicación, por iso os idiomas 

son vitais na vida cotiá das persoas. Neste mundo globalizado no que vivimos, 

agora máis que nunca, os idiomas deben ser aprendidos dende o principio. A 

aprendizaxe de idiomas estranxeiros é pertinente neste contexto, para poder 

comunicarse nun contexto multicultural e plurilingüe. 

O Marco Europeo de Referencia para as Linguas determina as competencias 

lingüísticas dos estudantes en cada parte da aprendizaxe de idiomas ao longo da 

súa vida. A Educación Primaria é só o comezo desta aprendizaxe de idiomas 

estranxeiros, e a base para os alumnos, de modo que cando terminen a súa 

educación e aprendizaxe escolar terán comprensión e comunicación escrita e oral 

nun idioma estranxeiro que lles permita ser usuarios independentes. 

En Galicia temos o primeiro contacto coa aprendizaxe de linguas estranxeiras no 

segundo ciclo de Educación Infantil, co obxectivo de darlles as primeiras 

experiencias nas habilidades orais. Cando estes alumnos chegan á Educación 

Primaria xa teñen certa experiencia coa lingua estranxeira. O plan de estudos está 

estruturado para cada ano en cinco bloques. Mostrámolos por separado, pero 

deben ser entendidos como inseparables na práctica lingüística, en cada acto 

comunicativo. 

Dacordo co artigo 4 do Decreto 105/2014, os contidos son o conxunto de 

coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que contribúen á consecución 

dos obxectivos de cada etapa educativa e á adquisición de competencias. Os 

contidos ordénanse en disciplinas, que se clasifican en materias, áreas, ámbitos e 

módulos segundo o ensino, as etapas educativas ou os programas nos que 

participan os alumnos. 

Bloque 1. Comprensión de textos orais: trata da comprensión auditiva. Consta de 

dous partes: a primeira ten que ver coas estratexias de comprensión e a segunda 

coa identificación de patróns sonoros, ritmo, entoación e acento básico como 

aspectos fundamentais para a comprensión de textos orais breves. 

Bloque 2. Produción de textos orais: trata da expresión oral. Consta de dous 

partes: a primeira ten que ver coas estratexias de produción e a segunda coa 

identificación de patróns de son, ritmo, entoación e acento básico. 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos: trata da lectura. Consta de dous 

partes: a primeira ten que ver con estratexias de comprensión e a segunda coa 

identificación de patróns gráficos, ortografía elemental e convencións de puntuación. 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: trata da escritura. Consta de dous 

partes: a primeira ten que ver coas estratexias de produción e a segunda coa 

identificación de patróns gráficos, ortografía elemental e convencións de puntuación. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia cultural: trata da reflexión sobre 

a lingua e a conciencia intercultural. Trátase dos aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos, as funcións comunicativas, as estruturas sintácticas- discursivas e 

o léxico oral de alta frecuencia. 

Os contidos, os criterios de avaliación e as normas de aprendizaxe organízanse nos 

cinco grandes bloques, e temos que miralos de maneira competente. As relacións 

entre estes tres elementos do programa de estudos son inequívocas. Isto significa 

que por cada habilidade comunicativa listada nos estándares de aprendizaxe, debe 

haber un grupo de contidos relacionados con ela. Desta maneira, para avaliar a 

adquisición de cada estándar, debemos aplicar tódolos criterios de avaliación 

descritos para unha tarefa específica. Debe existir unha coordinación entre os 

profesores de linguas estranxeiras e os profesores de linguas cooficiais, para evitar 

a repetición dos contidos típicos de cada lingua, por exemplo as estratexias de 

lectura ou o proceso de escritura. É esencial un tratamento integral dos idiomas. 

Por último, o noso colexio forma parte da rede de colexios plurilingües de Galicia, o 

que significa que debe existir unha coordinación directa entre o profesor de lingua 

estranxeira, e aqueles que a utilizan para o ensino doutras áreas curriculares. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE 
Segundo o artigo 4 do Decreto 105/2014, as competencias son as capacidades 

para aplicar de maneira integrada os contidos de cada etapa de ensino e 

educación, a fin de lograr a execución adecuada das actividades e a resolución 

eficaz de problemas complexos. 

O Decreto 105/2014, artigo 5 e a Orde  ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, 

describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de 

avaliación no Ensino Primario, o Ensino Secundario e o Bacharelato: 

- 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 da iniciativa e o espírito empresarial ( CSIEE). 

- Concienciación e expresións culturais ( CCEC). 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira contribúe directamente á adquisición 

da competencia comunicativa lingüística, completando, enriquecendo e 

enchendo de novos puntos comprensivos e expresivos esta capacidade 

comunicativa. A aprendizaxe dunha lingua estranxeira baseado no 

desenvolvemento das capacidades comunicativas, contribuirá ao 

desenvolvemento desta competencia básica da mesma maneira que a lingua 

materna. A lingua estranxeira é esencial para esta competencia no discurso 

oral, xa que a capacidade de escoitar e falar é moi importante neste momento. 

Da mesma maneira, a aprendizaxe dunha lingua estranxeira mellora a 

competencia comunicativa ao desenvolver a capacidade de expresión. 
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4. OBXECTIVOS 

O Decreto 105/2014, no seu artigo 4, define como obxectivos os referentes 

relacionados cos logros que deben alcanzar os alumnos ao finalizar o proceso 

educativo, como resultado das experiencias de ensino e aprendizaxe 

intencionalmente planificadas para este fin. 

Decreto 105/2014, Artigo 3: 

a) Coñecer e apreciar as normas e valores da convivencia, aprender a traballar 

de acordo con eles, prepararse para a participación activa na cidadanía e o 

respecto dos dereitos humanos, así como a  multiculturalidad propia dunha 

sociedade democrática. 

b) Levar a cabo unha ética de traballo individual e en equipo, baseada no 

esforzo e a responsabilidade nos estudos, así como desenvolver aptitudes 

relacionadas coa confianza en si mesmo, o pensamento crítico, a iniciativa 

persoal, a curiosidade, o interese e a creatividade no proceso de aprendizaxe e 

o espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e resolución de conflitos que lles 

permitan crecer de maneira independente dentro da contorna familiar e 

doméstico, así como nos grupos sociais nos que interactúan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas 

entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, así como mostrar respecto e non discriminar ás persoas con algunha 

discapacidade. 

e) Coñecer e utilizar adecuadamente as linguas galega e castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas. 

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira, a capacidade de 

comunicarse (competencia comunicativa) a un nivel básico que lles permita 

expresar e comprender mensaxes sinxelas e interactuar en situacións cotiás. 

g) Desenvolver habilidades matemáticas básicas e iniciar tarefas de resolución 

de problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser capaces de aplicalos a 

situacións da vida cotiá. 
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h) Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, 

Xeografía, Historia e Cultura, con especial atención aos relacionados e 

vinculados con Galicia. 

i) Introducirse no uso das TIC, con fins de aprendizaxe, utilizando o 

pensamento crítico cando se reciben e elaboran mensaxes. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e comezar a 

traballar na construción de respostas visuais e audiovisuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptando o corpo propio e o dos demais, 

respectando as diferenzas e utilizando a educación física e o deporte como 

medio para fomentar o desenvolvemento persoal e social. 

l) Coñecer e apreciar aos animais máis próximos ao ser humano e adoptar 

modos de comportamento que favorezan o seu coidado. 

m) Desenvolver as capacidades afectivas en todos os aspectos da 

personalidade e das relacións cos demais, así como unha actitude contraria á 

violencia, aos prexuízos de calquera natureza e aos estereotipos sexistas. 

n) Fomentar a educación viaria e as actitudes de respecto á prevención do 

tráfico e os accidentes de tráfico. 

o) Coñecer, apreciar e valorar a singularidade cultural, lingüística, física e 

social de Galicia, dando especial relevancia a aqueles homes e mulleres que 

realizaron importantes achegas á cultura e sociedade galegas. 

Sendo os obxectivos relacionados coa área de lingua estranxeira inglesa:  b),  

c),  f) e I) 
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5. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 

 

ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

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, do ritmo, e ton da 
lingua estranxeira e uso para a comprensión oral. 

 B1.1. Comprender o sentido xeral de textos 

orais propios da súa idade (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 

 PLEB1.2. Comprende vocabulario básico sobre 

temas familiares a través de apoio visual. 

 CCL 

 PLEB1.3. Comprende preguntas básicas(nome, 

idade e gustos) sobre si mesmo/a e dos e das 

demais. 

 CCL 

 CAA 

 PLEB1.4. Sigue instrucións e comprende peticións 

relativas á vida escolar e da súa contorna 
(Open/close the book, sit down…). 

 CCL 

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 

 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). 

 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 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

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 

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. 

 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. 

 PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter 

información en conversas básicas (nome, idade, 
gustos). 

 CCL 

 PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta.  CSC 

 PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos 

orais sinxelos e breves (p.e. cancións, rimas) 
aprendidos a través de xogos. 

 CCL 

 CSC 

 PLEB2.5. Amosa unha actitude positiva cara á 

aprendizaxe dunha lingua estranxeira. 

 CSC 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 b 

 f 

 

 B3.1. Estratexias de comprensión: 

- Activación progresiva dos coñecementos previos en 

relación á tipoloxía e tema de textos próximos a súa 
idade. 

- Identificación, moi guiada, da idea global de textos 
sinxelos e do seu interese (contos, cancións, rimas…) 

co apoio das ilustracións correspondentes. 

- Identificación de palabras clave do texto, relacionadas 

 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. 

 PLEB3.1. Comprende palabras e frases simples en 

textos moi sinxelos relacionadas cos temas 

traballados previamente de forma oral. 

 CCL 

 PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha 

historia sinxela acompañada de apoio visual e 
identifica os e as personaxes principais. 

 CCL 

 PLEB3.3. Fai hipóteses sobre o tema dun texto  CCL 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

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. 

 B3.3. 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 

elemental a partir do titulo do mesmo e das imaxes 
que o ilustran. 

 CAA 

 PLEB3.4. Le en voz alta textos sinxelos e 

previamente traballados de forma oral, con 
entoación e pronuncia comprensibles. 

 CCL 

 CAA 

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. 

 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. 

 CCL 

 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, organizadas 

con coherencia na súa secuencia e con léxico 
relacionado co tema da escritura. 

 CCL 

 CAA 

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

 CCL 

 CAA 

 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 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

- Asociación global de grafía, pronunciación e 
significado a partir de modelos escritos que 

representan expresións orais coñecidas. 

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 realizar 

unha acción en negativa e afirmativa. 

- Realización de preguntas e respostas en relación ao 

 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 (p. 

e. enlazar palabras ou grupos de palabras con 
conectores básicos como “e, ou”, adecuándoas 

aos propósitos comunicativos. 

 B5.11. Mostrar un control limitado dun 

conxunto de estruturas gramaticais sinxelas e 
de modelos de oracións e frases dentro un 
repertorio memorizado. 

 B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do 

nivel en contextos comunicativos sinxelos. 

 B5.13. Recoñecer e utilizar un repertorio 

 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. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 PLEB5.2. Recoñece e aplica fórmulas básicas de 

relación social. 
 CCL 

 CSC 

 PLEB5.3. Recoñece preguntas e respostas 

sinxelas sobre si mesmo/a e dos e das demais. 
 CCL 

 PLEB5.4. Diferenza saúdos de despedidas e o uso 

de fórmulas de cortesía (Please, thank you, excuse 
me…). 

 CCL 

 CSC 

 PLEB5.5.Identifica, asocia e menciona palabras e 

frases simples moi próximos á súa idade con 

imaxes ilustrativas que clarifican o seu significado. 

 CCL 

 PLEB5.6. Adquire as rutinas de saúdos e 

despedidas e diríxese aos demais utilizando as 
fórmulas de cortesía básicas. 

 CSC 

 PLEB5.7. Expresa e identifica a posesión referida a 

si mesmo/a e a unha terceira persoa. 

 CCL 

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

que non lle gusta. 

 CCL 

 PLEB5.9. Estrutura adecuadamente os elementos 

das oracións, mantén a concordancia de número e 
usa correctamente os nexos máis básicos. 

 CCL 

 CSC 

 PLEB5.10. Diferenza preguntas e respostas moi 

simples. 

 CCL 

 CSC 

 PLEB5.11. Memoriza rutinas lingüísticas básicas e 

moi sinxelas para, por exemplo, desenvolverse nas 
interaccións de aula e expresar e preguntar 

 CCL 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

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…?). 

- 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 

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. 

cantidades. 

 PLEB5.12. Participa activamente en xogos de 

letras, elaboración de glosarios 
ilustrados,dramatizacións etc. 

 CSC 

 PLEB5.13. Expresa estados de ánimo elementais 

(happy/sad, bored…). 

 CCL 

 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. 

 CCL 

 CAA 

 PLEB5.15. Amosa interese por comunicarse na 

lingua estranxeira nas interaccións de aula. 

 CCL 

 CSC 

 PLEB5.16. Compara aspectos moi básicos e 

elementais (gráficos, sintácticos, léxicos) das 
linguas que coñece. 

 CCL 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

familia, comidas e bebidas máis cotiás, xoguetes, estado 
e sentimentos, tempo atmosférico, días da semana, 
meses, accións, materiais, animais domésticos (de 

compañía e de granxa), partes do corpo e da cara, e 
partes da casa. 
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6. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Decreto 105/2014, Artículo 10: o calendario escolar terá un mínimo de 175 días escolares. 

Orde do 25 de xuño 2020, que aproba o calendario escolar 2020/2021. 

Tivemos en conta unha organización flexible dos contidos. As Unidades Didácticas que levaremos a cabo ao longo do ano se 
distribuirán da seguinte maneira, a pesar de que a súa distribución e temporalización poden cambiar dependendo das posibles 
dificultades que o alumnado poda mostrar ou factores externos que podan aparecer debido á situación actual de pandemia na que nos 
atopamos. 

1º 
trimestre 

Starter, Unit 1, Halloween, Unit 2 and Christmas 

2º 
trimestre 

Unit 3, Unit 4 and Easter 

3º 
trimestre 

Unit 5, Unit 6 and Final Review 
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2º de Ed. Primaria 

 STARTER UNIT: How are you, Tiger? 

STARTER UNIT. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE1.1. 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

 

 

 

EA1.2. 

 

 

Estratexias de comprensión: 

• Escoitar a persoas dicindo goodbye 

• Escoitar a persoas preguntando e dicindo a súa idade 

• Escoitar un chant 

• Escoitar cancións 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en aprender inglés 

• Pracer en coñecer aos personaxes do curso 

• Boa disposición para seguir rutinas 

• Pracer en saudar e despedirse 

• Actitude positiva cara á propia capacidade para participar nas 

 

CCL 

CSC 

CCEC 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

actividades de clase 

• Satisfacción ao lembrar palabras e estruturas gramaticales 

coñecidas 

 

Funcións comunicativas: 

Saúdos e presentacións 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• Hello! Hi! Goodbye! 

• How are you? I’m fine, thank you. 

• Let’s be friends. 

Estruturas recicladas 

• What’s your name? 

• How old are you? 

• I’m ... 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Can I have a (pen), please? 

• Here you are. 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• count, listen, play, read, sing, speak, write 

• climb a tree, eat ice cream, play on a swing, ride a bike 

• days of the week 

Vocabulario receptivo 

• Who’s this? 

• Where’s the ...? 

• What colour is ...? 

• How many ...? 

Vocabulario reciclado 

• numbers 1–20 

• climb, eat, play 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• apple, bike, children, 

• crayon, frog 

• classroom objects 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Escoitar as cancións e chants da unidade 
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STARTER UNIT. BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE2.1. 

CE2.2. 

CE2.3. 

CE2.4. 

CE2.5. 

CE2.6. 

CE2.7. 

CE2.8. 

  

  

 

EA2.1.   

 

 

Estratexias de produción: 

• Saudar a persoas e dicir goodbye 

• Preguntar e dicir nome e idade 

• Xogar a un xogo 

• Dicir un chant 

• Facer un xogo de rol 

• Cantar e  representar as cancións 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en aprender inglés 

• Pracer en coñecer aos personaxes do curso 

• Boa disposición para seguir rutinas 

• Pracer en saudar e despedirse 

• Actitude positiva cara á propia capacidade para participar nas 

 

CCL 

CSC 

CCEC 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

actividades de clase 

• Satisfacción ao lembrar palabras e estruturas gramaticales 

coñecidas 

 

Funcións comunicativas: 

Saúdos e presentacións 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• Hello! Hi! Goodbye! 

• How are you? I’m fine, thank you. 

• Let’s be friends. 

Estruturas recicladas 

• What’s your name? 

• How old are you? 

• I’m ... 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Can I have a (pen), please? 

• Here you are. 

 

Léxico oral de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• count, listen, play, read, sing, speak, write 

• climb a tree, eat ice cream, play on a swing, ride a bike 

• days of the week 

Vocabulario receptivo 

• Who’s this? 

• Where’s the ...? 

• What colour is ...? 

• How many ...? 

Vocabulario reciclado 

• numbers 1–20 

• climb, eat, play 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• apple, bike, children, 

• crayon, frog 

• classroom objects 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Cantar as cancións e chants da unidade 
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STARTER UNIT. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE3.1. 

CE3.2. 

CE3.3. 

CE3.4. 

CE3.5. 

CE3.6. 

CE3.7. 

CE3.8. 

 

 

EA3.4.   

 

Estratexias de comprensión: 

• Identificar personaxes novos e antigos do curso 

• Identificar números 1-20 

• Recoñecer e utilizar linguaxe de clase 

• Lembrar o que se sabe 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en aprender inglés 

• Pracer en coñecer aos personaxes do curso 

• Boa disposición para seguir rutinas 

• Pracer en saudar e despedirse 

• Actitude positiva cara á propia capacidade para participar nas 

actividades de clase 

• Satisfacción ao lembrar palabras e estruturas gramaticales 

 

CCL 

CMCT 

CAA 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

coñecidas 

 

Funcións comunicativas: 

Saúdos e presentacións 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• Hello! Hi! Goodbye! 

• How are you? I’m fine, thank you. 

• Let’s be friends. 

Estruturas recicladas 

• What’s your name? 

• How old are you? 

• I’m ... 

• Can I have a (pen), please? 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Here you are. 

 

Léxico escrito de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• count, listen, play, read, sing, speak, write 

• climb a tree, eat ice cream, play on a swing, ride a bike 

• days of the week 

Vocabulario receptivo 

• Who’s this? 

• Where’s the ...? 

• What colour is ...? 

• How many ...? 

Vocabulario reciclado 

• numbers 1–20 

• climb, eat, play 

• apple, bike, children, 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• crayon, frog 

• classroom objects 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con números, días da semana, 

etc. 
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STARTER UNIT. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE4.1. 

CE4.2. 

CE4.3. 

CE4.4. 

CE4.5. 

CE4.6. 

 

  

  

  

 

EA4.3.   

 

Estratexias de produción: 

• Asociar debuxos con significado 

• Facer a marioneta dun personaxe 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en aprender inglés 

• Pracer en coñecer aos personaxes do curso 

• Boa disposición para seguir rutinas 

• Pracer en saudar e despedirse 

• Actitude positiva cara á propia capacidade para participar nas 

actividades de clase 

• Satisfacción ao lembrar palabras e estruturas gramaticales 

coñecidas 

 

 

CCL 

CCEC 

CSC 

SIE 

CAA 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Funcións comunicativas: 

Saúdos e presentacións 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• Hello! Hi! Goodbye! 

• How are you? I’m fine, thank you. 

• Let’s be friends. 

Estruturas recicladas 

• What’s your name? 

• How old are you? 

• I’m ... 

• Can I have a (pen), please? 

• Here you are. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• count, listen, play, read, sing, speak, write 

• climb a tree, eat ice cream, play on a swing, ride a bike 

• days of the week 

Vocabulario receptivo 

• Who’s this? 

• Where’s the ...? 

• What colour is ...? 

• How many ...? 

Vocabulario reciclado 

• numbers 1–20 

• climb, eat, play 

• apple, bike, children, 

• crayon, frog 

• classroom objects 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con números, días da semana, 

etc. 

 



32 
 

STARTER UNIT. BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE5.1. 

CE5.2. 

CE5.3. 

CE5.4. 

CE5.5. 

CE5.6. 

 

  

  

  

 

EA5.3.   

 

Estratexias de produción: 

• Asociar debuxos con significado 

• Facer a marioneta dun personaxe 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en aprender inglés 

• Pracer en coñecer aos personaxes do curso 

• Boa disposición para seguir rutinas 

• Pracer en saudar e despedirse 

• Actitude positiva cara á propia capacidade para participar nas 

actividades de clase 

• Satisfacción ao lembrar palabras e estruturas gramaticales 

coñecidas 

 

 

CCL 

CCEC 

CSC 

SIE 

CAA 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Funcións comunicativas: 

Saúdos e presentacións 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• Hello! Hi! Goodbye! 

• How are you? I’m fine, thank you. 

• Let’s be friends. 

Estruturas recicladas 

• What’s your name? 

• How old are you? 

• I’m ... 

• Can I have a (pen), please? 

• Here you are. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• count, listen, play, read, sing, speak, write 

• climb a tree, eat ice cream, play on a swing, ride a bike 

• days of the week 

Vocabulario receptivo 

• Who’s this? 

• Where’s the ...? 

• What colour is ...? 

• How many ...? 

Vocabulario reciclado 

• numbers 1–20 

• climb, eat, play 

• apple, bike, children, 

• crayon, frog 

• classroom objects 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con números, días da semana, 

etc. 
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STARTER UNIT. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 

 

Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a . 

L
e

c
c
ió

n
 1

. 
p
3

 

Repasar 

saúdos; 

escoitar, 

cantar e 

representar 

unha 

canción 

 Estudar a linguaxe: 

Hello. Hi. How are 

you? I’m fine, thank 

you. play, speak, 

sing, count, listen, 

read, write 

 

Starting the lesson. Greet each other. Explain the 

aims of the lesson. 

1 Find and colour the names. 

2 Listen, repeat and mime. 

3 Listen, point and sing Let’s have fun in English. 

Play Tiger says 

Ending the lesson. Review the lesson. Say 

Goodbye. 

  

Activity 

Book. p3 

1 Read, 

complete 

and act out. 

Colour 

Tiger. 

CCL 

CCEC 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a . 
L

e
c
c
ió

n
 2

. 
p
4

 

Representa

r un 

diálogo; 

escoitar e 

cantar unha 

canción 

 Practicar a linguaxe: 

What’s your name? 

How old are you? 

I’m (eight). Let’s be 

friends, climb a tree, 

eat ice cream, play 

on a swing, ride a 

bike, numbers 1–9 

 

Starting the lesson. Greet each other. Explain the 

aims of lesson. 

4 Play flashcard games: Who’s this? and Pairs! 

Listen and write. CD1 Track 4 p28. 

5 Make the puppets. (TB, p175). Stop and say the 

next word. Act out the dialogue. 

6 Listen, point and mime. Sing Come to the park. 

CD1 Track 5 p28 

Ending the lesson. Review the lesson. Say 

Goodbye. 

 

2 Write 

about the 

characters. 

Write about 

you. 

CCL 

SIE 

CCEC 

 



38 
 

Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a . 
L

e
c
c
ió

n
 3

. 
p
5

 

Identificar e 

dicir 

números 

10–20 

 Practicar a linguaxe: 

How many (bikes)? 

Where’s (number 

16)? It’s on the 

(skateboard). 

 apple, ball, bike, 

children, ice cream, 

colours, numbers 

10–20 

 

Starting the lesson. Greet each other. Sing Let’s 

have fun in English. 

CD1 Track 3 p26. Explain the aims of the lesson. 

7 Listen and say The number chant. CD1 Track 6 

p30. Find and trace the numbers. 

8 Find and count. Write the number. Listen and 

check. CD1 Track 7 p30. Play a game: Bingo! 

Ending the lesson. Review the lesson. Say 

Goodbye. 

 

Activity 

Book. p4. 

3 Count and 

write. Read 

and colour 

the crayons. 

CCL 

CMCT 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a . 
L

e
c
c
ió

n
 4

. 
 p

6

 

Identificar e 

dicir os 

días da 

semana; 

utilizar 

linguaxe de 

clase 

 Practicar a linguaxe: 

Today is (Monday). 

Can I have a 

(pencil), please? 

Here you are. Thank 

you. 

 Days of the week, 

classroom objects 

 

Starting the lesson. Greet each other. Sing Let’s 

have fun in English. 

CD1 Track 3 p26. Explain the aims of the lesson. 

9 Listen, point and say The days of the week 

chant. 

Find and circle the classroom objects. 

10 Listen, number and repeat. Ask and answer. 

Ending the lesson. Review the lesson. Progress 

Journal Starter Unit 

Download the Progress Journal for the Starter Unit. 

The children complete the activities and reflect on 

their progress. Say Goodbye. 

 

4 Complete. 

Colour your 

favourite 

day. 

CCL 

CCEC 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a . 

 

Recursos de Avaliación 

 

 Avaliación informal 

- Observación na aula para verificar o progreso individual e global 

 

 Avaliación formal 

- Diagnostic Test 

 

 Rúbricas 

- Rúbricas de New Tiger 2 para avaliación 

- Macmillan Rubrics Generator 

 

Recursos 

 

Materiais para imprimir: Pupil’s Book páx. 3-6, Activity Book pp3-4. 

(lista doutros materiais para cada lección no TB) 

  

Materiais dixitais: 

Para o profesor: Non esquecer que se pode ensinar esta unidade 

usando o Teacher’s App en Navio . 

Para o alumnado: Animar aos alumnos para usar a aplicación do 

alumno en Navio para practicar e revisar o que aprenderon nesta 

unidade. 

Recursos complementarios e Atención á Diversidade 

 Actividades ao comezar e finalizar a lección do Teacher's Book 

 Actividades do Activity Book e do Essential Activity Book 

 Banco de actividades. TB páxinas 23-24 

 Teacher’s App en Navio : Fichas de traballo de reforzo e 

ampliación, Progress Journal e Skills Trainer 

 Pupil’s App en Navio. 
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  UNIT 1: A Surprise 

UNIT 1. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE1.1. 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

 

 

EA1.1.   

EA1.2.   

EA1.3. 

EA1.4. 

EA1.5. 

 

Estratexias de comprensión: 

• Escoitar vocabulario sobre habitacións da casa 

• Escoitar o Tiger’s word chant 

• Facer e responder preguntas sobre obxectos en casa 

• Escoitar o conto de Ping e Pong 

• Escoitar a canción 

• Escoitar a pronuncia: /ʎ / 

• Escoitar e entender o conto 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear as habitacións dunha casa 

• Pracer en ler un conto que ten lugar nas habitacións dunha casa 

 

CCL 

CSC 

CMCT 

CCEC 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Conciencia da importancia de deixar a todos participar nos xogos 

• Pracer en practicar a pronuncia 

• Boa disposición para respectar as quendas 

• Confianza ao usar o linguaxe da aula 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Pracer ao falar sobre a súa casa 

• Conciencia de onde van as cousas en casa 

• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 

• Pracer en aprender unha rima tradicional 

• Interese en aprender cousas sobre distintas casas 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas e obxectos 

Establecer e manter a comunicación 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• Where’s (she)? 

• Let’s look in the (kitchen). 

• Is he/she (next to) … ? 

• Yes, he/she is. No, he/she isn’t. 

• Can I have a …, please? Yes, of course. 

• The (bed) is in the (bedroom). 

Linguaxe da aula 

• Where’s the teacher? 

• She’s (next to) ... 

Estruturas recicladas 

• This is … 

• in, on, under 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• bathroom, bedroom, dining room, garage, hall, kitchen, living room, toilet 

Story vocabulary 

• behind, in, next to, under 

Vocabulario CLIL: cousas de casa 

• bed, clock, cooker, fridge, shower, sofa 

Vocabulario receptivo 

• water 

Vocabulario reciclado 

• numbers 11–20 

• chair, cupboard, door, table, window 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Escoitar o son /ʎ / (rubber, cupboard) 
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UNIT 1. BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE2.1. 

CE2.2. 

CE2.3. 

CE2.4. 

CE2.5. 

CE2.6. 

CE2.7. 

CE2.8. 

  

  

 

EA2.1.   

EA2.3. 

EA2.4. 

EA2.5. 

EA2.6.   

 

Estratexias de produción: 

 Identificar e nomear as habitacións da casa 

 Dicir o Tiger’s word chant 

 Utilizar e responder a linguaxe de clase 

 Responder a preguntas sobre obxectos de casa 

 Entender e repetir o conto de Ping e Pong 

 Lembrar e repetir o conto 

 Practicar a pronuncia: /ʎ/ 

 Dicir as palabras clave en frases 

 Xogar a un xogo utilizando os recortables 

 Cantar unha canción sobre o conto 

 Cantar unha canción sobre obxectos da casa 

 

 

CCL 

CMCT 

CSC 

CCEC 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear as habitacións dunha casa 

• Pracer en ler un conto que ten lugar nas habitacións dunha casa 

• Conciencia da importancia de deixar a todos participar nos xogos 

• Pracer en practicar a pronuncia 

• Boa disposición para respectar as quendas 

• Confianza ao usar o linguaxe da aula 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Pracer ao falar sobre a súa casa 

• Conciencia de onde van as cousas en casa 

• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 

• Pracer en aprender unha rima tradicional 

• Interese en aprender cousas sobre distintas casas 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas e obxectos 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• Where’s (she)? 

• Let’s look in the (kitchen). 

• Is he/she (next to) … ? 

• Yes, he/she is. No, he/she isn’t. 

• Can I have a …, please? Yes, of course. 

• The (bed) is in the (bedroom). 

Linguaxe da aula 

• Where’s the teacher? 

• She’s (next to) ... 

Estruturas recicladas 

• This is … 

• in, on, under 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Léxico oral de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• bathroom, bedroom, dining room, garage, hall, kitchen, living room, toilet 

Story vocabulary 

• behind, in, next to, under 

Vocabulario CLIL: cousas da casa 

• bed, clock, cooker, fridge, shower, sofa 

Vocabulario receptivo 

• water 

Vocabulario reciclado 

• numbers 11–20 

• chair, cupboard, door, table, window 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Practicar o son /ʎ / (rubber, cupboard) 

 



50 
 

UNIT 1. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE3.1. 

CE3.2. 

CE3.3. 

CE3.4. 

CE3.5. 

CE3.6. 

CE3.7. 

CE3.8. 

 

 

EA3.4. 

EA3.5. 

EA3.6. 

 

Estratexias de comprensión: 

 Ler vocabulario sobre habitacións da casa 

 Identificar as habitacións da casa 

 Identificar obxectos típicos da casa 

 Ler o conto 

 Ler sobre valores 

 Ler e practicar gramática 

 Recoñecer e ler palabras clave 

 Revisar e avaliar a aprendizaxe propia 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear as habitacións dunha casa 

• Pracer en ler un conto que ten lugar nas habitacións dunha casa 

• Conciencia da importancia de deixar a todos participar nos xogos 

 

CCL 

CSC 

CMCT 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Pracer en practicar a pronuncia 

• Boa disposición para respectar as quendas 

• Confianza ao usar o linguaxe da aula 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Pracer ao falar sobre a súa casa 

• Conciencia de onde van as cousas en casa 

• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 

• Pracer en aprender unha rima tradicional 

• Interese en aprender cousas sobre distintas casas 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas e obxectos 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Where’s (she)? 

• Let’s look in the (kitchen). 

• Is he/she (next to) … ? 

• Yes, he/she is. No, he/she isn’t. 

• Can I have a …, please? Yes, of course. 

• The (bed) is in the (bedroom). 

Linguaxe da aula 

• Where’s the teacher? 

• She’s (next to) ... 

Estruturas recicladas 

• This is … 

• in, on, under 

 

Léxico escrito de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• bathroom, bedroom, dining room, garage, hall, kitchen, living room, toilet 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Story vocabulary 

• behind, in, next to, under 

Vocabulario CLIL: cousas de casa 

• bed, clock, cooker, fridge, shower, sofa 

Vocabulario receptivo 

• water 

Vocabulario reciclado 

• numbers 11–20 

• chair, cupboard, door, table, window 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con habitacións da casa 
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UNIT 1. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE4.1. 

CE4.2. 

CE4.3. 

CE4.4. 

CE4.5. 

CE4.6. 

 

  

  

  

 

EA4.1. 

 

 

Estratexias de produción: 

 Completar actividades con vocabulario sobre habitacións da casa 

 Entender e practicar a gramática 

 Utilizar a Pupil’s App en Navio. 

 Copiar e escribir palabras clave 

 Facer un recortable 

 Facer debuxos 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear as habitacións dunha casa 

• Pracer en ler un conto que ten lugar nas habitacións dunha casa 

• Conciencia da importancia de deixar a todos participar nos xogos 

• Pracer en practicar a pronuncia 

• Boa disposición para respectar as quendas 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CCEC 

CAA 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Confianza ao usar o linguaxe da aula 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Pracer ao falar sobre a súa casa 

• Conciencia de onde van as cousas en casa 

• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 

• Pracer en aprender unha rima tradicional 

• Interese en aprender cousas sobre distintas casas 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas e obxectos 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• Where’s (she)? 

• Let’s look in the (kitchen). 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Is he/she (next to) … ? 

• Yes, he/she is. No, he/she isn’t. 

• Can I have a …, please? Yes, of course. 

• The (bed) is in the (bedroom). 

Linguaxe da aula 

• Where’s the teacher? 

• She’s (next to) ... 

Estruturas recicladas 

• This is … 

• in, on, under 

 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• bathroom, bedroom, dining room, garage, hall, kitchen, living room, toilet 

Story vocabulary 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• behind, in, next to, under 

Vocabulario CLIL: cousas de casa 

• bed, clock, cooker, fridge, shower, sofa 

Vocabulario receptivo 

• water 

Vocabulario reciclado 

• numbers 11–20 

• chair, cupboard, door, table, window 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con habitacións da casa 
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UNIT 1. BLOQUE BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE5.1. 

CE5.2. 

CE5.3. 

CE5.4. 

CE5.5. 

CE5.6. 

 

  

  

  

 

EA5.1. 

 

 

Estratexias de produción: 

 Completar actividades con vocabulario sobre habitacións da casa 

 Entender e practicar a gramática 

 Utilizar a Pupil’s App en Navio. 

 Copiar e escribir palabras clave 

 Facer un recortable 

 Facer debuxos 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear as habitacións dunha casa 

• Pracer en ler un conto que ten lugar nas habitacións dunha casa 

• Conciencia da importancia de deixar a todos participar nos xogos 

• Pracer en practicar a pronuncia 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CCEC 

CAA 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Boa disposición para respectar as quendas 

• Confianza ao usar o linguaxe da aula 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Pracer ao falar sobre a súa casa 

• Conciencia de onde van as cousas en casa 

• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 

• Pracer en aprender unha rima tradicional 

• Interese en aprender cousas sobre distintas casas 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas e obxectos 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• Where’s (she)? 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Let’s look in the (kitchen). 

• Is he/she (next to) … ? 

• Yes, he/she is. No, he/she isn’t. 

• Can I have a …, please? Yes, of course. 

• The (bed) is in the (bedroom). 

Linguaxe da aula 

• Where’s the teacher? 

• She’s (next to) ... 

Estruturas recicladas 

• This is … 

• in, on, under 

 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• bathroom, bedroom, dining room, garage, hall, kitchen, living room, toilet 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Story vocabulary 

• behind, in, next to, under 

Vocabulario CLIL: cousas de casa 

• bed, clock, cooker, fridge, shower, sofa 

Vocabulario receptivo 

• water 

Vocabulario reciclado 

• numbers 11–20 

• chair, cupboard, door, table, window 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con habitacións da casa 
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UNIT 1. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 

 

Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 

L
e

c
c
ió

n
 1

. 
V

o
c

a
b

u
la

ry
. 

p
7

 

Dicir e 

entender 

vocabulario 

de 

habitacións 

 Practicar 

vocabulario 

obxectivo: toilet, 

bedroom, bathroom, 

hall, living room, 

dining room, 

kitchen, garage 

 

Starting the lesson. Sing Let’s have fun in English. 

CD1 Track 3 p26 

Do the opening routine. CD1 Track 11 p22. Explain 

the aims of the lesson. 

1 Listen, look and repeat. CD1 Track 13 p36. Play 

flashcard games. 

2 Listen, point and say the Tiger’s word chant. CD1 

Track 14 p36 

3 Stick and say. Play Can you remember? 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. CD1 Track 12 p22. Sing See you 

soon! CD1 Track 10 p22 

Activity 

Book. p5. 

Vocabulary 

1 Read, 

look and 

number. 

Say. 

2 Count the 

tigers in the 

picture. 

Write the 

number. 

CCL 

CD 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 
L

e
c
c
ió

n
 2

. 
S

to
ry

. 
p

8
-9

 

Escoitar e 

entender o 

conto 

 

Aprender 

sobre a 

resposta 

persoal e 

os valores 

 

 Aprender linguaxe 

do conto: Where’s 

(Jay)? Is (he) (in) 

the (hall)? Yes, (he) 

is./No, (he) isn’t. 

behind, in, next to, 

under. 

 

Starting the lesson. Sing Let’s have fun in English. 

CD1 Track 3 p26. Do the opening routine. CD1 

Track 11 p22. Say the Tiger’s word chant. 

CD1 Track 14 p36. Explain the aims of the lesson. 

Pre-story activities. Predict what happens in the 

story (books open). Listen (books closed). CD1 

Track 15 p38. Listen with the story cards. 

4 Listen to the story. CD1 Track 15 p38. Listen 

again. Answer the 

questions. Play Who says…?. 

Tiger Values: Talk about the importance of letting 

friends join in games 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD1 Track 12 p22. Sing See you soon! CD1 Track 

10 p22 

 

Activity 

Book p.6 

Vocabulary 

and story 

3 Look and 

write. 

4 Find and 

circle Li, Jay 

and Tiger. 

Write the 

room. 

What do 

you think? 

Colour. 

CCL 

CD 

CSC 

CCEC 

 



64 
 

Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 
L

e
c
c
ió

n
 3

. 
S

to
ry

 a
c

ti
v

it
ie

s
. 

p
1

0

 

Usar 

vocabulario 

de 

habitacións 

e linguaxe 

do conto 

 Aprender e practicar 

a linguaxe da 

unidade: Where’s 

(Jay)? Is (he) (in) 

the (hall)? Yes, (he) 

is./No, (he) isn’t. 

behind, in, next to, 

under 

 

Starting the lesson. Sing Let’s have fun in English. 

CD1 Track 3 p26. Do the opening routine. CD1 

Track 11 p22. Do flashcard activities. Explain the 

aims of the lesson. 

5 Listen and say the missing words. CD1 Track 16 

p40 

6 Listen and tick (✔) the rooms Sue looks in. 

Sing Where’s Li? Look and write. 

7 Listen, look and say who. Complete the 

sentences. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD1 Track 12 p22. Sing See you soon! CD1 Track 

10 p22 

 

Activity 

Book p.7 

Song 

5 Ook and 

write. Listen 

and check. 

Sing 

Where’s Li? 

CCL 

CAA 

CCEC 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 
L

e
c
c
ió

n
 4

. 
S

p
e

a
k

in
g

. 
p
1

1

 

Practicar a 

pronuncia e 

xogar a un 

xogo de rol 

 

 Practicar a linguaxe: 

Is (Li) (in) the 

(kitchen)? Yes, 

(she) is./No, (she) 

isn’t. behind, in, next 

to, under 

 Practicar a fonética: 

The cup and the 

rubber run under the 

cupboard 

 

 

 

Starting the lesson. Sing Let’s have fun in English. 

CD1 Track 3 p26 

Do the opening routine. CD1 Track 11 p22. Sing 

Where’s Li? 

CD1 Track 17 p40. Explain the aims of the lesson. 

8 Listen, look and say. 

9 Make the cut-out on page 91. Do a role play. 

10 Play Find Tiger. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. CD1 Track 12 p22. Sing See you 

soon! CD1 Track 10 p22 

Activity 

Book p.8 

Language 

and 

communicat

ion 

6 Read, 

write and 

colour the 

answer. 

7 Look, read 

and 

number. 

Draw and 

write. 

CCL 

SIE 

CAA 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 
L

e
c
c
ió

n
 5

. 
C

ro
s
-c

u
rr

ic
u

la
r.

 p
1

2

 
Identificar e 

falar sobre 

obxectos 

domésticos 

 Practicar o 

vocabulario: bed, 

fridge, clock, 

cooker, shower, 

sofa 

 

 

Starting the lesson. Sing Let’s have fun in English. 

CD1 Track 3 p26 

Do the opening routine. CD1 Track 11 p22. Do 

flashcard activities.  Explain the aims of the lesson. 

11 Listen, point and say. Read and stick. 

12 Listen and repeat. Play Observation. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. CD1 Track 12 p22. Sing See you 

soon! CD1 Track 10 p22 

 

Activity 

Book p.9 

Things in 

our home 

8 Look and 

find. Write. 

9 Read and 

colour the 

objects in 

Activity 8. 

CCL 

CMCT 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 
L

e
c
c
ió

n
 6

. 
C

ro
s
-c

u
rr

ic
u

la
r.

 p
1

3

 
Dicir os 

obxectos 

que hai en 

casa 

 Aprender e practicar 

a linguaxe: The 

(fridge) is in the 

(kitchen). Have you 

got a (clock) in your 

(bedroom)? Yes, I 

have./No, I haven’t 

 

Starting the lesson. Sing Let’s have fun in English. 

CD1 Track 3 p26 

Do the opening routine. CD1 Track 11 p22. Listen 

to the Ping and Pong story. CD1 Track 22 p44. 

Explain the aims of the lesson. 

13 Listen, match and repeat. CD1 Track 23 p46. 

Play Caseta up if it’s true. 

14 Listen and point. Sing The shower is in the 

bathroom. 

Consentir and say. 

15 Play Draw and ask. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. CD1 Track 12 p22. Sing See you 

soon! CD1 Track 10 p22 

 

 

Activity 

Book p.10 

10 Find, 

circle and 

write. 

Sing The 

shower is in 

the 

bathroom. 

CCL 

CMCT 

CCEC 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 
L

e
c
c
ió

n
 7

. 
U

n
it

 R
e

v
ie

w
. 

p
1
4

-1
5

 Repasar os 

contidos da 

unidade 

 Revisar todo o 

vocabulario e a 

linguaxe da 

unidade. 

 

Starting the lesson. Sing Let’s have fun in English. 

CD1 Track 3 p26 

Do the opening routine. CD1 Track 11 p22. Sing 

The shower is in the 

bathroom. CD1 Track 24 p46. Explain the aims of 

the lesson. Do a language Review quiz. 

16 Listen, number and repeat. Complete the 

sentences. 

17 Look and write. Complete the sentences. 

18 Class Chat: Listen, point and repeat. CD1 Track 

26 p48. Ask and answer. Go to the Picture 

Dictionary on page 88. 

Ending the lesson. Review the lesson. Progress 

Journal Unit 1. Download the Progress Journal for 

Unit 1. The children complete the activities and 

reflect on their progress. Do the closing routine. 

CD1 Track 12 p22. Sing See you soon! CD1 Track 

10 p22 

 

Activity 

Book p.11 

Unit Review 

11 Label the 

pictures. 

Complete 

the 

sentences. 

12 Tick (✔) 

what you 

can do. 

CCL 

CAA 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 
L

e
c
c
ió

n
 8

. 
K

id
s

' 
C

u
lt

u
re

 

P
1

6

 

Escoitar, 

dicir e 

representar 

unha rima 

tradicional 

 Practicar linguaxe 

cultural: I live in a 

(flat). house, flat, 

houseboat. 

 

Starting the lesson. Sing Let’s have fun in English. 

CD1 Track 3 p26. Do the opening routine. CD1 

Track 11 p22 

Explain the Kids’ Culture lesson. Explain the aims 

of the lesson. 

1 Listen and say a traditional rhyme: In a dark, 

dark house. 

Act it out. Play a game 

2 Listen and number. Draw and write. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD1 Track 12 p22. Sing See you soon! CD1 Track 

10 p22 

Activity 

Book p.12 

1 Read and 

write. Listen 

and say the 

rhyme. 

2 Read and 

match. 

CCL 

CCEC 

CD 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 

 

Recursos de Avaliación 

 

 Avaliación informal 

- Observación na aula para verificar o progreso individual e global 

- Exercicios do Activity Book. 

- Habilidades: exercicios de reading, writing, listening e speaking 

 

 Avaliación formal 

- Actividades do Progress Journal. Unidade 1 

- Lección 7. Unit Review 

- Tiger Review 1: Repaso de unidades 1-2 

- Test da unidade 

- Test Trimestral 

- Test de Fin de Curso 

 

 Auto-avaliación 

- Picture Dictionary. Unidade 1. 

- Actividade de autoavaliación da Unit Review. 

- Os alumnos tamén avalían o aprendido nas unidades 1-2 en 

 

Recursos 

 

Materiais para imprimir: Pupil’s Book páx.7-16, Activity Book pp5-12. 

(lista doutros materiais para cada lección no TB) 

 

Materiais dixitais: 

Para o profesor: Non esquecer que se pode ensinar esta unidade 

usando o Teacher’s App en Navio . 

Para o alumnado: Animar aos alumnos para usar a aplicación do 

alumno en Navio para practicar e revisar o que aprenderon nesta 

unidade. 

 

Recursos complementarios e Atención á Diversidade 

 Actividades ao comezar e finalizar a lección do Teacher's Book 

 Actividades do Activity Book e do Essential Activity Book 

 Banco de actividades. TB páxinas 23-24 

 Teacher’s App en Navio : Fichas de traballo de reforzo e 

ampliación, Progress Journal e Skills Trainer 

 Pupil’s App en Navio. 
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   UNIT 2: A New Pet 

UNIT 2. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE1.1. 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

 

 

EA1.1.   

EA1.2.   

EA1.3. 

EA1.4. 

EA1.5. 

 

Estratexias de comprensión: 

 Escoitar vocabulario sobre mascotas 

 Escoitar o Tiger’s word chant 

 Escoitar unha canción sobre o que come unha mascota 

 Facer e responder preguntas sobre mascotas na familia 

 Escoitar o conto de Ping e Pong 

• Escoitar a pronuncia: /r/ 

• Escoitar e entender o conto 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear mascotas 

• Pracer en ler un conto sobre unha mascota nova 

• Pracer en representar o conto 

 

CCL 

CSC 

CMCT 

CCEC 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Conciencia de como coidar ás mascotas 

• Pracer en practicar a pronuncia 

• Boa disposición para respectar as quendas 

• Confianza ao usar o linguaxe da aula 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Pracer ao falar sobre as súas mascotas 

• Conciencia do que comen distintas mascotas 

• Conciencia da necesidade de coidar ás mascotas 

• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 

• Pracer ao cantar e representar unha canción tradicional 

• Interese en aprender cousas sobre distintas mascotas 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas e obxectos 

Establecer e manter a comunicación 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• What has she/he got? 

• Has she/he got a (kitten)? 

• Yes, he/she has. No, he/she hasn’t. 

• What do (rabbits) eat? 

• (Rabbits) eat (grass). 

Linguaxe da aula 

• Has everyone got a book, a ruler and a pencil? 

• He/She’s got a … but he/she hasn’t got a … 

Estruturas recicladas 

• I’ve got a … 

• I haven’t got a … 

• Have you got a …? 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Léxico oral de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• bird, fish, hamster, kitten, lizard, puppy, rabbit, turtle 

Story vocabulary 

• friend, pet, rock 

Vocabulario CLIL: O que comen as mascotas 

• fish, grass, insects, leaves, meat, seeds 

Linguaxe receptiva 

• It’s important to ... 

Vocabulario reciclado 

• cat, dog, parrot 

• numbers 11–20 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Escoitar o son /r/ (rabbit, room) 
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UNIT 2. BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE2.1. 

CE2.2. 

CE2.3. 

CE2.4. 

CE2.5. 

CE2.6. 

CE2.7. 

CE2.8. 

  

  

 

EA2.1.   

EA2.3. 

EA2.4. 

EA2.5. 

EA2.6.   

 

Estratexias de produción: 

 Identificar e nomear mascotas 

 Dicir o Tiger’s word chant 

 Utilizar e responder a linguaxe de clase 

 Responder a preguntas sobre mascotas na familia 

 Entender e repetir o conto de Ping e Pong 

 Lembrar e repetir o conto 

 Practicar a pronuncia: /r/ 

 Dicir as palabras clave en frases 

 Xogar a un xogo utilizando os recortables 

 Cantar unha canción sobre o conto 

 Cantar unha canción sobre o que comen as mascotas 

 Xogar a un xogo de rol utilizando os recortables 

 

 

CCL 

CCEC 

CMCT 

CSC 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear mascotas 

• Pracer en ler un conto sobre unha mascota nova 

• Pracer en representar o conto 

• Conciencia de como coidar ás mascotas 

• Pracer en practicar a pronuncia 

• Boa disposición para respectar as quendas 

• Confianza ao usar o linguaxe da aula 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Pracer ao falar sobre as súas mascotas 

• Conciencia do que comen distintas mascotas 

• Conciencia da necesidade de coidar ás mascotas 

• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 

• Pracer ao cantar e representar unha canción tradicional 

• Interese en aprender cousas sobre distintas mascotas 

 



77 
 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas e obxectos 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• What has she/he got? 

• Has she/he got a (kitten)? 

• Yes, he/she has. No, he/she hasn’t. 

• What do (rabbits) eat? 

• (Rabbits) eat (grass). 

 

 

Linguaxe da aula 

• Has everyone got a book, a ruler and a pencil? 

• He/She’s got a … but he/she hasn’t got a … 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Estruturas recicladas 

• I’ve got a … 

• I haven’t got a … 

• Have you got a …? 

 

Léxico oral de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• bird, fish, hamster, kitten, lizard, puppy, rabbit, turtle 

Vocabulario do conto 

• friend, pet, rock 

Vocabulario CLIL: O que comen as mascotas 

• fish, grass, insects, leaves, meat, seeds 

Linguaxe receptiva 

• It’s important to ... 

Vocabulario reciclado 

• cat, dog, parrot 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• numbers 11–20 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Practicar o son /r/ (rabbit, room) 
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UNIT 2.  BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE3.1. 

CE3.2. 

CE3.3. 

CE3.4. 

CE3.5. 

CE3.6. 

CE3.7. 

CE3.8. 

 

 

EA3.4. 

EA3.5. 

EA3.6. 

 

Estratexias de comprensión: 

 Ler vocabulario sobre mascotas 

 Identificar mascotas 

 Identificar o que comen as mascotas 

 Ler o conto 

 Ler sobre valores 

 Ler e practicar gramática 

 Recoñecer e ler palabras clave 

 Revisar e avaliar a aprendizaxe propia 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear mascotas 

• Pracer en ler un conto sobre unha mascota nova 

• Pracer en representar o conto 

 

CCL 

CMCT 

CCEC 

CSC 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Conciencia de como coidar ás mascotas 

• Pracer en practicar a pronuncia 

• Boa disposición para respectar as quendas 

• Confianza ao usar o linguaxe da aula 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Pracer ao falar sobre as súas mascotas 

• Conciencia do que comen distintas mascotas 

• Conciencia da necesidade de coidar ás mascotas 

• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 

• Pracer ao cantar e representar unha canción tradicional 

• Interese en aprender cousas sobre distintas mascotas 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas e obxectos 

Establecer e manter a comunicación 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• What has she/he got? 

• Has she/he got a (kitten)? 

• Yes, he/she has. No, he/she hasn’t. 

• What do (rabbits) eat? 

• (Rabbits) eat (grass). 

Linguaxe da aula 

• Has everyone got a book, a ruler and a pencil? 

• He/She’s got a … but he/she hasn’t got a … 

 

 

Estruturas recicladas 

• I’ve got a … 

• I haven’t got a … 

• Have you got a …? 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Léxico escrito de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• bird, fish, hamster, kitten, lizard, puppy, rabbit, turtle 

Vocabulario do conto 

• friend, pet, rock 

Vocabulario CLIL: What pets eat 

• fish, grass, insects, leaves, meat, seeds 

Linguaxe receptiva 

• It’s important to ... 

Vocabulario reciclado 

• cat, dog, parrot 

• numbers 11–20 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con mascotas. 
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UNIT 2. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE4.1. 

CE4.2. 

CE4.3. 

CE4.4. 

CE4.5. 

CE4.6. 

 

  

  

  

 

EA4.1. 

 

 

Estratexias de produción: 

 Completar actividades con vocabulario sobre mascotas 

 Entender e practicar a gramática 

 Utilizar a Pupil’s App en Navio. 

 Copiar e escribir palabras clave 

 Facer un recortable 

 Facer debuxos 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear mascotas 

• Pracer en ler un conto sobre unha mascota nova 

• Pracer en representar o conto 

• Conciencia de como coidar ás mascotas 

• Pracer en practicar a pronuncia 

 

CCL 

CMCT 

CCEC 

CD 

CAA 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Boa disposición para respectar as quendas 

• Confianza ao usar o linguaxe da aula 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Pracer ao falar sobre as súas mascotas 

• Conciencia do que comen distintas mascotas 

• Conciencia da necesidade de coidar ás mascotas 

• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 

• Pracer ao cantar e representar unha canción tradicional 

• Interese en aprender cousas sobre distintas mascotas 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas e obxectos 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• What has she/he got? 

• Has she/he got a (kitten)? 

• Yes, he/she has. No, he/she hasn’t. 

• What do (rabbits) eat? 

• (Rabbits) eat (grass). 

Linguaxe da aula 

• Has everyone got a book, a ruler and a pencil? 

• He/She’s got a … but he/she hasn’t got a … 

Estruturas recicladas 

• I’ve got a … 

• I haven’t got a … 

• Have you got a …? 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• bird, fish, hamster, kitten, lizard, puppy, rabbit, turtle 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Vocabulario do conto 

• friend, pet, rock 

Vocabulario CLIL: What pets eat 

• fish, grass, insects, leaves, meat, seeds 

Linguaxe receptiva 

• It’s important to ... 

Vocabulario reciclado 

• cat, dog, parrot 

• numbers 11–20 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con mascotas. 
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UNIT 2. BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE5.1. 

CE5.2. 

CE5.3. 

CE5.4. 

CE5.5. 

CE5.6. 

 

  

  

  

 

EA5.1. 

 

 

Estratexias de produción: 

 Completar actividades con vocabulario sobre mascotas 

 Entender e practicar a gramática 

 Utilizar a Pupil’s App en Navio. 

 Copiar e escribir palabras clave 

 Facer un recortable 

 Facer debuxos 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear mascotas 

• Pracer en ler un conto sobre unha mascota nova 

• Pracer en representar o conto 

• Conciencia de como coidar ás mascotas 

• Pracer en practicar a pronuncia 

 

CCL 

CMCT 

CCEC 

CD 

CAA 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Boa disposición para respectar as quendas 

• Confianza ao usar o linguaxe da aula 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Pracer ao falar sobre as súas mascotas 

• Conciencia do que comen distintas mascotas 

• Conciencia da necesidade de coidar ás mascotas 

• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 

• Pracer ao cantar e representar unha canción tradicional 

• Interese en aprender cousas sobre distintas mascotas 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas e obxectos 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• What has she/he got? 

• Has she/he got a (kitten)? 

• Yes, he/she has. No, he/she hasn’t. 

• What do (rabbits) eat? 

• (Rabbits) eat (grass). 

Linguaxe da aula 

• Has everyone got a book, a ruler and a pencil? 

• He/She’s got a … but he/she hasn’t got a … 

Estruturas recicladas 

• I’ve got a … 

• I haven’t got a … 

• Have you got a …? 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• bird, fish, hamster, kitten, lizard, puppy, rabbit, turtle 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Vocabulario do conto 

• friend, pet, rock 

Vocabulario CLIL: What pets eat 

• fish, grass, insects, leaves, meat, seeds 

Linguaxe receptiva 

• It’s important to ... 

Vocabulario reciclado 

• cat, dog, parrot 

• numbers 11–20 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con mascotas. 
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UNIT 2. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 

Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a . 

L
e

c
c
ió

n
 1

. 
V

o
c

a
b

u
la

ry
. 

p
1
7

 

Dicir e 

entender 

vocabulario 

de 

mascotas 

 Practicar 

vocabulario 

obxectivo: bird, 

hamster, turtle, 

kitten, rabbit, lizard, 

fish, puppy 

 

Starting the lesson. Sing Let’s have fun in English. 

CD1 Track 3 p26 

Do the opening routine. CD1 Track 29 p22. Explain 

the aims of the lesson. 

1 Listen, look and repeat. CD1 Track 31 p54. Play 

flashcard games. 

2 Listen, point and say the Tiger’s word chant. CD1 

Track 32 p54 

3 Stick and say. Play Can you remember? 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD1 Track 30 p22. Sing See you soon! CD1 Track 

10 p22 

 

Activity 

Book. p13 

Vocabulary 

1 Read, 

look and 

number. 

Say. 

2 Count the 

tigers. Write 

the number. 

CCL 

CD 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a . 
L

e
c
c
ió

n
 2

. 
S

to
ry

. 
p

1
8
-1

9

 

Escoitar e 

entender o 

conto 

 

Aprender 

sobre a 

resposta 

persoal e 

os valores 

 

 Aprender linguaxe 

do conto: What has 

(she) got? Has (she) 

got a (lizard)? Yes, 

(she) has./No, (she) 

hasn’t. (She) hasn’t 

got a (rabbit). 

Starting the lesson. Sing Let’s have fun in English. 

CD1 Track 3 p26 

Do the opening routine. CD1 Track 29 p22. Say 

the Tiger’s word chant. 

CD1 Track 32 p54. Explain the aims of the lesson. 

Pre-story activities. Predict what happens in the 

story (books open). 

Listen (books closed). CD1 Track 33 p56. Listen 

with the story cards. 

4 Listen to the story. Answer the questions. 

Play Who says …? 

Tiger Values: Talk about the importance of looking 

after your pets 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. CD1 Track 30 p22. Sing See you 

soon! CD1 Track 10 p22 

 

Activity 

Book p.14 

Vocabulary 

and story 

3 Tick (✔) 

the animals 

in the story. 

4 Colour Li’s 

new pet. 

Complete 

the 

sentence. 

What do 

you think? 

Colour. 

CCL 

CD 

CSC 

CCEC 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a . 
L

e
c
c
ió

n
 3

. 
S

to
ry

 a
c

ti
v

it
ie

s
. 

p
2

0

 

Utilizar 

vocabulario 

de 

mascotas e 

linguaxe do 

conto 

 Aprender e practicar 

a linguaxe da 

unidade: What has 

(she) got? Has (she) 

got a (lizard)? Yes, 

(she) has./No, (she) 

hasn’t. (She) hasn’t 

got a (rabbit). 

 

Starting the lesson. Sing Let’s have fun in English. 

CD1 Track 3 p26 

Do the opening routine. CD1 Track 29 p22. Do 

flashcard activities. Explain the aims of the lesson. 

5 Listen and say the missing words. 

6 Listen and circle Li’s pet. Sing She’s got a new 

pet. 

Look and write. 

7 Listen, look and say who. Complete the 

sentences. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD1 Track 30 p22. Sing See you soon! CD1 Track 

10 p22 

 

Activity 

Book p.15 

Song 

5 Look and 

write. Listen 

and check. 

Sing She’s 

got a new 

pet. 

CCL 

CCEC 

CAA 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a . 
L

e
c
c
ió

n
 4

. 
S

p
e

a
k

in
g

. 
p
2

1

 

Practicar a 

pronuncia e 

xogar a un 

xogo de rol 

 

 Practicar a linguaxe: 

Has (Li) got a 

(rabbit)? Yes, (she) 

has./No, (she) 

hasn’t. 

 Practicar a fonética: 

Ricky rabbit runs 

round and round the 

room 

 

 

Starting the lesson. Sing Let’s have fun in English. 

CD1 Track 3 p26 

Do the opening routine. CD1 Track 29 p22. Sing 

She’s got a new pet. 

CD1 Track 35 p58. Explain the aims of the lesson. 

8 Tiger Phonics: Listen, look and say. CD1 Track 

38 p60 

9 Make the cut-out on page 93. Do a role play. 

10 Play Sentence bingo. 

Ending the lesson. Review the lesson.  Do the 

closing routine. CD1 Track 30 p22. Sing See you 

soon! CD1 Track 10 p22 

Activity 

Book p.16 

Language 

and 

communicat

ion 

6 Look, read 

and write. 

Colour the 

answer. 

7. Look and 

write the 

names. 

CCL 

SIE 

CAA 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a . 
L

e
c
c
ió

n
 5

. 
C

ro
s
-c

u
rr

ic
u

la
r.

 p
2

2

 

Identificar e 

falar sobre 

o que 

comen as 

mascotas 

 Practicar o 

vocabulario: leaves, 

seeds, meat, fish, 

grass, insects 

 

Starting the lesson. Sing Let’s have fun in English. 

CD1 Track 3 p26 

Do the opening routine. CD1 Track 29 p22. Do 

flashcard activities.  Explain the aims of the lesson. 

11 Listen, point and say. Read and stick. 

12 Listen and repeat. Play Observation. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD1 Track 30 p22. Sing See you soon! CD1 Track 

10 p22 

 

Activity 

Book p.17 

8 Look, find 

and circle. 

9 Look and 

count. Write 

the number. 

CCL 

CMCT 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a . 
L

e
c
c
ió

n
 6

. 
C

ro
s
-c

u
rr

ic
u

la
r.

 p
2

3

 

Falar sobre 

mascotas 

coñecidas e 

o que 

comen 

 Aprender e practicar 

a linguaxe: My 

(brother) has got a 

(rabbit). (Rabbits) 

eat (grass). 

 

Starting the lesson. Sing Let’s have fun in English. 

CD1 Track 3 p26 

Do the opening routine. CD1 Track 29 p22. Listen 

to the Ping and Pong 

story. CD1 Track 40 p62. Explain the aims of the 

lesson. 

13 Listen, colour and repeat. CD1 Track 41 p64. 

Play Caseta up if it’s true. 

14 Listen and point. Sing Different pets, different 

food. 

15 Talk about pets you know. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD1 Track 30 p22. Sing See you soon! CD1 Track 

10 p22 

 

 

Activity 

Book p.18 

10 Write the 

animal and 

the food. 

Colour the 

paths. 

11 Look at 

Activity 10 

and write. 

CCL 

CMCT 

CCEC 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a . 
L

e
c
c
ió

n
 7

. 
U

n
it

 R
e

v
ie

w
. 

p
2
4

-2
5

 Repasar os 

contidos da 

unidade 

 Revisar todo o 

vocabulario e a 

linguaxe da 

unidade. 

 

Starting the lesson. Sing Let’s have fun in English. 

CD1 Track 3 p26. Do the opening routine. 

CD1 Track 29 p22. Sing Different pets, different 

food. 

CD1 Track 42 p64. Explain the aims of the lesson. 

Do a language Review quiz. 

16 Listen, number and repeat. Complete the 

sentences. 

17 Look and write. Complete the sentences. 

18 Listen, point and repeat. Ask and answer. Go to 

the Picture Dictionary on page 88. 

Ending the lesson. Review the lesson and the unit. 

Progress Journal Unit 2. Download the Progress 

Journal for Unit 2. The children complete the 

activities and reflect on their progress. Do the 

closing routine. 

CD1 Track 30 p22. Sing See you soon! CD1 Track 

10 p22 

 

Activity 

Book p.19 

Unit Review 

12 Label the 

pictures. 

Complete 

the 

sentences. 

13 Tick (4) 

what you 

can do. 

CCL 

CAA 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a . 
L

e
c
c
ió

n
 8

. 
K

id
s

' 
C

u
lt

u
re

 

P
2

6

 

Escoitar, 

dicir e 

representar 

unha rima 

tradicional 

 Practicar linguaxe 

cultural: My (friend) 

has got a (dog). 

guinea pig 

 

 

 

Starting the lesson. Sing Let’s have fun in English. 

CD1 Track 3 p26 

Do the opening routine. CD1 Track 29 p22. Explain 

the Kids’ Culture lesson. Explain the aims of the 

lesson. 

1 Listen and say a traditional rhyme: Two little 

dicky birds. 

Act it out. Play a game 

2 Listen and number. Draw and write. 

Ending the lesson. Review the lesson and the unit. 

Do the closing routine. CD1 Track 30 p22. Sing 

See you soon! CD1 Track 10 p22 

 

Activity 

Book p.20 

1 Listen and 

number in 

order. Say 

the rhyme. 

2 Read and 

colour. 

CCL 

CCEC 

CD 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a . 
T

ig
e

r 
R

e
v

ie
w

 1

 

P
2

7
-2

8

 

Repasar as 

unidades 1 

e 2 

 Repasar os contidos 

das últimas dúas 

unidades. 

 

1 Have you got any pets? 

2 Listen to the story. Who is on the fridge? 

3 What pets have Sue and Jay got? 

4 Look, listen and match. 

5 Look, ask and answer. 

6 Listen and choose. 

Sing your favourite song. 

7 Think and colour. 

Activity 

Book p.21-

22 

1 Read. 

Look and 

remember. 

Match. 

2 Look and 

write. 

CCL 

CCEC 

CAA 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a . 

 

Recursos de Avaliación 

 

 Avaliación informal 

- Observación na aula para verificar o progreso individual e global 

- Exercicios do Activity Book. 

- Habilidades: exercicios de reading, writing, listening e speaking 

 

 Avaliación formal 

- Actividades do Progress Journal. Unidade 2 

- Lección 7. Unit Review 

- Tiger Review 1: Repaso de unidades 1-2 

- Test da unidade 

- Test Trimestral 

- Test de Fin de Curso 

 

 Auto-avaliación 

- Picture Dictionary. Unidade 2. 

- Actividade de autoavaliación da Unit Review. 

- Os alumnos tamén avalían o aprendido nas unidades 1-2 en 

 

Recursos 

 

Materiais para imprimir: Pupil’s Book páx.17-28, Activity Book pp13-

22. (lista doutros materiais para cada lección no TB) 

 

Materiais dixitais: 

Para o profesor: Non esquecer que se pode ensinar esta unidade 

usando o Teacher’s App en Navio . 

Para o alumnado: Animar aos alumnos para usar a aplicación do 

alumno en Navio para practicar e revisar o que aprenderon nesta 

unidade. 

 

Recursos complementarios e Atención á Diversidade 

 Actividades ao comezar e finalizar a lección do Teacher's Book 

 Actividades do Activity Book e do Essential Activity Book 

 Banco de actividades. TB páxinas 23-24 

 Teacher’s App en Navio : Fichas de traballo de reforzo e 

ampliación, Progress Journal e Skills Trainer 

 Pupil’s App en Navio. 
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  UNIT 3: Where’s my coat? 

UNIT 3. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE1.1. 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

 

 

EA1.1.   

EA1.2.   

EA1.3. 

EA1.4. 

EA1.5. 

 

Estratexias de comprensión: 

 Escoitar vocabulario sobre roupa 

 Escoitar o Tiger’s word chant 

 Escoitar a canción sobre as estacións 

 Facer e responder preguntas sobre a estación preferida 

 Escoitar o conto de Ping e Pong 

• Escoitar a pronuncia: /S/ 

• Escoitar e entender o conto 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear pezas de vestir 

• Pracer en ler un conto sobre pezas perdidas 

 

CCL 

CMCT 

CCEC 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Conciencia de como preguntar de quen son as cousas 

• Conciencia da necesidade de preguntar antes de usar as cousas de 

alguén 

• Pracer en practicar a pronuncia 

• Boa disposición para respectar as quendas 

• Confianza ao usar o linguaxe da aula 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 

• Conciencia de como cambian as estacións 

• Pracer ao cantar e representar unha canción tradicional 

• Pracer ao falar sobre a súa estación favorita 

• Interese en aprender cousas sobre as estacións no Reino Unido 

 

Funcións comunicativas: 

Expresións de acordo e desacordo 

Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso 

Establecer e manter a comunicación 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• I’m/You’re wearing … 

• Is this your (coat)? 

• Yes, it is./No, it isn’t. 

• In (spring) … 

Linguaxe da aula 

• Is this your (pencil)? Yes, it is./No, it isn’t. 

• My (pencil) is (red). 

Estruturas recicladas 

• Where’s my … 

• Let’s … 

• You can see … 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relacionado con :. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Vocabulario esencial 

• coat, jumper, shirt, shoes and socks, shorts, skirt, trousers, 

T-shirt 

Vocabulario do conto 

• cold, snow, today, window 

Vocabulario CLIL: Estacións e natureza 

• spring, summer, autumn, winter, flower, tree 

Linguaxe receptiva 

• always ask first 

Vocabulario reciclado 

• colours 

• favourite 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Escoitar o son /S/ (shorts, shirt) 
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UNIT 3. BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE2.1. 

CE2.2. 

CE2.3. 

CE2.4. 

CE2.5. 

CE2.6. 

CE2.7. 

CE2.8. 

  

  

 

EA2.1.   

EA2.3. 

EA2.4. 

EA2.5. 

EA2.6.   

 

Estratexias de produción: 

 Identificar e nomear cousas referentes á roupa 

 Dicir o Tiger’s word chant 

 Utilizar e responder a linguaxe de clase 

 Responder a preguntas sobre a estación favorita 

 Entender e repetir o conto de Ping e Pong 

 Lembrar e repetir o conto 

 Practicar a pronuncia: /S/ 

 Dicir as palabras clave en frases 

 Xogar a un xogo utilizando os recortables 

 Cantar unha canción sobre o conto 

 Cantar unha canción sobre as estacións 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

 

CCL 

CMCT 

CCEC 

CSC 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Interese en nomear pezas de vestir 

• Pracer en ler un conto sobre pezas perdidas 

• Conciencia de como preguntar de quen son as cousas 

• Conciencia da necesidade de preguntar antes de usar as cousas de 

alguén 

• Pracer en practicar a pronuncia 

• Boa disposición para respectar as quendas 

• Confianza ao usar o linguaxe da aula 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 

• Conciencia de como cambian as estacións 

• Pracer ao cantar e representar unha canción tradicional 

• Pracer ao falar sobre a súa estación favorita 

• Interese en aprender cousas sobre as estacións no Reino Unido 

 

Funcións comunicativas: 

Expresións de acordo e desacordo 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• I’m/You’re wearing … 

• Is this your (coat)? 

• Yes, it is./No, it isn’t. 

• In (spring) … 

 

 

Linguaxe da aula 

• Is this your (pencil)? Yes, it is./No, it isn’t. 

• My (pencil) is (red). 

Estruturas recicladas 

• Where’s my … 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Let’s … 

• You can see … 

 

Léxico oral de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• coat, jumper, shirt, shoes and socks, shorts, skirt, trousers, 

T-shirt 

Vocabulario do conto 

• cold, snow, today, window 

Vocabulario CLIL: Estacións e natureza 

• spring, summer, autumn, winter, flower, tree 

Linguaxe receptiva 

• always ask first 

Vocabulario reciclado 

• colours 

• favourite 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Practicar o son /S/ (shorts, shirt) 
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UNIT 3. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE3.1. 

CE3.2. 

CE3.3. 

CE3.4. 

CE3.5. 

CE3.6. 

CE3.7. 

CE3.8. 

 

 

EA3.4. 

EA3.5. 

EA3.6. 

 

Estratexias de comprensión: 

 Ler vocabulario sobre cousas de vestir 

 Identificar os nomes de cousas de vestir 

 Identificar nomes de estacións 

 Ler o conto 

 Ler sobre valores 

 Ler e practicar gramática 

 Recoñecer e ler palabras clave 

 Revisar e avaliar a aprendizaxe propia 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear pezas de vestir 

• Pracer en ler un conto sobre pezas perdidas 

• Conciencia de como preguntar de quen son as cousas 

 

CCL 

CMCT 

CSC 

CAA 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Conciencia da necesidade de preguntar antes de usar as cousas de 

alguén 

• Pracer en practicar a pronuncia 

• Boa disposición para respectar as quendas 

• Confianza ao usar o linguaxe da aula 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 

• Conciencia de como cambian as estacións 

• Pracer ao cantar e representar unha canción tradicional 

• Pracer ao falar sobre a súa estación favorita 

• Interese en aprender cousas sobre as estacións no Reino Unido 

 

Funcións comunicativas: 

Expresións de acordo e desacordo 

Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso 

Establecer e manter a comunicación 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• I’m/You’re wearing … 

• Is this your (coat)? 

• Yes, it is./No, it isn’t. 

• In (spring) … 

Linguaxe da aula 

• Is this your (pencil)? Yes, it is./No, it isn’t. 

• My (pencil) is (red). 

Estruturas recicladas 

• Where’s my … 

• Let’s … 

• You can see … 

 

Léxico escrito de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• coat, jumper, shirt, shoes and socks, shorts, skirt, trousers, 

T-shirt 

Vocabulario do conto 

• cold, snow, today, window 

Vocabulario CLIL: Estacións e natureza 

• spring, summer, autumn, winter, flower, tree 

Linguaxe receptiva 

• always ask first 

Vocabulario reciclado 

• colours 

• favourite 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con cousas de vestir 
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UNIT 3. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE4.1. 

CE4.2. 

CE4.3. 

CE4.4. 

CE4.5. 

CE4.6. 

 

  

  

  

 

EA4.1. 

 

 

Estratexias de produción: 

 Completar actividades con vocabulario sobre  cousas de vestir 

 Entender e practicar a gramática 

 Utilizar a Pupil’s App en Navio. 

 Copiar e escribir palabras clave 

 Facer un recortable 

 Facer debuxos 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear pezas de vestir 

• Pracer en ler un conto sobre pezas perdidas 

• Conciencia de como preguntar de quen son as cousas 

• Conciencia da necesidade de preguntar antes de usar as cousas de 

alguén 

 

CCL 

CMCT 

CCEC 

SIE 

CAA 

CD 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Pracer en practicar a pronuncia 

• Boa disposición para respectar as quendas 

• Confianza ao usar o linguaxe da aula 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 

• Conciencia de como cambian as estacións 

• Pracer ao cantar e representar unha canción tradicional 

• Pracer ao falar sobre a súa estación favorita 

• Interese en aprender cousas sobre as estacións no Reino Unido 

 

Funcións comunicativas: 

Expresións de acordo e desacordo 

Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Estruturas principais 

• I’m/You’re wearing … 

• Is this your (coat)? 

• Yes, it is./No, it isn’t. 

• In (spring) … 

Linguaxe da aula 

• Is this your (pencil)? Yes, it is./No, it isn’t. 

• My (pencil) is (red). 

Estruturas recicladas 

• Where’s my … 

• Let’s … 

• You can see … 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• coat, jumper, shirt, shoes and socks, shorts, skirt, trousers, 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

T-shirt 

Vocabulario do conto 

• cold, snow, today, window 

Vocabulario CLIL: Estacións e natureza 

• spring, summer, autumn, winter, flower, tree 

Linguaxe receptiva 

• always ask first 

Vocabulario reciclado 

• colours 

• favourite 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con cousas de vestir 
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UNIT 3. BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE5.1. 

CE5.2. 

CE5.3. 

CE5.4. 

CE5.5. 

CE5.6. 

 

  

  

  

 

EA5.1. 

 

 

Estratexias de produción: 

 Completar actividades con vocabulario sobre  cousas de vestir 

 Entender e practicar a gramática 

 Utilizar a Pupil’s App en Navio. 

 Copiar e escribir palabras clave 

 Facer un recortable 

 Facer debuxos 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear pezas de vestir 

• Pracer en ler un conto sobre pezas perdidas 

• Conciencia de como preguntar de quen son as cousas 

• Conciencia da necesidade de preguntar antes de usar as cousas de 

alguén 

 

CCL 

CMCT 

CCEC 

SIE 

CAA 

CD 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Pracer en practicar a pronuncia 

• Boa disposición para respectar as quendas 

• Confianza ao usar o linguaxe da aula 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 

• Conciencia de como cambian as estacións 

• Pracer ao cantar e representar unha canción tradicional 

• Pracer ao falar sobre a súa estación favorita 

• Interese en aprender cousas sobre as estacións no Reino Unido 

 

Funcións comunicativas: 

Expresións de acordo e desacordo 

Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Estruturas principais 

• I’m/You’re wearing … 

• Is this your (coat)? 

• Yes, it is./No, it isn’t. 

• In (spring) … 

Linguaxe da aula 

• Is this your (pencil)? Yes, it is./No, it isn’t. 

• My (pencil) is (red). 

Estruturas recicladas 

• Where’s my … 

• Let’s … 

• You can see … 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• coat, jumper, shirt, shoes and socks, shorts, skirt, trousers, 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

T-shirt 

Vocabulario do conto 

• cold, snow, today, window 

Vocabulario CLIL: Estacións e natureza 

• spring, summer, autumn, winter, flower, tree 

Linguaxe receptiva 

• always ask first 

Vocabulario reciclado 

• colours 

• favourite 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con cousas de vestir 
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UNIT 3. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 

Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 

L
e

c
c
ió

n
 1

. 
V

o
c

a
b

u
la

ry
. 

p
2
9

 
Dicir e 

entender 

vocabulario 

sobre roupa 

 Practicar 

vocabulario 

obxectivo: shorts, 

shirt, coat, jumper, 

trousers, T-shirt, 

skirt, shoes and 

socks 

 

Starting the lesson. Sing Can I come in? CD2 

Track 1 p22 

Do the opening routine. CD2 Track 3 p22. Explain 

the aims of the lesson. 

1 Listen, look and repeat. 

2 Listen, point and say the Tiger’s word chant. 

3 Stick and say. Play Can you remember? 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD2 Track 4 p2.  Sing Tick Tock. CD2 Track 2 p22 

 

  

Activity 

Book. p23. 

Vocabulary 

1 Read, 

look and 

number. 

Say. 

2 Count the 

tigers. Write 

the number. 

CCL 

CD 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 
L

e
c
c
ió

n
 2

. 
S

to
ry

. 
p

3
0
-3

1

 

Escoitar e 

entender o 

conto 

 

Aprender 

sobre a 

resposta 

persoal e 

os valores 

 

 Aprender linguaxe 

do conto: Is this 

your (coat)? 

I’m/You’re wearing 

(my coat).. 

Starting the lesson. Sing Can I come in? CD2 

Track 1 p22. Do the opening routine. CD2 Track 3 

p22. Say the Tiger’s word chant. 

CD2 Track 6 p74. Explain the aims of the lesson. 

Pre-story activities. Predict what happens in the 

story (books open). 

Listen (books closed). CD2 Track 7 p76. Listen 

with the story cards. 

4 Listen to the story. Answer the questions. 

Play Who says …? 

Tiger Values: Talk about the importance of asking 

permission 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD2 Track 4 p22. Sing Tick Tock. CD2 Track 2 

p22 

 

Activity 

Book p.24 

Vocabulary 

and story 

3 Complete 

the 

dialogues. 

Act them 

out. 

4 Tick (✔) 

the 

dialogues 

from the 

story in 

Activity 3. 

What do 

you think. 

Colour. 

CCL 

CD 

CSC 

CCEC 

 



125 
 

Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 
L

e
c
c
ió

n
 3

. 
S

to
ry

 a
c

ti
v

it
ie

s
. 

p
3

2

 

Usar 

vocabulario 

de roupa e 

linguaxe do 

conto 

 Aprender e practicar 

a linguaxe da 

unidade: I’m/You’re 

wearing (my coat). 

 

Starting the lesson. Sing Can I come in? CD2 

Track 1 p22. Do the opening routine. CD2 Track 3 

p22. Do flashcard activities. Explain the aims of the 

lesson. 

5 Listen and say the missing words. 

6 Listen and colour the clothes Tiger is wearing. 

Sing I’m wearing a coat. Look and write. 

7 Listen, look and say who. Complete the 

sentences. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD2 Track 4 p22. Sing Tick Tock. CD2 Track 2 

p22 

Activity 

Book p.25 

Song 

5 Read and 

write. Listen 

and check. 

Sing I’m 

wearing a 

coat. 

CCL 

CCEC 

CAA 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 
L

e
c
c
ió

n
 4

. 
S

p
e

a
k

in
g

. 
p
3

3

 

Practicar a 

pronuncia e 

facer unha 

actividade 

de 

comunicaci

ón 

 

 

 Practicar a linguaxe: 

I’m wearing (shorts). 

You’re wearing (a 

blue shirt).. 

 Practicar a fonética: 

Shorts, shoes and a 

shirt on a shelf 

 

 

Starting the lesson. Sing Can I come in? CD2 

Track 1 p22 

Do the opening routine. CD2 Track 3 p22. Sing I’m 

wearing a coat. 

CD2 Track 9 p78. Explain the aims of the lesson. 

8 Listen, look and say. 

9 Make the cut-out on page 95. Listen and fold. 

10 Play What am I wearing? 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD2 Track 4 p22. Sing Tick Tock. CD2 Track 2 

p22 

Activity 

Book p.26 

Language 

and 

communicat

ion 

6 Look, read 

and write. 

Unscramble 

the words. 

7 Read and 

colour the 

illustrations 

in Activity 6. 

CCL 

SIE 

CAA 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 
L

e
c
c
ió

n
 5

. 
C

ro
s
-c

u
rr

ic
u

la
r.

 p
3

4

 

Identificar e 

falar sobre 

as 

estacións e 

a natureza 

 Practicar o 

vocabulario: spring, 

summer, autumn, 

winter, flower, tree 

 

Starting the lesson. Sing Can I come in? CD2 

Track 1 p22 

Do the opening routine. CD2 Track 3 p22. Do 

flashcard activities. 

Explain the aims of the lesson. 

11 Listen, point and say. Read and stick. 

12 Listen and repeat. Play Observation. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD2 Track 4 p22. Sing Tick Tock. CD2 Track 2 

p22 

 

Activity 

Book p.27 

Seasons 

and nature 

8 Look, read 

and match. 

Colour the 

words. 

9 Draw your 

favourite 

season and 

write. 

CCL 

CMCT 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 
L

e
c
c
ió

n
 6

. 
C

ro
s
-c

u
rr

ic
u

la
r.

 p
3

5

 Falar sobre 

as 

estaciones 

 Aprender e practicar 

a linguaxe: In 

(spring), you can 

see (flowers) on the 

tree. (My) favourite 

season is (winter). 

 

Starting the lesson. Sing Can I come in? CD2 

Track 1 p22 

Do the opening routine. CD2 Track 3 p22. Listen to 

the Ping and Pong 

Story. 

story. CD2 Track 14 p82. Explain the aims of the 

lesson. 

13 Listen, number and repeat. 

14 Listen and point. Sing What’s your favourite 

season? 

Draw. 

15 Play Consentir and guess! 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD2 Track 4 p22. Sing Tick Tock. CD2 Track 2 

p22 

 

 

Activity 

Book p.28 

10 Read 

and 

complete. 

Listen and 

check. 

Sing What’s 

your 

favourite 

season? 

 

CCL 

CMCT 

CCEC 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 
L

e
c
c
ió

n
 7

. 
U

n
it

 R
e

v
ie

w
. 

p
3
6

-3
7

 Repasar os 

contidos da 

unidade 

 Revisar todo o 

vocabulario e a 

linguaxe da 

unidade. 

 

 

Starting the lesson. Sing Can I come in? CD2 

Track 1 p22.  Do the opening routine. CD2 Track 3 

p22. Sing What’s your favourite 

season? CD2 Track 16 p84. Explain the aims of 

the lesson. Do a language Review quiz. 

16 Listen, number and repeat. Complete the 

sentences. 

17 Look and write. Complete the sentence. 

18 Listen, point and repeat. Ask and answer. 

Ending the lesson. Review the lesson. Progress 

Journal Unit 3 

Download the Progress Journal for Unit 3. The 

children complete the activities and reflect on their 

progress. Do the closing routine. 

CD2 Track 4 p22. Sing Tick Tock. CD2 Track 2 

p22 

 

Activity 

Book p.29 

Unit Review 

11 Look, 

read and 

write. 

12 Tick (✔) 

what you 

can do. 

CCL 

CAA 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 
L

e
c
c
ió

n
 8

. 
K

id
s

' 
C

u
lt

u
re

 

P
3

8

 

Escoitar, 

dicir e 

representar 

unha rima 

tradicional 

 Practicar linguaxe 

cultural: I like 

(spring). It’s my 

favourite season. In 

this picture, it’s 

(winter). I’m wearing 

(a hat). jeans, sc 

 

 

 

Starting the lesson. Sing Can I come in? CD2 

Track 1 p22 

Do the opening routine. CD2 Track 3 p22. Explain 

the Kids’ Culture 

lesson. Explain the aims of the lesson. 

1 Listen and say a traditional rhyme: I’m a little 

snowman. 

Act it out. 

2 Listen and number. Draw and write. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD2 Track 4 p22. Sing Tick Tock. CD2 Track 2 

p22 

 

Activity 

Book p.30 

1 Listen and 

number in 

order. Draw 

the 

snowman. 

2 Look, read 

and 

number. 

CCL 

CCEC 

CD 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 

 

Recursos de Avaliación 

 

 Avaliación informal 

- Observación na aula para verificar o progreso individual e global 

- Exercicios do Activity Book. 

- Habilidades: exercicios de reading, writing, listening e speaking 

 

 Avaliación formal 

- Actividades do Progress Journal. Unidade 3 

- Lección 7. Unit Review 

- Tiger Review 2: Repaso de unidades 3-4 

- Test da unidade 

- Test Trimestral 

- Test de Fin de Curso 

 

 Auto-avaliación 

- Picture Dictionary. Unidade 3. 

- Actividade de autoavaliación da Unit Review. 

- Os alumnos tamén avalían o aprendido nas unidades 3-4 en 

 

Recursos 

 

Materiais para imprimir: Pupil’s Book páx.29-38, Activity Book pp23-

30. (lista doutros materiais para cada lección no TB) 

  

Materiais dixitais: 

Para o profesor: Non esquecer que se pode ensinar esta unidade 

usando o Teacher’s App en Navio . 

Para o alumnado: Animar aos alumnos para usar a aplicación do 

alumno en Navio para practicar e revisar o que aprenderon nesta 

unidade. 

 

Recursos complementarios e Atención á Diversidade 

 

 Actividades ao comezar e finalizar a lección do Teacher's Book 

 Actividades do Activity Book e do Essential Activity Book 

 Banco de actividades. TB páxinas 23-24 

 Teacher’s App en Navio : Fichas de traballo de reforzo e 

ampliación, Progress Journal e Skills Trainer 

 Pupil’s App en Navio. 
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 UNIT 4: Break Time 

UNIT 4. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE1.1. 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

 

 

EA1.1.   

EA1.2.   

EA1.3. 

EA1.4. 

EA1.5. 

 

Estratexias de comprensión: 

 Escoitar vocabulario sobre xogos para nenos 

 Escoitar o Tiger’s word chant 

 Escoitar a canción sobre xogar a xogos 

 Escoitar unha canción sobre onde se pode xogar e onde non a 

mollos de pelota 

 Facer e responder preguntas sobre xogos  no recreo 

 Escoitar o conto de Ping e Pong 

• Escoitar a pronuncia: /eI / 

• Escoitar e entender o conto 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

 

CCL 

CSC 

CCEC 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Interese en nomear xogos infantís 

• Pracer en ler un conto sobre xogos do recreo 

• Conciencia da necesidade de xogar limpo 

• Conciencia de como preguntar o que queren facer outros 

• Conciencia de como responder educadamente as preguntas 

• Pracer en practicar a pronuncia 

• Confianza ao usar o linguaxe da aula 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Conciencia de onde se pode xogar á pelota e onde non 

• Pracer ao falar sobre os xogos aos que xogan 

• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 

• Pracer en aprender un xogo tradicional 

• Interese en aprender a que xogan os nenos do Reino Unido 

 

Funcións comunicativas: 

Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• Do you want to …? 

• Non, thanks. 

• I want to … 

• You can/can’t play ball games in the classroom. 

Linguaxe da aula 

• Do you want to (sing a song)? 

• Yes, I do./No, I don’t. 

Estruturas recicladas 

• Let’s … 

• Have you got a …? 

• I’ve got a … 

• I like … 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Good idea. 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• basketball, board game, cards, computer game, football, 

hide and seek, hopscotch, tag 

Vocabulario do conto 

• I want to play (cards). 

• It’s your turn. 

• That’s not fair! 

• Don’t cheat! 

Vocabulario CLIL: Regras do colexio 

• canteen, classroom, corridor, gym, library, playground 

Linguaxe receptiva 

• What’s this game? 

• I don’t want to play … 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• That’s incredible! Wow! 

Vocabulario reciclado 

• play, game 

• numbers 1–20 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Escoitar o son /eI/ (paint, games) 
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UNIT 4. BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE2.1. 

CE2.2. 

CE2.3. 

CE2.4. 

CE2.5. 

CE2.6. 

CE2.7. 

CE2.8. 

  

  

 

EA2.1.   

EA2.3. 

EA2.4. 

EA2.5. 

EA2.6.   

 

Estratexias de produción: 

 Identificar e nomear xogos para nenos 

 Dicir o Tiger’s word chant 

 Utilizar e responder a linguaxe de clase 

 Responder a preguntas sobre xogos do recreo 

 Entender e repetir o conto de Ping e Pong 

 Lembrar e repetir o conto 

 Practicar a pronuncia: /eI / 

 Dicir as palabras clave en frases 

 Xogar a un xogo utilizando os recortables 

 Cantar unha canción sobre o conto 

 Cantar unha canción sobre xogar a xogos 

• Cantar unha canción sobre onde se pode xogar e onde non a 

xogos de pelota 

 

CCL 

CSC 

CCEC 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear xogos infantís 

• Pracer en ler un conto sobre xogos do recreo 

• Conciencia da necesidade de xogar limpo 

• Conciencia de como preguntar o que queren facer outros 

• Conciencia de como responder educadamente as preguntas 

• Pracer en practicar a pronuncia 

• Confianza ao usar o linguaxe da aula 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Conciencia de onde se pode xogar á pelota e onde non 

• Pracer ao falar sobre os xogos aos que xogan 

• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 

• Pracer en aprender un xogo tradicional 

• Interese en aprender a que xogan os nenos do Reino Unido 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Funcións comunicativas: 

Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• Do you want to …? 

• Non, thanks. 

• I want to … 

• You can/can’t play ball games in the classroom. 

Linguaxe da aula 

• Do you want to (sing a song)? 

• Yes, I do./No, I don’t. 

Estruturas recicladas 

• Let’s … 

• Have you got a …? 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• I’ve got a … 

• I like … 

• Good idea. 

 

Léxico oral de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• basketball, board game, cards, computer game, football, 

hide and seek, hopscotch, tag 

Vocabulario do conto 

• I want to play (cards). 

• It’s your turn. 

• That’s not fair! 

• Don’t cheat! 

Vocabulario CLIL: Regras do colexio 

• canteen, classroom, corridor, gym, library, playground 

Linguaxe receptiva 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• What’s this game? 

• I don’t want to play … 

• That’s incredible! Wow! 

Vocabulario reciclado 

• play, game 

• numbers 1–20 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Practicar o son /eI/ (paint, games) 
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UNIT 4. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE3.1. 

CE3.2. 

CE3.3. 

CE3.4. 

CE3.5. 

CE3.6. 

CE3.7. 

CE3.8. 

 

 

EA3.4. 

EA3.5. 

EA3.6. 

 

Estratexias de comprensión: 

 Identificar os nomes de xogos aos que xogan nenos e nenas 

 Identificar onde se pode ju7gar e onde non a xogos de pelota 

 Ler o conto 

 Ler sobre valores 

 Ler e practicar gramática 

 Recoñecer e ler palabras clave 

 Revisar e avaliar a aprendizaxe propia 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear xogos infantís 

• Pracer en ler un conto sobre xogos do recreo 

• Conciencia da necesidade de xogar limpo 

• Conciencia de como preguntar o que queren facer outros 

 

CCL 

CSC 

CCEC 

CAA 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Conciencia de como responder educadamente as preguntas 

• Pracer en practicar a pronuncia 

• Confianza ao usar o linguaxe da aula 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Conciencia de onde se pode xogar á pelota e onde non 

• Pracer ao falar sobre os xogos aos que xogan 

• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 

• Pracer en aprender un xogo tradicional 

• Interese en aprender a que xogan os nenos do Reino Unido 

 

Funcións comunicativas: 

Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Do you want to …? 

• Non, thanks. 

• I want to … 

• You can/can’t play ball games in the classroom. 

Linguaxe da aula 

• Do you want to (sing a song)? 

• Yes, I do./No, I don’t. 

Estruturas recicladas 

• Let’s … 

• Have you got a …? 

• I’ve got a … 

• I like … 

• Good idea. 

 

Léxico escrito de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• basketball, board game, cards, computer game, football, 

hide and seek, hopscotch, tag 

Vocabulario do conto 

• I want to play (cards). 

• It’s your turn. 

• That’s not fair! 

• Don’t cheat! 

Vocabulario CLIL: Regras do colexio 

• canteen, classroom, corridor, gym, library, playground 

Linguaxe receptiva 

• What’s this game? 

• I don’t want to play … 

• That’s incredible! Wow! 

Vocabulario reciclado 

• play, game 

• numbers 1–20 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con xogos aos que xogan os 

nenos 
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UNIT 4. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE4.1. 

CE4.2. 

CE4.3. 

CE4.4. 

CE4.5. 

CE4.6. 

 

  

  

  

 

EA4.1. 

EA4.3. 

 

 

Estratexias de produción: 

 Completar actividades con vocabulario sobre  xogos aos que xoga 

o alumnado 

 Entender e practicar a gramática 

 Utilizar a Pupil’s App en Navio. 

 Copiar e escribir palabras clave 

 Facer un recortable 

 Facer debuxos 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear xogos infantís 

• Pracer en ler un conto sobre xogos do recreo 

• Conciencia da necesidade de xogar limpo 

• Conciencia de como preguntar o que queren facer outros 

 

CCL 

CCEC 

CAA 

SIE 

CD 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Conciencia de como responder educadamente as preguntas 

• Pracer en practicar a pronuncia 

• Confianza ao usar o linguaxe da aula 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Conciencia de onde se pode xogar á pelota e onde non 

• Pracer ao falar sobre os xogos aos que xogan 

• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 

• Pracer en aprender un xogo tradicional 

• Interese en aprender a que xogan os nenos do Reino Unido 

 

Funcións comunicativas: 

Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Do you want to …? 

• Non, thanks. 

• I want to … 

• You can/can’t play ball games in the classroom. 

Linguaxe da aula 

• Do you want to (sing a song)? 

• Yes, I do./No, I don’t. 

Estruturas recicladas 

• Let’s … 

• Have you got a …? 

• I’ve got a … 

• I like … 

• Good idea. 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• basketball, board game, cards, computer game, football, 

hide and seek, hopscotch, tag 

Vocabulario do conto 

• I want to play (cards). 

• It’s your turn. 

• That’s not fair! 

• Don’t cheat! 

Vocabulario CLIL: Regras do colexio 

• canteen, classroom, corridor, gym, library, playground 

Linguaxe receptiva 

• What’s this game? 

• I don’t want to play … 

• That’s incredible! Wow! 

Vocabulario reciclado 

• play, game 

• numbers 1–20 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con xogos de nenos 
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UNIT 4. BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE5.1. 

CE5.2. 

CE5.3. 

CE5.4. 

CE5.5. 

CE5.6. 

 

  

  

  

 

EA5.1. 

EA5.3. 

 

 

Estratexias de produción: 

 Completar actividades con vocabulario sobre  xogos aos que xoga 

o alumnado 

 Entender e practicar a gramática 

 Utilizar a Pupil’s App en Navio. 

 Copiar e escribir palabras clave 

 Facer un recortable 

 Facer debuxos 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear xogos infantís 

• Pracer en ler un conto sobre xogos do recreo 

• Conciencia da necesidade de xogar limpo 

• Conciencia de como preguntar o que queren facer outros 

 

CCL 

CCEC 

CAA 

SIE 

CD 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Conciencia de como responder educadamente as preguntas 

• Pracer en practicar a pronuncia 

• Confianza ao usar o linguaxe da aula 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Conciencia de onde se pode xogar á pelota e onde non 

• Pracer ao falar sobre os xogos aos que xogan 

• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 

• Pracer en aprender un xogo tradicional 

• Interese en aprender a que xogan os nenos do Reino Unido 

 

Funcións comunicativas: 

Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso 

Establecer e manter a comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Do you want to …? 

• Non, thanks. 

• I want to … 

• You can/can’t play ball games in the classroom. 

Linguaxe da aula 

• Do you want to (sing a song)? 

• Yes, I do./No, I don’t. 

Estruturas recicladas 

• Let’s … 

• Have you got a …? 

• I’ve got a … 

• I like … 

• Good idea. 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• basketball, board game, cards, computer game, football, 

hide and seek, hopscotch, tag 

Vocabulario do conto 

• I want to play (cards). 

• It’s your turn. 

• That’s not fair! 

• Don’t cheat! 

Vocabulario CLIL: Regras do colexio 

• canteen, classroom, corridor, gym, library, playground 

Linguaxe receptiva 

• What’s this game? 

• I don’t want to play … 

• That’s incredible! Wow! 

Vocabulario reciclado 

• play, game 

• numbers 1–20 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con xogos de nenos 
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UNIT 4. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 

Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 

L
e

c
c
ió

n
 1

. 
V

o
c

a
b

u
la

ry
. 

p
3
9

 

Dicir e 

entender 

vocabulario 

de xogos 

 Practicar 

vocabulario 

obxectivo: board 

game, hide and 

seek, football, 

basketball, cards, 

tag, hopscotch, 

computer game 

 

Starting the lesson. Sing Can I come in? CD2 

Track 1 p22 

Do the opening routine. CD2 Track 21 p22. Explain 

the aims of the lesson. 

1 Listen, look and repeat. 

2 Listen, point and say the Tiger’s word chant. 

3 Stick and say. Play Can you remember? 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. CD2 Track 22 p22. Sing Tick Tock. 

CD2 Track 2 p22 

 

Activity 

Book. p31. 

Vocabulary 

1 Read, 

look and 

number. 

Say. 

2 Count the 

tigers. Write 

the number. 

CCL 

CD 
 



158 
 

Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 
L

e
c
c
ió

n
 2

. 
S

to
ry

. 
p

4
0
-4

1

 

Escoitar e 

entender o 

conto 

 

Aprender 

sobre a 

resposta 

persoal e 

os valores 

 

 Aprender linguaxe 

do conto: I want to 

play (football). Do 

you want to play 

(cards)? 

 Starting the lesson. Sing Can I come in? CD2 

Track 1 p22. Do the opening routine. CD2 Track 21 

p22. Say the Tiger’s word chant. 

CD2 Track 24 p92. Explain the aims of the lesson. 

4 Listen to the story. Answer the questions. 

Play Who says …? 

Tiger Values: Talk about the importance of playing 

fairly. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD2 Track 22 p22. Sing Tick Tock. CD2 Track 2 

p22 

 

Activity 

Book p.32 

Vocabulary 

and story 

3 Tick (✔) 

the five 

games in 

the story. 

Complete 

the 

sentence. 

4 Look and 

write. What 

do you 

think? 

Colour 

CCL 

CD 

CSC 

CCEC 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 
L

e
c
c
ió

n
 3

. 
S

to
ry

 a
c

ti
v

it
ie

s
. 

p
4

2

 

Utilizar 

vocabulario 

de xogos e 

linguaxe do 

conto 

 Aprender e practicar 

a linguaxe da 

unidade: I want to 

play (a computer 

game). 

 

Starting the lesson. Sing Can I come in? CD2 

Track 1 p22 

Do the opening routine. CD2 Track 21 p22. Do 

flashcard activities. Explain the aims of the lesson. 

5 Listen and say the missing words. 

6 Listen and circle the game Tiger and the children 

play. 

Sing I want to play. Look and write. 

7 Listen, look and say who. Complete the 

sentences. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. CD2 Track 22 p22. Sing Tick Tock. 

CD2 Track 2 p22 

 

Activity 

Book p.33 

Song 

5 Read and 

write. Listen 

and check. 

Sing I want 

to play. 

CCL 

CCEC 

CAA 

 

 



160 
 

Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 
L

e
c
c
ió

n
 4

. 
S

p
e

a
k

in
g

. 
p
4

3

 

Practicar a 

pronuncia e 

xogar a un 

xogo de rol 

 

 

 Practicar a linguaxe: 

Do you want to play 

(a board game)? I 

want to play (a 

computer game).. 

 Practicar a fonética: 

It’s great to paint 

and play games at 

break time 

 

 

Starting the lesson. Sing Can I come in? CD2 

Track 1 p22. Do the opening routine. CD2 Track 21 

p22. Sing I want to play! 

CD2 Track 27 p96. Explain the aims of the lesson. 

8 Listen, look and say. 

9 Make the cut-out on page 97. Do a role play. 

10 Play Sentence bingo. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD2 Track 22 p22. Sing Tick Tock. CD2 Track 2 

p22 

Activity 

Book p.34 

Language 

and 

communicat

ion 

6 Look and 

complete 

the 

dialogues. 

Act them 

out. 

7 Order and 

write the 

sentences. 

CCL 

SIE 

CAA 

 



161 
 

Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 
L

e
c
c
ió

n
 5

. 
C

ro
s
-c

u
rr

ic
u

la
r.

 p
4

4

 
Identificar e 

falar sobre 

sitios do 

colexio 

 Practicar o 

vocabulario: 

classroom, gym, 

corridor, library, 

canteen, playground 

 

Starting the lesson. Sing Can I come in? CD2 

Track 1 p22. Do the opening routine. CD2 Track 21 

p22. Do flashcard activities. Explain the aims of the 

lesson. 

11 Listen, point and say. Read and stick. 

12 Listen and repeat. Play Observation. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD2 Track 22 p22. Sing Tick Tock. CD2 Track 2 

p22 

 

Activity 

Book p.35 

8 Look, read 

and 

complete. 

9 Look and 

match. 

CCL 

CSC 

CMCT 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 
L

e
c
c
ió

n
 6

. 
C

ro
s
-c

u
rr

ic
u

la
r.

 p
4

5

 Falar sobre 

as regras 

do colexio 

 Aprender e practicar 

a linguaxe: You 

can/can’t (play ball 

games) in the 

(classroom). 

 

Starting the lesson. Sing Can I come in? CD2 

Track 1 p22 

Do the opening routine. CD2 Track 21 p22. Listen 

to the Ping and Pong 

story. CD2 Track 32 p100. Explain the aims of the 

lesson. 

13 Listen, number and repeat. 

14 Listen and point. Sing In the classroom. 

Cros (✘) where you can’t play ball games. 

15 Talk about your school. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. CD2 Track 22 p22. Sing Tick Tock. 

CD2 Track 2 p22 

 

Activity 

Book p.36 

10 Find and 

circle. 

11 Write the 

names of 

the places. 

Read and 

match. 

 

CCL 

CSC 

CCEC 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 
L

e
c
c
ió

n
 7

. 
U

n
it

 R
e

v
ie

w
. 

p
4
6

-4
7

 Repasar os 

contidos da 

unidade 

 Revisar todo o 

vocabulario e a 

linguaxe da 

unidade. 

 

Starting the lesson. Sing Can I come in? CD2 

Track 1 p22 

Do the opening routine. CD2 Track 21 p22. Sing In 

the classroom. 

CD2 Track 34 p102. Explain the aims of the 

lesson. Do a language Review quiz. 

16 Listen, number and repeat. Complete the 

sentences. 

17 Look and write. Complete the sentences. 

18 Listen, point and repeat. Ask and answer. Go to 

the Picture Dictionary on page 89. 

Ending the lesson. Review the lesson. Progress 

Journal Unit 4 

Download the Progress Journal for Unit 4. The 

children complete the activities and reflect on their 

progress. Do the closing routine. 

CD2 Track 22 p22. Sing Tick Tock. CD2 Track 2 

p22 

 

Activity 

Book p.37 

Unit Review 

12 Label the 

pictures. 

Complete 

the 

sentences. 

13 Tick (✔) 

what you 

can do. 

CCL 

CAA 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 
L

e
c
c
ió

n
 8

. 
K

id
s

' 
C

u
lt

u
re

 

P
4

8

 

Xogar a un 

xogo 

tradicional 

 Practicar linguaxe 

cultural: At break 

time, I play 

(leapfrog) in the 

(playground). 

leapfrog, rock, 

paper, scissors 

 

 

 

Starting the lesson. Sing Can I come in? CD2 

Track 1 p22. Do the opening routine. CD2 Track 21 

p22. Explain the Kids’ Culture 

lesson. Explain the aims of the lesson. 

1 Listen and play the traditional game: 

Rock, paper, scissors. 

2 Listen and number. Draw and write. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD2 Track 22 p22. Sing Tick Tock. CD2 Track 2 

p22 

 

Activity 

Book p.38 

1 Write and 

say. Play 

Rock, 

paper, 

scissors. 

2 Look, read 

and match. 

CCL 

CCEC 

CD 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 
T

ig
e

r 
R

e
v

ie
w

 2

 

P
4

9
-5

0

 

Repasar as 

unidades 3 

e 4 

 Repasar os contidos 

das últimas dúas 

unidades. 

 

1 What games do you like to play? 

2 Listen to the story. What games do Tiger and his 

friends play? 

3 What seasons are in the ‘Guess the season’ 

game? 

4 Look, read and match. 

5 Listen and circle. 

6 Listen and choose. 

Sing your favourite song. 

7 Think and colour. 

Activity 

Book p.39-

40 

1 Read. 

Look and 

remember. 

Match. 

2 Look and 

write. 

 

CCL 

CCEC 

CAA 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 

 

Recursos de Avaliación 

 

 Avaliación informal 

- Observación na aula para verificar o progreso individual e global 

- Exercicios do Activity Book. 

- Habilidades: exercicios de reading, writing, listening e speaking 

 

 Avaliación formal 

- Actividades do Progress Journal. Unidade 4 

- Lección 7. Unit Review 

- Tiger Review 2: Repaso de unidades 3-4 

- Test da unidade 

- Test Trimestral 

- Test de Fin de Curso 

 

 Auto-avaliación 

- Picture Dictionary. Unidade 4. 

- Actividade de autoavaliación da Unit Review. 

- Os alumnos tamén avalían o aprendido nas unidades 3-4 en 

 

Recursos 

 

Materiais para imprimir: Pupil’s Book páx.39-50, Activity Book pp31-

40. (lista doutros materiais para cada lección no TB) 

 

Materiais dixitais: 

Para o profesor: Non esquecer que se pode ensinar esta unidade 

usando o Teacher’s App en Navio . 

Para o alumnado: Animar aos alumnos para usar a aplicación do 

alumno en Navio para practicar e revisar o que aprenderon nesta 

unidade. 

 

Recursos complementarios e Atención á Diversidade 

 

 Actividades ao comezar e finalizar a lección do Teacher's Book 

 Actividades do Activity Book e do Essential Activity Book 

 Banco de actividades. TB páxinas 23-24 

 Teacher’s App en Navio : Fichas de traballo de reforzo e 

ampliación, Progress Journal e Skills Trainer 

 Pupil’s App en Navio. 
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UNIT 5: What’s the matter? 

UNIT 5. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE1.1. 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

 

 

EA1.1.   

EA1.2.   

EA1.3. 

EA1.4. 

EA1.5. 

Estratexias de comprensión: 

 Escoitar vocabulario sobre problemas de saúde comúns 

 Escoitar o Tiger’s word chant 

 Escoitar a canción sobre manterse saudable 

 Facer e responder preguntas sobre problemas de saúde 

 Escoitar o conto de Ping e Pong 

• Escoitar a pronuncia: /ɒ/ 

• Escoitar e entender o conto 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear problemas de saúde comúns 

• Pracer en ler un conto sobre ir ao médico 

• Conciencia de como preguntar pola saúde de alguén 

• Conciencia do valor de practicar a pronuncia 

 

CCL 

CMCT 

CCEC 

CSC 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Confianza ao usar o linguaxe da aula 

• Interese en aprender sobre a necesidade de estar sans 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Pracer ao falar sobre como se manteñen sans 

• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 

• Pracer en aprender un chiste tradicional 

• Interese en aprender cousas sobre outras culturas 

 

Funcións comunicativas: 

Establecer e manter a comunicación 

Descrición de persoas e obxectos 

Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• What’s the matter? 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• I’m feeling ill/better. 

• I’ve got a (headache). 

• Have you got a cut? 

• Yes, I have./No, I haven’t. 

Linguaxe da aula 

• What’s the matter? 

• I’ve got (a headache). 

Estruturas recicladas 

• He/she has got a … 

• Have you got … ? 

• Yes, I have./No, I haven’t. 

• Let’s … 

• I want to play. 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• cold, cough, cut, earache, headache, sore throat, 

toothache, tummy ache 

Vocabulario do conto 

• cry, dance, doutor, sad, scared 

Vocabulario CLIL: Manterse saudable 

• do exercise, drink water, eat well, play, sleep well, wash 

Linguaxe receptiva 

• Please don’t cry. 

Vocabulario reciclado 

• hello 

• fantastic, great 

• cold, hot 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Escoitar o son /ɒ/ (hot, cough) 
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UNIT 5. BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE2.1. 

CE2.2. 

CE2.3. 

CE2.4. 

CE2.5. 

CE2.6. 

CE2.7. 

CE2.8. 

  

  

 

EA2.1.   

EA2.3. 

EA2.4. 

EA2.5. 

EA2.6.   

 

Estratexias de produción: 

 Identificar e nomear problemas comúns de saúde 

 Dicir o Tiger’s word chant 

 Utilizar e responder a linguaxe de clase 

 Responder a preguntas sobre problemas de saúde 

 Facer e responder preguntas sobre manterse saudable 

 Entender e repetir o conto de Ping e Pong 

 Lembrar e repetir o conto 

 Practicar a pronuncia: /ɒ/ 

 Dicir as palabras clave en frases 

 Xogar a un xogo utilizando os recortables 

 Cantar unha canción sobre o conto 

 Cantar unha canción sobre manterse saudable 

 

 

CCL 

CMCT 

CCEC 

CSC 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear problemas de saúde comuné 

• Pracer en ler un conto sobre ir ao médico 

• Conciencia de como preguntar pola saúde de alguén 

• Conciencia do valor de practicar a pronuncia 

• Confianza ao usar o linguaxe da aula 

• Interese en aprender sobre a necesidade de estar sans 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Pracer ao falar sobre como se manteñen sans 

• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 

• Pracer en aprender un chiste tradicional 

• Interese en aprender cousas sobre outras culturas 

 

Funcións comunicativas: 

Establecer e manter a comunicación 

Descrición de persoas e obxectos 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• What’s the matter? 

• I’m feeling ill/better. 

• I’ve got a (headache). 

• Have you got a cut? 

• Yes, I have./No, I haven’t. 

 

Linguaxe da aula 

• What’s the matter? 

• I’ve got (a headache). 

Estruturas recicladas 

• He/she has got a … 

• Have you got … ? 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Yes, I have./No, I haven’t. 

• Let’s … 

• I want to play. 

 

Léxico oral de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• cold, cough, cut, earache, headache, sore throat, 

toothache, tummy ache 

Story vocabulary 

• cry, dance, doutor, sad, scared 

Vocabulario CLIL: Manterse saudable 

• do exercise, drink water, eat well, play, sleep well, wash 

Linguaxe receptiva 

• Please don’t cry. 

Vocabulario reciclado 

• hello 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• fantastic, great 

• cold, hot 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Practicar o son /ɒ/ (hot, cough) 

 

 

UNIT 5. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE3.1. 

CE3.2. 

CE3.3. 

CE3.4. 

CE3.5. 

CE3.6. 

 

EA3.4. 

EA3.5. 

EA3.6. 

 

Estratexias de comprensión: 

 Ler vocabulario sobre problemas comúns de saúde 

 Identificar os nomes de problemas comúns de saúde 

 Identificar o que necesitamos facer para manternos saudables 

 Ler o conto 

 

CCL 

CMCT 

CCEC 

SIE 

CAA 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

CE3.7. 

CE3.8. 

 

 Ler sobre valores 

 Ler e practicar gramática 

 Recoñecer e ler palabras clave 

 Revisar e avaliar a aprendizaxe propia 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear problemas de saúde comúns 

• Pracer en ler un conto sobre ir ao médico 

• Conciencia de como preguntar pola saúde de alguén 

• Conciencia do valor de practicar a pronuncia 

• Confianza ao usar o linguaxe da aula 

• Interese en aprender sobre a necesidade de estar sans 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Pracer ao falar sobre como se manteñen sans 

• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 

• Pracer en aprender un chiste tradicional 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Interese en aprender cousas sobre outras culturas 

 

Funcións comunicativas: 

Establecer e manter a comunicación 

Descrición de persoas e obxectos 

Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• What’s the matter? 

• I’m feeling ill/better. 

• I’ve got a (headache). 

• Have you got a cut? 

• Yes, I have./No, I haven’t. 

Linguaxe da aula 

• What’s the matter? 



178 
 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• I’ve got (a headache). 

Estruturas recicladas 

• He/she has got a … 

• Have you got … ? 

• Yes, I have./No, I haven’t. 

• Let’s … 

• I want to play. 

 

Léxico escrito de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• cold, cough, cut, earache, headache, sore throat, 

toothache, tummy ache 

Story vocabulary 

• cry, dance, doutor, sad, scared 

Vocabulario CLIL: Manterse saudables 

• do exercise, drink water, eat well, play, sleep well, wash 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Linguaxe receptiva 

• Please don’t cry. 

Vocabulario reciclado 

• hello 

• fantastic, great 

• cold, hot 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con problemas de saúde 

comúns 
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UNIT 5. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE4.1. 

CE4.2. 

CE4.3. 

CE4.4. 

CE4.5. 

CE4.6. 

 

  

  

  

 

EA4.1. 

 

 

Estratexias de produción: 

 Completar actividades con vocabulario sobre problemas de saúde 

 Entender e practicar a gramática 

 Utilizar a Pupil’s App en Navio. 

 Copiar e escribir palabras clave 

 Facer un recortable 

 Facer debuxos 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear problemas de saúde comúns 

• Pracer en ler un conto sobre ir ao médico 

• Conciencia de como preguntar pola saúde de alguén 

• Conciencia do valor de practicar a pronuncia 

• Confianza ao usar o linguaxe da aula 

 

CCL 

CMCT 

CCEC 

SIE 

CAA 

CD 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Interese en aprender sobre a necesidade de estar sans 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Pracer ao falar sobre como se manteñen sans 

• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 

• Pracer en aprender un chiste tradicional 

• Interese en aprender cousas sobre outras culturas 

 

Funcións comunicativas: 

Establecer e manter a comunicación 

Descrición de persoas e obxectos 

Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• What’s the matter? 

• I’m feeling ill/better. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• I’ve got a (headache). 

• Have you got a cut? 

• Yes, I have./No, I haven’t. 

Linguaxe da aula 

• What’s the matter? 

• I’ve got (a headache). 

Estruturas recicladas 

• He/she has got a … 

• Have you got … ? 

• Yes, I have./No, I haven’t. 

• Let’s … 

• I want to play. 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• cold, cough, cut, earache, headache, sore throat, 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

toothache, tummy ache 

Story vocabulary 

• cry, dance, doutor, sad, scared 

Vocabulario CLIL: Manterse saudables 

• do exercise, drink water, eat well, play, sleep well, wash 

Linguaxe receptiva 

• Please don’t cry. 

Vocabulario reciclado 

• hello 

• fantastic, great 

• cold, hot 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con problemas de saúde 
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UNIT 5. BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE5.1. 

CE5.2. 

CE5.3. 

CE5.4. 

CE5.5. 

CE5.6. 

 

  

  

  

 

EA5.1. 

 

 

Estratexias de produción: 

 Completar actividades con vocabulario sobre problemas de saúde 

 Entender e practicar a gramática 

 Utilizar a Pupil’s App en Navio. 

 Copiar e escribir palabras clave 

 Facer un recortable 

 Facer debuxos 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear problemas de saúde comúns 

• Pracer en ler un conto sobre ir ao médico 

• Conciencia de como preguntar pola saúde de alguén 

• Conciencia do valor de practicar a pronuncia 

• Confianza ao usar o linguaxe da aula 

 

CCL 

CMCT 

CCEC 

SIE 

CAA 

CD 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Interese en aprender sobre a necesidade de estar sans 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Pracer ao falar sobre como se manteñen sans 

• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 

• Pracer en aprender un chiste tradicional 

• Interese en aprender cousas sobre outras culturas 

 

Funcións comunicativas: 

Establecer e manter a comunicación 

Descrición de persoas e obxectos 

Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• What’s the matter? 

• I’m feeling ill/better. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• I’ve got a (headache). 

• Have you got a cut? 

• Yes, I have./No, I haven’t. 

Linguaxe da aula 

• What’s the matter? 

• I’ve got (a headache). 

Estruturas recicladas 

• He/she has got a … 

• Have you got … ? 

• Yes, I have./No, I haven’t. 

• Let’s … 

• I want to play. 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• cold, cough, cut, earache, headache, sore throat, 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

toothache, tummy ache 

Story vocabulary 

• cry, dance, doutor, sad, scared 

Vocabulario CLIL: Manterse saudables 

• do exercise, drink water, eat well, play, sleep well, wash 

Linguaxe receptiva 

• Please don’t cry. 

Vocabulario reciclado 

• hello 

• fantastic, great 

• cold, hot 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con problemas de saúde 

 



188 
 

UNIT 5. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 

Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 

L
e

c
c
ió

n
 1

. 
V

o
c

a
b

u
la

ry
. 

p
5
1

 

Dicir e 

entender 

vocabulario 

sobre a 

saúde 

 Practicar 

vocabulario 

obxectivo: 

toothache, 

headache, cough, 

cut, earache, cold, 

tummy ache, sore 

throat 

 

Starting the lesson. Sing Everyone say ... CD3 

Track 1 p22. Do the opening routine. CD3 Track 3 

p22. Explain the aims of the lesson. 

1 Listen, look and repeat. 

2 Listen, point and say the Tiger’s word chant. 

3 Stick and say. Play Can you remember? 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD3 Track 4 p22. Sing No more English for today. 

CD3 Track 2 p22 

 

Activity 

Book. p41. 

Vocabulary 

1 Read and 

write the 

number. 

Say. 

2 Count the 

tigers. Write 

the number. 

CCL 

CD 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 
L

e
c
c
ió

n
 2

. 
S

to
ry

. 
p

5
2
-5

3

 

Escoitar e 

entender o 

conto 

 

Aprender 

sobre a 

resposta 

persoal e 

os valores 

 

 Aprender linguaxe 

do conto: What’s the 

matter? I’m feeling 

(ill). I’ve got (a 

headache). 

 

Starting the lesson. Sing Everyone say ... CD3 

Track 1 p22 

Do the opening routine. CD3 Track 3 p22. Say the 

Tiger’s word chant. 

CD3 Track 6 p112. Explain the aims of the lesson. 

Pre-story activities. Predict what happens in the 

story (books open). 

Listen (books closed). CD3 Track 7 p114. Listen 

with the story cards. 

4 Listen to the story. Answer the questions. 

Play Who says …? 

Tiger Values: Talk about how you feel when you go 

to the doutor’s 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD3 Track 4 p22. Sing No more English for today. 

CD3 Track 2 p22 

 

Activity 

Book p.42 

Vocabulary 

and story 

3 Tick (✔) 

the health 

problems in 

the story. 

4 Look and 

write. 

What do 

you think? 

Colour. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 
L

e
c
c
ió

n
 3

. 
S

to
ry

 a
c

ti
v

it
ie

s
. 

p
5

4

 

Utilizar 

vocabulario 

sobre a 

saúde e 

linguaxe do 

conto 

 Aprender e practicar 

a linguaxe da 

unidade: What’s the 

matter? I’m feeling 

(ill). I’ve got (a 

headache). 

 

Starting the lesson. Sing Everyone say ... CD3 

Track 1 p22 

Do the opening routine. CD3 Track 3 p22. Do 

flashcard activities. Explain the aims of the lesson. 

5 Listen and say the missing words. 

6 What’s the matter with Sue and Jay? Listen and 

tick (✔). 

Sing I’m feeling ill. Look and write. 

7 Listen, look and say who. Complete the 

sentences. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD3 Track 4 p22. Sing No more English for today. 

CD3 Track 2 p22 

 

Activity 

Book p.43 

Song 

5 Read and 

complete. 

Listen and 

check. Sing 

I’m feeling 

ill. 

 

CCL 

CCEC 

CAA 

 

 



191 
 

Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 
L

e
c
c
ió

n
 4

. 
S

p
e

a
k

in
g

. 
p
5

5

 

Practicar a 

pronuncia e 

xogar a un 

xogo de rol 

 

 

 Practicar a linguaxe: 

I’m feeling (ill). 

What’s the matter? 

Have you got (a 

cut)? Yes, I 

have./No, I haven’t. 

I’ve got (a cold).. 

 Practicar a fonética: 

Rob is feeling hot 

and hei’s got a 

cough 

 

 

Starting the lesson. 

Sing Everyone say ... CD3 Track 1 p22. Do the 

opening routine. 

CD3 Track 3 p22. Sing I’m feeling ill! CD3 Track 9 

p116. Explain the aims of the lesson. 

8 Listen, look and say. 

9 Make the cut-out on page 99. Do a role play. 

10 Play Have you got a cut? 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD3 Track 4 p22. Sing No more English for today. 

CD3 Track 2 p22 

Activity 

Book p.44 

Language 

and 

communicat

ion 

6 Complete 

the 

dialogues. 

Act them 

out. 

7 Order and 

write the 

sentences. 

CCL 

SIE 

CAA 

 



192 
 

Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 
L

e
c
c
ió

n
 5

. 
C

ro
s
-c

u
rr

ic
u

la
r.

 p
5

6

 

Identificar e 

falar sobre 

maneiras 

de 

manterse 

saudable 

 Practicar o 

vocabulario: drink 

water, wash, do 

exercise, eat well, 

play, sleep well 

 

 

Starting the lesson. Sing Everyone say ... CD3 

Track 1 p22. Do the opening routine. CD3 Track 3 

p22. Do flashcard activities. Explain the aims of the 

lesson. 

11 Listen, point and say. Read and stick. 

12 Listen and repeat. Play Observation. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD3 Track 4 p22. Sing No more English for today. 

CD3 Track 2 p22 

 

Activity 

Book p.45 

Keeping 

healthy 

8 Look and 

match. 

9 Look at 

Activity 8 

and number 

the 

sentences. 

CCL 

CMCT 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 
L

e
c
c
ió

n
 6

. 
C

ro
s
-c

u
rr

ic
u

la
r.

 p
5

7

 
Falar sobre 

como 

manterse 

saudable 

 Aprender e practicar 

a linguaxe: I (do 

exercise) every day. 

Do you (sleep well) 

every day? 

 

Starting the lesson. Sing Everyone say ... CD3 

Track 1 p22 

Do the opening routine. CD3 Track 3 p22. Listen to 

the Ping and Pong 

story. CD3 Track 14 p120. Explain the aims of the 

lesson. 

13 Listen, number and repeat. 

14 Listen and point. Sing Keep healthy. Consentir. 

15 Play Consentir and ask. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD3 Track 4 p22. Sing No more English for today. 

CD3 Track 2 p22 

 

 

Activity 

Book p.46 

10 Write 

and match. 

11 Ask and 

answer for 

you. 

CCL 

CMCT 

CCEC 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 
L

e
c
c
ió

n
 7

. 
U

n
it

 R
e

v
ie

w
. 

p
5
8

-5
9

 Repasar os 

contidos da 

unidade 

 Revisar todo o 

vocabulario e a 

linguaxe da 

unidade. 

 

Starting the lesson. Sing Everyone say ... CD3 

Track 1 p22 

Do the opening routine. CD3 Track 3 p22. Sing 

Keep healthy. 

CD3 Track 16 p122. Explain the aims of the 

lesson. Do a language Review quiz. 

16 Listen, number and repeat. Complete the 

sentences. 

17 Look and write. Complete the sentences. 

18 Listen, point and repeat. Ask and answer. 

Ending the lesson. Review the lesson. Progress 

Journal Unit 5 

Download the Progress Journal for Unit 5. The 

children complete the activities and reflect on their 

progress. Do the closing routine. 

CD3 Track 4 p22. Sing No more English for today. 

CD3 Track 2 p22 

 

Activity 

Book p.47 

Unit Review 

12 Look, 

read and 

write. 

13 Tick (✔) 

what you 

can do. 

CCL 

CAA 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 
L

e
c
c
ió

n
 8

. 
K

id
s

' 
C

u
lt

u
re

 

P
6

0

 

Escoitar, 

dicir e 

representar 

un chiste 

 Practicar linguaxe 

cultural: I (brush my 

teeth) every day. 

 

 

Starting the lesson. Sing Everyone say ... CD3 

Track 1 p22 

Do the opening routine. CD3 Track 3 p22. Explain 

the Kids’ Culture 

lesson. Explain the aims of the lesson. 

1 Listen and say the joke. Act it out. 

2 Listen and number. Draw and write. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD3 Track 4 p22. Sing No more English for today. 

CD3 Track 2 p22 

 

Activity 

Book p.48 

1 Look and 

write. Read 

and act out 

the joke. 

2 Look, read 

and 

number. 

CCL 

CCEC 

CD 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a. 

 

Recursos de Avaliación 

 

 Avaliación informal 

- Observación na aula para verificar o progreso individual e global 

- Exercicios do Activity Book. 

- Habilidades: exercicios de reading, writing, listening e speaking 

 

 Avaliación formal 

- Actividades do Progress Journal. Unidade 5 

- Lección 7. Unit Review 

- Tiger Review 3: Repaso de unidades 5-6 

- Test da unidade 

- Test Trimestral 

- Test de Fin de Curso 

 

 Auto-avaliación 

- Picture Dictionary. Unidade 5. 

- Actividade de autoavaliación da Unit Review. 

- Os alumnos tamén avalían o aprendido nas unidades 5-6 en 

 

Recursos 

 

Materiais para imprimir: Pupil’s Book páx.51-60, Activity Book pp41-

48. (lista doutros materiais para cada lección no TB) 

 

Materiais dixitais: 

Para o profesor: Non esquecer que se pode ensinar esta unidade 

usando o Teacher’s App en Navio . 

Para o alumnado: Animar aos alumnos para usar a aplicación do 

alumno en Navio para practicar e revisar o que aprenderon nesta 

unidade. 

 

Recursos complementarios e Atención á Diversidade 

 

 Actividades ao comezar e finalizar a lección do Teacher's Book 

 Actividades do Activity Book e do Essential Activity Book 

 Banco de actividades. TB páxinas 23-24 

 Teacher’s App en Navio : Fichas de traballo de reforzo e 

ampliación, Progress Journal e Skills Trainer 

 Pupil’s App en Navio. 
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 UNIT 6: On Holiday 

UNIT 6. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE1.1. 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

 

 

EA1.1.   

EA1.2.   

EA1.3. 

EA1.4. 

EA1.5. 

 

Estratexias de comprensión: 

 Escoitar vocabulario sobre lugares aos que ir en vacacións 

 Escoitar o Tiger’s word chant 

 Escoitar a canción sobre vacacións 

 Facer e responder preguntas sobre o sitio axeitado para cruzar a 

rúa 

 Escoitar o conto de Ping e Pong 

• Escoitar a pronuncia: /eə/ 

 Escoitar e entender o conto 

 Escoitar unha canción sobre seguridade viaria 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

 

CCL 

CMCT 

CSC 

CCEC 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Interese en nomear lugares que visitan en vacacións 

• Pracer en ler un conto sobre ir ao parque de atraccións 

• Conciencia da necesidade de tomar xuntos decisións xustas 

• Pracer en practicar a pronuncia 

• Confianza ao usar o linguaxe da aula 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Conciencia das normas básicas de seguridade viaria 

• Pracer ao falar sobre seguridade viaria 

• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 

• Pracer en dicir unha rima tradicional 

• Interese en aprender cousas sobre outras culturas 

 

Funcións comunicativas: 

Establecer e manter a comunicación 

Descrición de persoas e obxectos 

Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• There’s a (zoo). 

• Is there a (beach)? 

• Yes, there is. No, there isn’t 

Linguaxe da aula 

• There’s a … in the cupboard. 

• Where? 

• There! 

Estruturas recicladas 

• I want to … 

• Let’s … 

• Can you help, please? 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relacionado con :. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Vocabulario esencial 

• aquarium, beach, funfair, ice rink, park, swimming pool, water 

park, zoo 

Vocabulario do conto 

• idea, lion, place, tiger 

Vocabulario CLIL: Seguridade viaria 

• stop, stand on the pavement, look left, look right, listen, cros the 

road 

Linguaxe receptiva 

• I don’t want to go … 

• cinema 

Vocabulario reciclado 

• Hi 

• amazing, fantastic, great 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Escoitar o son /eə/ (bear, hair) 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 
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UNIT 6. BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE2.1. 

CE2.2. 

CE2.3. 

CE2.4. 

CE2.5. 

CE2.6. 

CE2.7. 

CE2.8. 

  

  

 

EA2.1.   

EA2.3. 

EA2.4. 

EA2.5. 

EA2.6.   

 

Estratexias de produción: 

 Identificar e nomear sitios que se visitan en vacacións 

 Dicir o Tiger’s word chant 

 Utilizar e responder a linguaxe de clase 

 Responder a preguntas sobre onde cruzar a rúa 

 Entender e repetir o conto de Ping e Pong 

 Lembrar e repetir o conto 

 Practicar a pronuncia: /eə/ 

 Dicir as palabras clave en frases 

 Xogar a un xogo utilizando os recortables 

 Cantar unha canción sobre ir de vacacións 

 Cantar unha canción sobre seguridade viaria 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

 

CCL 

CMCT 

CSC 

CCEC 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Interese en nomear lugares que visitan en vacacións. 

• Pracer en ler un conto sobre ir ao parque de atraccións 

• Conciencia da necesidade de tomar xuntos decisións xustas 

• Pracer en practicar a pronuncia 

• Confianza ao usar o linguaxe da aula 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Conciencia das normas básicas de seguridade viaria 

• Pracer ao falar sobre seguridade viaria 

• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 

• Pracer en dicir unha rima tradicional 

• Interese en aprender cousas sobre outras culturas 

 

Funcións comunicativas: 

Establecer e manter a comunicación 

Descrición de persoas e obxectos 

Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• There’s a (zoo). 

• Is there a (beach)? 

• Yes, there is. No, there isn’t 

Linguaxe da aula 

• There’s a … in the cupboard. 

• Where? 

• There! 

 

Estruturas recicladas 

• I want to … 

• Let’s … 

• Can you help, please? 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Léxico oral de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• aquarium, beach, funfair, ice rink, park, swimming pool, water park, 

zoo 

Vocabulario do conto 

• idea, lion, place, tiger 

Vocabulario CLIL: Seguridade viaria 

• stop, stand on the pavement, look left, look right, listen, cros the 

road 

Linguaxe receptiva 

• I don’t want to go … 

• cinema 

Vocabulario reciclado 

• Hi 

• amazing, fantastic, great 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Practicar o son /eə/ (bear, hair) 

 

 

UNIT 6. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE3.1. 

CE3.2. 

CE3.3. 

CE3.4. 

CE3.5. 

CE3.6. 

CE3.7. 

CE3.8. 

 

 

EA3.1. 

EA3.4. 

EA3.5. 

EA3.6. 

 

Estratexias de comprensión: 

 Identificar o nome de sitios onde ir en vacacións 

 Identificar os pasos que hai que dar para cruzar a rúa de forma 

segura 

 Ler o conto 

 Ler sobre valores 

 Ler e practicar gramática 

 Recoñecer e ler palabras clave 

 Revisar e avaliar a aprendizaxe propia 

 

 

CCL 

CMCT 

CSC 

CAA 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear lugares que visitan en vacacións 

• Pracer en ler un conto sobre ir ao parque de atraccións 

• Conciencia da necesidade de tomar xuntos decisións xustas 

• Pracer en practicar a pronuncia 

• Confianza ao usar o linguaxe da aula 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Conciencia das normas básicas de seguridade viaria 

• Pracer ao falar sobre seguridade viaria 

• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 

• Pracer en dicir unha rima tradicional 

• Interese en aprender cousas sobre outras culturas 

 

Funcións comunicativas: 

Establecer e manter a comunicación 

Descrición de persoas e obxectos 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• There’s a (zoo). 

• Is there a (beach)? 

• Yes, there is. No, there isn’t 

Linguaxe da aula 

• There’s a … in the cupboard. 

• Where? 

• There! 

Estruturas recicladas 

• I want to … 

• Let’s … 

• Can you help, please? 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

 

Léxico escrito de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• aquarium, beach, funfair, ice rink, park, swimming pool, water park, 

zoo 

Vocabulario do conto 

• idea, lion, place, tiger 

Vocabulario CLIL: Seguridade viaria 

• stop, stand on the pavement, look left, look right, listen, cros the 

road 

Linguaxe receptiva 

• I don’t want to go … 

• cinema 

Vocabulario reciclado 

• Hi 

• amazing, fantastic, great 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con lugares de vacacións 
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UNIT 6. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE4.1. 

CE4.2. 

CE4.3. 

CE4.4. 

CE4.5. 

CE4.6. 

 

  

  

  

 

EA4.1. 

EA4.3. 

 

 

Estratexias de produción: 

 Completar actividades con vocabulario sobre lugares aos que ir en 

vacacións 

 Entender e practicar a gramática 

 Utilizar a Pupil’s App en Navio. 

 Copiar e escribir palabras clave 

 Facer un recortable 

 Facer debuxos 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear lugares que visitan en vacacións 

• Pracer en ler un conto sobre ir ao parque de atraccións 

• Conciencia da necesidade de tomar xuntos decisións xustas 

• Pracer en practicar a pronuncia 

 

CCL 

CMCT 

CCEC 

CD 

SIE 

CAA 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Confianza ao usar o linguaxe da aula 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Conciencia das normas básicas de seguridade viaria 

• Pracer ao falar sobre seguridade viaria 

• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 

• Pracer en dicir unha rima tradicional 

• Interese en aprender cousas sobre outras culturas 

 

Funcións comunicativas: 

Establecer e manter a comunicación 

Descrición de persoas e obxectos 

Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• There’s a (zoo). 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Is there a (beach)? 

• Yes, there is. No, there isn’t 

Linguaxe da aula 

• There’s a … in the cupboard. 

• Where? 

• There! 

Estruturas recicladas 

• I want to … 

• Let’s … 

• Can you help, please? 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• aquarium, beach, funfair, ice rink, park, swimming pool, water park, 

zoo 

Vocabulario do conto 

• idea, lion, place, tiger 



214 
 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Vocabulario CLIL: Seguridade viaria 

• stop, stand on the pavement, look left, look right, listen, cros the 

road 

Linguaxe receptiva 

• I don’t want to go … 

• cinema 

Vocabulario reciclado 

• Hi 

• amazing, fantastic, great 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con lugares de vacacións 
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UNIT 6. BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE5.1. 

CE5.2. 

CE5.3. 

CE5.4. 

CE5.5. 

CE5.6. 

 

  

  

  

 

EA5.1. 

EA5.3. 

 

 

Estratexias de produción: 

 Completar actividades con vocabulario sobre lugares aos que ir en 

vacacións 

 Entender e practicar a gramática 

 Utilizar a Pupil’s App en Navio. 

 Copiar e escribir palabras clave 

 Facer un recortable 

 Facer debuxos 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear lugares que visitan en vacacións 

• Pracer en ler un conto sobre ir ao parque de atraccións 

• Conciencia da necesidade de tomar xuntos decisións xustas 

• Pracer en practicar a pronuncia 

 

CCL 

CMCT 

CCEC 

CD 

SIE 

CAA 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Confianza ao usar o linguaxe da aula 

• Pracer no humor do conto de Ping e Pong 

• Conciencia das normas básicas de seguridade viaria 

• Pracer ao falar sobre seguridade viaria 

• Boa disposición para repasar e avaliar o aprendido 

• Pracer en dicir unha rima tradicional 

• Interese en aprender cousas sobre outras culturas 

 

Funcións comunicativas: 

Establecer e manter a comunicación 

Descrición de persoas e obxectos 

Pedir e ofrecer información, axuda, obxectos, permiso 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• There’s a (zoo). 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Is there a (beach)? 

• Yes, there is. No, there isn’t 

Linguaxe da aula 

• There’s a … in the cupboard. 

• Where? 

• There! 

Estruturas recicladas 

• I want to … 

• Let’s … 

• Can you help, please? 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario esencial 

• aquarium, beach, funfair, ice rink, park, swimming pool, water park, 

zoo 

Vocabulario do conto 

• idea, lion, place, tiger 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Vocabulario CLIL: Seguridade viaria 

• stop, stand on the pavement, look left, look right, listen, cros the 

road 

Linguaxe receptiva 

• I don’t want to go … 

• cinema 

Vocabulario reciclado 

• Hi 

• amazing, fantastic, great 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con lugares de vacacións 
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UNIT 6. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 

Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a . 

L
e

c
c
ió

n
 1

. 
V

o
c

a
b

u
la

ry
. 

p
6
1

 
Dicir e 

entender 

vocabulario 

sobre sitios 

 Practicar 

vocabulario 

obxectivo: beach, 

water park, zoo, 

funfair, aquarium, 

park, ice rink, 

swimming pool 

 

Starting the lesson. Sing Everyone say ... CD3 

Track 1 p22 

Do the opening routine. CD3 Track 21 p22. Explain 

the aims of the lesson. 

1 Listen, look and repeat. 

2 Listen, point and say the Tiger’s word chant. 

3 Stick and say. Play Can you remember? 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD3 Track 22 p22. Sing No more English for 

today. 

CD3 Track 2 p22 

  

Activity 

Book. p49. 

Vocabulary 

1 Read and 

number. 

Say. 

2 Count the 

tigers. Write 

the number. 

CCL 

CD 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a . 
L

e
c
c
ió

n
 2

. 
S

to
ry

. 
p

6
2
-6

3

 

Escoitar e 

entender o 

conto 

 

Aprender 

sobre a 

resposta 

persoal e 

os valores 

 

 Aprender linguaxe 

do conto: There’s 

(an ice rink). Is there 

(an aquarium)? Yes, 

there is./No, there 

isn’t. 

 

Starting the lesson. Sing Everyone say ... CD3 

Track 1 p22 

Do the opening routine. CD3 Track 21 p22. Say 

the Tiger’s word chant. 

CD3 Track 24 p130. Explain the aims of the 

lesson. 

4 Listen to the story. Answer the questions. 

Play Who says …? 

Tiger Values - Talk about the importance of making 

decisions fairly. 

Do you think about other people? 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD3 Track 22 p22. Sing No more English for 

today. 

CD3 Track 2 p22 

 

Activity 

Book p50 

Vocabulary 

and story 

3 Tick (✔) 

where Tiger 

wants to go. 

4 Look and 

write. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a . 
L

e
c
c
ió

n
 3

. 
S

to
ry

 a
c

ti
v

it
ie

s
. 

p
6

4

 

Utilizar 

vocabulario 

de sitios e 

linguaxe do 

conto 

 Aprender e practicar 

a linguaxe da 

unidade: There’s (a 

swimming pool). 

 

Starting the lesson. Sing Everyone say ... CD3 

Track 1 p22 

Do the opening routine. CD3 Track 21 p22. Do 

flashcard activities.  Explain the aims of the lesson. 

5 Listen and say the missing words. 

6 Listen and tick (✔) the place the children go to. 

Sing In this town. Look and write. 

7 Listen, look and say who. Complete the 

sentences. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD3 Track 22 p22. Sing No more English for 

today. CD3 Track 2 p22 

 

Activity 

Book p.51 

Song 

5 Read and 

complete. 

Listen and 

check. Sing 

In this town. 

CCL 

CCEC 

CAA 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a . 
L

e
c
c
ió

n
 4

. 
S

p
e

a
k

in
g

. 
p
6

5

 

Practicar a 

pronuncia e 

xogar a un 

xogo de rol 

 Practicar a linguaxe: 

Is there (a park)? 

Yes, there is./No, 

there isn’t. There’s 

(a funfair). 

 Practicar a fonética: 

There’s a bear with 

pink hair at the 

funfair. 

 

 

Starting the lesson. Sing Everyone say ... CD3 

Track 1 p22. Do the opening routine. CD3 Track 21 

p22. Sing In this town. CD3 Track 27 p134. Explain 

the aims of the lesson. 

8 Listen, look and say. 

9 Make the cut-out on page 101. Do a role play. 

10 Play In your town. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD3 Track 22 p22. Sing No more English for 

today. CD3 Track 2 p22 

Activity 

Book p.52 

Language 

and 

communicat

ion 

6 Complete 

the 

dialogues. 

Act them 

out. 

7 Read and 

draw the 

town. 

CCL 

CAA 

SIE 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a . 
L

e
c
c
ió

n
 5

. 
C

ro
s
-c

u
rr

ic
u

la
r.

 p
6

6

 

Identificar e 

falar sobre 

regras de 

seguridade 

viaria 

 Practicar o 

vocabulario: stop, 

stand on the 

pavement, look left, 

look right, listen, 

cros the road 

 

Starting the lesson. Sing Everyone say ... CD3 

Track 1 p22. Do the opening routine. CD3 Track 21 

p22. Do flashcard activities. Explain the aims of the 

lesson. 

11 Listen, point and say. Read and stick. 

12 Listen and repeat. Play Observation. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD3 Track 22 p22. Sing No more English for 

today. CD3 Track 2 p22 

 

Activity 

Book p.53 

8 Find and 

circle 10 

differences. 

Say. 

9 Look at 

Activity 8. 

Circle the 

place that’s 

missing. 

CCL 

CSC 

CMCT 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a . 
L

e
c
c
ió

n
 6

. 
C

ro
s
-c

u
rr

ic
u

la
r.

 p
6

7

 

Falar sobre 

regras de 

seguridade 

viaria e 

sinais 

 Aprender e practicar 

a linguaxe: Don’t 

(caseta in the road). 

stop, stand on the 

pavement, look left, 

look right, listen, 

cross the road. 

 

Starting the lesson. Sing Everyone say ... CD3 

Track 1 p22. Do the opening routine. CD3 Track 21 

p22. Listen to the Ping and Pong 

story. CD3 Track 32 p138. Explain the aims of the 

lesson. 

13 Listen, number and repeat. 

14 Listen and point. Sing The road safety song. 

Talk about the signs and colour. 

15 Say the road safety rules and mime. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD3 Track 22 p22. Sing No more English for 

today. CD3 Track 2 p22 

 

 

Activity 

Book p.54 

10 Look, 

tick (✔) and 

cros (✘). 

Write. 

 

CCL 

CSC 

CCEC 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a . 
L

e
c
c
ió

n
 7

. 
U

n
it

 R
e

v
ie

w
. 

p
6
8

-6
9

 Repasar os 

contidos da 

unidade 

 Revisar todo o 

vocabulario e a 

linguaxe da 

unidade. 

 

Starting the lesson. Sing Everyone say ... CD3 

Track 1 p22 

Do the opening routine. CD3 Track 21 p22. Sing 

The road safety song. 

CD3 Track 34 p140. Explain the aims of the 

lesson. Do a language Review quiz. 

16 Listen, number and repeat. Complete the 

sentences. 

17 Look and write. Complete the sentences. 

18 Listen, point and repeat. Ask and answer. 

Ending the lesson. Review the lesson. Progress 

Journal Unit 6. Download the Progress Journal for 

Unit 6. The children complete the activities and 

reflect on their progress. Do the closing routine. 

CD3 Track 22 p22. Sing No more English for 

today. CD3 Track 2 p22 

 

Activity 

Book p.55 

Unit Review 

11 Label the 

pictures. 

Complete 

the 

sentences. 

12 Tick (✔) 

what you 

can do. 

CCL 

CAA 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a . 
L

e
c
c
ió

n
 8

. 
K

id
s

' 
C

u
lt

u
re

 

P
7

0

 

Escoitar, 

dicir e 

representar 

unha rima 

tradicional 

 Practicar linguaxe 

cultural: In my town, 

there’s a (park). 

cinema. 

 

 

Starting the lesson. Sing Everyone say ... CD3 

Track 1 p22. Do the opening routine. CD3 Track 21 

p22. Explain the Kids’ Culture lesson. Explain the 

aims of the lesson. 

1 Listen and say a traditional rhyme: A sailor goes 

to sexa. 

Act it out. 

2 Listen and number. Draw and write. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the 

closing routine. 

CD3 Track 22 p22. Sing No more English for 

today. CD3 Track 2 p22 

Activity 

Book p.56 

1 Number 

the lines in 

order. Listen 

and check. 

Say the 

rhyme. 

2 Read and 

match. 

CCL 

CCEC 

CD 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a . 
T

ig
e

r 
R

e
v

ie
w

 3

 

P
7

1
-7

2

 

Repasar as 

unidades 5 

e 6 

 Repasar os contidos 

das últimas dúas 

unidades. 

 

1 Where do you like to go in the holidays? 

2 Listen to the story. What’s the matter with 

Monkey? 

3 Where does Monkey want to go? 

4 Look and match. 

5 Listen and tick (✔) or cros (✘). 

6 Listen and choose. 

Sing your favourite song. 

7 Think and colour. 

Activity 

Book p.57-

58 

1 Look. 

Read and 

remember. 

Write. 

2 Look and 

write. 

CCL 

CCEC 

CAA 
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Lesson Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ 

Homework 
CCC 

Notas do 

profesor/a . 

 

Recursos de Avaliación 

 

 Avaliación informal 

- Observación na aula para verificar o progreso individual e global 

- Exercicios do Activity Book. 

- Habilidades: exercicios de reading, writing, listening e speaking 

 

 Avaliación formal 

- Actividades do Progress Journal. Unidade 6 

- Lección 7. Unit Review 

- Tiger Review 3: Repaso de unidades 5-6 

- Test da unidade 

- Test Trimestral 

- Test de Fin de Curso 

 

 Auto-avaliación 

- Picture Dictionary. Unidade 6. 

- Actividade de autoavaliación da Unit Review. 

- Os alumnos tamén avalían o aprendido nas unidades 5-6 en 

 

Recursos 

 

Materiais para imprimir: Pupil’s Book páx.61-72, Activity Book pp49-

58. (lista doutros materiais para cada lección no TB) 

 

Materiais dixitais: 

Para o profesor: Non esquecer que se pode ensinar esta unidade 

usando o Teacher’s App en Navio . 

Para o alumnado: Animar aos alumnos para usar a aplicación do 

alumno en Navio para practicar e revisar o que aprenderon nesta 

unidade. 

 

Recursos complementarios e Atención á Diversidade 

 

 Actividades ao comezar e finalizar a lección do Teacher's Book 

 Actividades do Activity Book e do Essential Activity Book 

 Banco de actividades. TB páxinas 23-24 

 Teacher’s App en Navio : Fichas de traballo de reforzo e 

ampliación, Progress Journal e Skills Trainer 

 Pupil’s App en Navio. 



 

 

7. METODOLOXÍA E RECURSOS 

7.1. Principios metodolóxicos 

Decreto 105/2014, artigo 15: 

Farase especial fincapé na atención á diversidade dos alumnos, na atención 

individualizada, na prevención das dificultades de aprendizaxe e na aplicación 

de mecanismos de reforzo en canto detéctense ditas dificultades. 

A metodoloxía será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e 

participativa, e dirixida ao logro dos obxectivos e competencias clave. 

A acción educativa buscará integrar as diferentes experiencias e aprendizaxes 

dos alumnos e terá en conta os seus diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe, 

favorecendo a capacidade de aprender por si mesmos e promovendo o traballo 

en colaboración e en equipo. 

A intervención educativa debe ter en conta como principio a diversidade dos 

estudantes. 

Durante a etapa prestarase especial atención á atención personalizada dos 

alumnos. 

 

7.2. Materiais e recursos 

Hai que ter en conta aquí os recursos humanos, os recursos espaciais e os 

materiais. 

Recursos humanos: moitas veces, o profesor debe actuar como un recurso 

dependendo da actividade. Nos xogos de rol o profesor pode axudar aos 

estudantes para realizar unha obra de teatro ou como un recurso de linguaxe. 

Recursos espaciais: Aquí debemos mencionar as aulas. O computador 

utilizarase dependendo da actividade. O computador é un recurso  motivador 

porque os nosos alumnos desfrutan usándoo e séntense máis cómodos. 



 

 

Dependendo da actividade (actividade individual, actividade de grupo, xogo de 

rol...) temos que ter en conta a distribución do espazo dentro da aula. Debido á 

situación este ano os alumnus estarán sentados individualmente. 

Materiais: hai que mencionar o computador (que se utilizará tamén como 

reprodutor de CD), pizarra, internet... 

Libros: 

New Tiger 1 é un divertido curso de contos para Primaria que utiliza un enfoque 

global do ensino do inglés. En New Tiger 1 os nenos aprenden inglés con 

Tiger, un tigre máxico que salta ao mundo real dos humanos, con algúns 

amigos. Xuntos, todos descobren o mundo que lles rodea. New Tiger 1 ten 

historias  ricamente ilustradas cunha mestura de contextos reais e de fantasía e 

un claro vínculo co tema de  AICLE da unidade. Os alumnos tamén poden ver 

versións de debuxos animados de cada historia no CD- ROM de historias 

animadas. New Tiger 1 ten un enfoque global para o ensino do inglés: Os 

contidos doutras áreas como a ciencia e a arte están totalmente integrados no 

resto da unidade e teñen en conta a orde en que se estudan estas materias no 

plan de estudos español. Os pósteres fotográficos de  AICLE en cada unidade 

consolidan os conceptos e proporcionan un vocabulario opcional adicional. 

Cultura infantil real do Reino Unido en cada unidade. Os folletos de 

competencias clave permiten aos nenos avaliar a súa aprendizaxe dunha 

maneira divertida e proporcionan un rexistro do desenvolvemento das 

competencias. 

New Tiger 2 é un divertido curso de contos para a Primaria que utiliza un 

enfoque global do ensino do inglés. En New Tiger 2 os nenos aprenden inglés 

con Tiger, un tigre máxico que salta ao mundo real dos humanos, con algúns 

amigos. Xuntos, todos descobren o mundo que lles rodea. New Tiger 2 ten 

historias  ricamente ilustradas cunha mestura de contextos reais e de fantasía e 

un claro vínculo co tema de AICLE da unidade. Os alumnos tamén poden ver 

versións de debuxos animados de cada historia no CD- ROM de historias 

animadas. New Tiger 2 ten un enfoque global para o ensino do inglés: Os 

contidos doutras áreas como a ciencia e a arte están totalmente integrados no 



 

 

resto da unidade e teñen en conta a orde en que se estudan estas materias no 

plan de estudos español. 

O Tiger Team 3 é un divertido curso de contos para a Primaria que combina un 

enfoque no "inglés real" cun enfoque paso a paso para a adquisición da 

gramática. En Tiger  Team 3 acompañamos aos nenos  Nassim,  Ellie,  Claire e 

Ben nas súas aventuras no Tiger  Street Club, mentres aprenden sobre o 

mundo que lles rodea. Tiger  Tem 3 inclúe emocionantes historias de aventuras 

e viaxes que os nenos de segundo ciclo adorarán. Os alumnos tamén poden 

ver versións de debuxos animados de cada historia no CD- ROM de Contos 

Animados. Un enfoque claro e sistemático da gramática no Pupil’s Book e o 

Activity Book. O contido doutras áreas como a ciencia e a arte está totalmente 

integrado no resto da unidade cun forte vínculo cos contos da unidade. Os 

pósteres fotográficos de  AICLE en cada unidade consolidan os conceptos e 

proporcionan vocabulario opcional adicional. 

Tiger  Team 4 é un divertido curso de contos para a Primaria que combina un 

enfoque no "inglés real" cun achegamento paso a paso á adquisición da 

linguaxe. O Tiger Team 4 inclúe emocionantes historias de aventuras e viaxes 

que aos nenos de segundo ciclo encantaranlles. Os alumnos tamén poden ver 

versións de debuxos animados de cada historia no CD- ROM de Contos 

Animados. Un enfoque claro e sistemático da gramática no Pupil’s Book e o 

Activity Book. O contido doutras áreas como a ciencia e a arte está totalmente 

integrado no resto da unidade cun forte vínculo cos contos da unidade. Os 

pósteres fotográficos de  AICLE en cada unidade consolidan os conceptos e 

proporcionan vocabulario opcional adicional. 

Na clase de 5º non se utilizarán libros físicos, soamente libros dixitais. Neste 

caso mesturaremos diversos proxectos editoriais que utilizarán videos 

animados e reais para a aprendizaxe. Tamén se tratará de fomentar o uso da 

libreta de inglés como medio de organización e estudo da materia. 

Oxford  Rooftops 6 é un curso para o terceiro ciclo de Primaria que se centra 

no "inglés real" e proporciona unha ponte á Secundaria. Inclúe personaxes 

fotográficos reais cos mesmos intereses e afeccións que os seus alumnos. 

Combina historias da vida real con historias humorísticas e de aventuras que 



 

 

atraerán aos preadolescentes. Un enfoque claro e sistemático da gramática no 

Pupil’s Book e no Activity Book. 

 

  



 

 

8. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. ESTUDANTES CON 
NN.EE. 

Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á 

diversidade do alumnado nos centros educativos da Comunidade Autónoma de 

Galicia, nos que se imparten os ensinos establecidos na Lei Orgánica de 

Educación 2/2006, do 3 de maio. 

Decreto 105/2014, artigo 16 

Teoría das intelixencias múltiples de Howard Gardner (1983): música-rítmica 

e harmónica, visual-espacial, verbal-lingüística, lóxica-matemática, corporal- 

cinética, interpersoal,  intrapersonal, naturalista, existencial, intelixencias 

adicionais 

Temos un grupo de habilidades mixtas, e as diferenzas entre os estudantes 

atópanse nos seus ritmos de aprendizaxe, motivacións, intereses e cultura. 

Factores que determinan a diversidade do grupo: 

-Estudantes con diferentes niveis de competencia curricular 

-Estudantes que están en diferentes momentos do desenvolvemento  psico-

evolutivo 

-Estudantes con diferentes motivacións e intereses 

-Estudantes con diferentes estilos de aprendizaxe 

-Estudantes de diferentes ambientes e contextos socioculturais... 

Medidas: 

-Adecuación, adaptabilidade e flexibilidade de tempo, agrupación, espazos, 

materiais e recursos 

-Seguimento / actividades de extensión para os que terminan rápido / os que 

terminan cedo 

-Actividades de reforzo para os estudantes lentos. 

 



 

 

9. AVALIACIÓN 

Decreto 105/2014, Artigo 12: A avaliación dos procesos de aprendizaxe dos 

alumnos será continua e global, e terá en conta os seus progresos no conxunto 

das áreas. 

Orde do 9 de xuño de 2016, pola que se regula o proceso de avaliación na 

etapa de Educación Primaria na nosa Comunidade Autónoma, Galicia. 

Para avaliar o proceso de aprendizaxe, debemos levar a cabo un proceso de 

tres etapas: 

Avaliación inicial: permítenos obter información sobre o noso punto de partida 

analizando os coñecementos previos do alumnado, as súas experiencias e 

valores. Isto é moi útil para saber o tipo e o grao de intervención pedagóxica 

que é necesario aplicar. 

Avaliación formativa: a través do proceso de ensino-aprendizaxe tamén 

temos que avaliar os nosos procedementos. Móstranos a evolución. Temos 

que ter en conta se a nosa planificación funciona, así que se non funciona, 

debemos tomar algunhas decisións e axustala. 

Avaliación final: realízase ao final de cada unidade didáctica e ten en conta a 

aprendizaxe utilizando como referencia os criterios de avaliación, os obxectivos 

e as competencias clave que reflicten a situación final do proceso. Esta 

avaliación debe ir seguida dun proceso de reflexión antes, durante e despois do 

proceso de aprendizaxe. 

 

9.1. Procedementos e ferramentas 

Como avaliar? Procedementos e ferramentas: 

Observación diaria: un dos aspectos máis importantes da avaliación é o 

progreso diario e a participación dos estudantes en clase. 

Diario do profesor 

A autoavaliación do estudante 

Portfolio: un documento persoal no que os alumnos poden rexistrar as súas 

cualificacións e outras experiencias lingüísticas e culturais significativas. 



 

 

Aplicacións didácticas:  Edmodo,  Kahoot,  Plickers, etc. 

Rúbricas: Instrumentos de puntuación para determinar as cualificacións ou o 

grao en que os estudantes demostraron ou alcanzaron os estándares de 

aprendizaxe. 

Que se debe avaliar? Decreto 105/2014, Artigo 4: Os criterios de avaliación son 

o punto de referencia específico para avaliar a aprendizaxe dos estudantes. 

Describen o que se quere valorar e o que os estudantes deben lograr, tanto en 

coñecementos como en aptitudes, e responden ao que se pretende conseguir 

en cada disciplina. Ademais, ter en conta o Decreto-Ley 31/2020, do 29 de 

setembro, que trata de cuestións importantes sobre a flexibilización dos 

criterios de avaliación e os criterios de promoción dos estudantes. 

 

9.2. Criterios de cualificación 

De 1º a 3º de Primaria: 

CRITERIO PONDERACIÓN 

Traballo na clase 15% 

Libro de traballo e fichas 15% 

Exames 50% 

Participación 10% 

Comportamento 10% 

 

De 4º a 6º de Primaria: 

CRITERIO PONDERACION 

Libreta, Activity Book e Fichas 15% 

Exames 50% 



 

 

Proxectos finais / Tarefas 15% 

Participación 10% 

Comportamento 10% 

 

9.3 Criterios de promoción 

 

Os criterios de promoción para os estudantes de Educación Primaria son os 
seguintes: 

Ao final do grao da Ed. Primaria terán que estar no mesmo ano (non se 

promocionarán): 

 - Os estudantes que non alcancen os obxectivos mínimos en tres áreas. 

- Os alumnos que non alcancen os obxectivos mínimos en dous ou máis das 

seguintes áreas: 

 - Matemáticas 

- Lingua e Literatura (Español, Galego ou Inglés). 

 

 

 

  



 

 

10. PLAN DE REFORZO E RECUPERACIÓN DOS 
COÑECEMENTOS NON ADQUIRIDOS 

10.1. Introdución 
As “Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás 

medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, 

nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se 

imparten as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da 

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato”; establecen que as 

programacións didácticas incorporarán as aprendizaxes imprescindibles non 

adquiridas no curso anterior. 

Con esta fin o equipo docente do CEIP Plurilingüe Santa María elabora o 

presente documento de reforzo e recuperación coa finalidade de que o 

alumnado recupere as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 

2019/2020. 

Este Plan de recuperación e reforzo elabórase a partir dos informes 

individualizados elaborados á finalización do curso 2019/2020 e da avaliación 

inicial realizada no curso 2020-2021.   

 

10.2. Obxectivos 
- Mellorar os procesos de ensino do profesorado do centro educativo no que se 

refire á planificación, coordinación e avaliación das medidas de atención á 

diversidade axeitadas á situación do alumnado. 

- Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

- Fomentar na aula un clima de seguridade e normalidade, no que as medidas 

preventivas do Protocolo COVID-19 formen parte da rutina diaria da 

comunidade educativa. 

- Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demáis persoas, 

respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios 

para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 



 

 

- Contribuír ao desenvolvemento integral do alumnado nos distintos ámbitos: 

físico, emocional, social, cognitivo e lingüístico. 

- Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución 

de problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás 

situacións da súa vida cotiá.   

- Reforzar os coñecementos e destrezas nas áreas instrumentais. 

- Adquirir habilidades e actitudes favorables á lectura que conduzan ao logro da 

competencia de aprender a aprender, coma base para o desenvolvemento 

doutras competencias básicas. 

- Reforzar elementos curriculares esenciais, as aprendizaxes imprescindibles 

do curso anterior e as competencias clave; poñendo especial atención a 

competencia comunicativo-lingüística (CCL), matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) e competencia dixital (CD). 

- Aumentar a motivación e seguridade cara o traballo escolar. 

 

10.3. Contidos mínimos 
CONTIDOS MÍNIMOS DO NIVEL DE 2º EDUCACIÓN PRIMARIA: 

CONTIDOS MÍNIMOS 

Imitar e repetir as expresións do docente utilizadas na aula. 

Recoñecer, identificar e contar do 1 ao 20 na lingua estranxeira. 

Identificar e dicir o nome de vocabulario básico sobre: animais salvaxes, 

xoguetes, xogos de verán... na lingua estranxeira. 

Facer uso do diccionario visual. 

Identificar e coñecer os distintos tipos de tempo, días da semana, 

sentimentos, meses e estacións. 

Presentarse e dicir os seus nomes, idade e algúns gustos ou 

preferencias. 

 



 

 

10.4. Medidas metodolóxicas e organizativas 
            A continuación, amósase de xeito resumido un cadro das medidas que 

se adoptarán, en función do nivel educativo, para favorecer o reforzo do 

alumnado nas diferentes áreas instrumentais e competencias básicas. 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS E METODOLÓXICAS ADOPTADAS  
  

Supervisar tarefas diariamente x 
Complementar os exames escritos de 
forma oral 

x 

Reforzo educativo por parte do 
mestre titor 

 
Deixar máis tempo para os exames ou 
dividilos en dúas sesións 

x 

Reforzo por parte do profesorado 
especialista en Pedagoxía 
Terapéutica 

 
Posibilitar que as nenas/os que o desexen 
poidan recuperar exames 

 

Reforzo por parte do profesorado 
especialista en Audición e Linguaxe 

 
Pedir que se revisen os traballos e os 
exames antes de entregalos 

x 

Titoría entre iguais  Traballo por proxectos  

Priorizar contidos curriculares 
mínimos 

x 
Autoinstrucións e seguimento de 
secuencias 

x 

Segmentar as actividades longas e 
limitar o número 

x 
Tarefas centradas no pensamento crítico e 
creativo 

x 

Adaptar o currículo ás capacidades, 
ao estilo de aprendizaxe e ás 
necesidades do alumnado 

x Tarefas globalizadas e multidisciplinares x 

Alternar actividades teóricas con 
traballo práctico ou máis estimulantes 
con outras menos motivadoras 

x 
Empregar a axenda como medio de 
comunicación coa familiar (recollendo 
tarefas de reforzo necesarias). 

x 

Alternar a forma de presentación (de 
forma oral, escrita ou coas novas 
tecnoloxías) 

x Actividades de autoaprendizaxe x 

Explicar a actividade de xeito claro e 
sinxelo e asegurarse da súa 
comprensión. 

x 
Entrevistas periódicas individuais co 
alumnado sobre a evolución, motivación, 
conduta e traballo (autoavaliación). 

 

Emprego de murais e mapas 
conceptuais cos contidos mínimos 

 
Aportación á familia de pautas e 
recomendacións do traballo individual 

x 

Metodoloxía multisensorial: 
Empregar diferentes estímulos 
(visuais, musicais…) 

x 
Metodoloxías que favorezan a participación 
do alumnado 

x 

Exames escritos curtos e con 
preguntas breves, cerradas, claras e 
sinxelas 

x 
Formación TICs nos recursos informáticos 
do centro educativo (aula virtual,...) 

 

Reunións regulares entre o 
profesorado e a familia (3 semanas) 

x 
Aprendizaxe globalizado: Organización  de 
contidos en ámbitos integradores 

x 

Desenvolvemento de estratexias que 
favorezan a autonomía e 
aprendizaxe 

x Repasar diariamente x 

Intervencións funcionais e individuais    

    

  



 

 

10.5. Recursos 
 Persoais: Familias, mestres titores/as, mestres especialistas das 

diferentes áreas, mestres especialistas en Pedagoxía Terapéutica e Audición e 

Linguaxe, orientadora e Equipo Directivo. 

 Materiais: material didáctico e curricular, recursos informáticos 

(ordenadores, pantalla dixital, aulas virtuais,  etc). 

10.6. Temporalización 
MESES ACTIVIDADES A REALIZAR 

 OUTUBRO: 

 

 Repaso dos números, días da semana, meses 

do ano, estacións, meses... nas rutinas diarias. 

 Repaso do vocabulario relacionado cos xogos 

e cas actividades de verán, en forma de charla 

acerca do noso verán. 

 Repaso das palabras e expresións do mestre 

na aula, de forma lúdica. 

 

NOVEMBRO: 

 

 Elaborar un diccionario visual como método 

para aprender a estudar de forma autónoma. 

 Repaso dos números, días da semana, meses 

do ano, estacións, meses... nas rutinas diarias. 

 Repaso das palabras e expresións do mestre 

na aula, de forma lúdica. 

DECEMBRO: 

 

 Repaso dos números, días da semana, meses 

do ano, estacións, meses... nas rutinas diarias. 

 Aprender a presentarse de forma sinxela 

dicindo os nosos nomes, idade e algúns 

gustos. 

 Repaso das palabras e expresións do mestre 

na aula, de forma lúdica. 

 



 

 

10.7. Criterios de avaliación 

Os criterios de calificación establécense do seguinte xeito: 

-A valoración das probas escritas será do 50% 

-A valoración do traballo do alumno tanto na casa como na clase supón outro 

30% 

-O 10% da valoración corresponde á participación activa na aula, actitude con 

respecto á materia... 

- O 10% da valoración corresponde ao comportamento do alumno/a. 

10.8. Avaliación e seguemento 
 A avaliación realizarase en decembro ao final do primeiro trimestre.  

Faranse tres revisións xerais ó longo do trimestre. Na reunión de avaliación 

trimestral analizarase o grado de consecución dos obxectivos e contidos 

mínimos.  O criterio de avaliación a seguir será o seguinte: Progreso nos 

resultados das avaliacións, tendo en conta o número de áreas con cualificación 

global positiva conseguidos polo alumando con respecto á avaliación do curso 

anterior. 

 

  



 

 

11. REQUISITOS MÍNIMOS 

2º de Primaria: 

• Practicar saúdos sencillos: hello, goodbye, thank you, happy birthday… 

• Linguaxe de aula: pedir cousas (ir o baño, pedir un obxecto…) 

• Presentarse e dicir os seus nomes e idade. 

• Recoñecer, identificar e contar do 1 ao 50. 

• Identificar e coñecer os distintos tipos de tempo, días da semana e esta-

cións. 

• Identificar e dicir o nome de vocabulario básico sobre: cores, partes da 
casa, partes do corpo, roupa, animais, xoguetes, enfermidades, 
actividades de praia, Nadal e Halloween. 

  



 

 

12. PLAN DE REFORZO E RECUPERACIÓN DA 
ASIGNATURA 

 Faranse actividades de reforzo e materiais específicos para garantir que o 

alumnado nesta situación poda conseguir os obxectivos esperados. 

• Farase un seguemento individual e continuado do traballo destes 

estudantes, para poder resolver calqueira dúbida que podan ter. 

• Subiranse á aula virtual materiais específicos de reforzo para estes 

estudantes, para que podan complementar o traballo na aula co traballo dende 

casa. 

 

  



 

 

13. PLANS E PROXECTOS ESCOLARES 

Proxecto lector: Lei Oránica 8/2013, 9 de Decembro. Artículo 18, Lei Orgánica 

de Educación 2/2006, 3 de maio (LOE). Anexo IV: Usaranse distintas historias 

en cada unidade, que serán o centro da mesma. Con estas historias 

traballaremos o vocabulario principal e repasaremos os coñecementos previos 

e os intereses dos alumnos. Ademais, traballaremos con libros reais de países 

de lingua inglesa, para despertar o interese acerca da cultura e a costumes 

sociais dalá. Para isto teremos un período regular de lectura na clase, para ver 

e escoitar historias con eles. 

Plan de convivencia: O Plan de convivencia, de coexistencia e participación 

na comunidade educativa será traballado en cada clase baseándonos nunha 

relación libre de prexuizos cos nosos estudantes e usando materiais que 

promovan a co-existencia. 

Plan de TICs: Mediante a introducción de novos materiais na aula, como smart 

boards ou CDs interactivos con xogos, temos a posibilidade de introducir as 

novas tecnoloxías na aula, para poñer aos nenos e nenas en contacto con 

novos medios de aprendizaxe constantemente. Non podemos olvidar o uso de 

ordenadores na aula de informática, e o uso de internet para a búsqueda de 

materiais, cancións e historias. Esta sección estará moi presente porque o uso 

de novas tecnoloxías será moi común na clase de inglés. Non podemos 

olvidarnos de que o noso centro entrou este ano no programa E-Dixgal, que 

fomenta o uso as novas tecnoloxías entre os nosos estudantes, 

proporcionando ordenadores portátiles para o uso individual dos noso 

alumnado de 5º de Primaria. Tamén, debido ás características especiais deste 

ano, moitos dos materiais e actividades feitos na clase serán subidos á aula 

virtual para que o alumnado poda acceder a eles dende a súa casa. 

 

  



 

 

14. ADAPTACIÓN DAS CLASES A UNHA SITUACIÓN 
DE ENSINANZA MIXTA OU NON PRESENCIAL 

Debido á situación de alerta sanitaria, causada polo Co-ViD 19 este ano 

vivimos unha situación sen precedentes, na que tanto os profesores coma o  

alumnado poderíamos vernos traballando dende casa como xa ocurriu o 

pasado curso escolar. Este curso escolar, debemos estar preparados para 

afrontar unha situación de docencia dende casa, xa sexa de forma parcial o 

completa. Por iso mesmo, desarrollamos este apartado, para facilitar unhas 

pautas de seguemento básicas no caso de que nos atopemos nesta situación. 

No caso de docencia presencial, faremos fincapé no uso da aula virtual como 

ferramenta adicional para facer actividades de aula e traballo, para que o noso 

alumnado aprenda a manexala e utilizala. 

14.1 Docencia mixta 

No caso de que a situación que se nos presente consista en facer unha 

docencia mixta, alternando días de teletraballo e días de traballo presencial, 

seguiremos as mesmas pautas que durante o curso escolar: subiremos 

materiais á aula virtual para seguir traballando nos contidos, faremos videos 

explicativos para que os nosos alumnos comprendas as novas aprendizaxes e 

faremos reunións semanais para resolver dúbidas e manternos en contacto co 

noso alumnado, facendo fincapé no seu estado emocional e anímico. 

A aula virtual do centro será unha ferramenta clave nesta situación, pois o ano 

pasado serviunos para manter o contacto e o traballo tanto coas familias como 

co alumnado. Outras aplicacións e ferramentas dixitais serán utilizadas para 



 

 

complementar as aprendizaxes, tales como: liveworksheets, kahoot, educaplay, 

vimeo, youtube… 

14.2 Docencia non presencial 

No caso de confinamento e docencia online ou non presencial, dende o centro 

decidimos seguir unhas directrices xerais, para facilitar a situación a toda a 

comunidade educativa: 

• Reducción das horas de clase: Baseándonos na experiencia do 

ano pasado, observamos que os alumnos non traballan da mesma 

maneira dende casa que no centro escolar. As familias non sempre 

están dispoñibles para axudar, e os nenos non sempre son autónomos 

nas tarefas asignadas; ademáis de que a carga lectiva é excesiva. Por 

isto, decidimos que no caso de docencia non presencial, cada tutor 

reduciría os horarios para adecualos a esta situación, con non maís de 

tres asignaturas cada día. 

• Traballo autónomo por parte do alumnado: Como docentes, 

cremos que nesta situación o alumnado ten que traballar de forma 

autónoma, facendo os exercicios asignados coa axuda das nosas 

explicacións, pero sen necesidade de que nós estemos virtualmente 

con eles en tódalas sesións. Por iso mesmo, non faremos 

videochamadas cada vez que haxa clase, senon que adicaremos ese 

tempo á corrección de traballos e exercicios que eles fixeran 

autónomamente. 



 

 

• Videochamadas: O contacto continuo co alumnado é importante, 

xa non só para poñernos ao día dos seus avances e problemas na 

materia, senón para observar o seu estado emocional e axudarlles a 

sobrelevar a situación mediante charlas e reunións cos seus 

compañeiros de clase. Por iso, consideramos importante ter polo 

menos unha reunión semanal con cada clase, para preguntar dúbidas, 

facer repaso da materia e intercambiar opinións acerca de como levan 

a situación. 

A parte destas directrices xerais, dende a asignatura de inglés trataremos de 

levar un enfoque metodolóxido lúdico e facer actividades que estén baseadas 

nos intereses dos nosos alumnos e alumnas. Traballaremos con cancións, 

vídeos e historias curtas en lingua estranxeira, crucigramas, pasapalabras… 

 

  



 

 

15. CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA PRÁCTICA 
DOCENTE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Contribución ao desenvolvemento social e persoal dos estudantes. 

Busca un desenvolvemento integral 

dos estudantes, favorecendo a súa 

integración e autonomía persoal. 

          

Coñece o transfondo persoal dos 

estudantes e está interesada nos seus 

hobbies e intereses. 

          

Móstrase accesible para os estudantes 

e as familias. 

          

Toma as medidas necesarias para 

mellorar a coexistencia e a resolución 

pacífica de conflictos. 

          

Organización da aula e uso dos recursos da escola. 

Busca unha organización flexible das 

actividades feitas para o centro. 

          

Axusta as actividades aos recursos da 

escola. 

          

Contribución aos plans e proxectos escolares. 

Coñece os plans e proxectos escolares.           

Fai as actividades necesarias para 

desenrolar os plans e proxectos. 

          

Colabora no seguemento e 

implementación de plans e proxectos. 

          

 



 

 

16. CRITERIOS PARA A AVALIACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN 

O proceso de facer a programación é previo ao comezo do ano escolar, así que 

pode haber diferencias entre o planeado e as necesidades reais. A 

programación debe ser avaliada polo equipo de ciclo periódicamente para facer 

as adaptaciones á evolución do proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

Seguiremos os seguintes criterios. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Organización e distribución dos contidos e criterios de avaliación. 

Os contidos teñen unha 

temporalización flexible. 

          

Os obxectivos e as metas son 

alcanzables e relacionadas coa concreción 

curricular. 

          

As actividades son coherentes cos 

contidos e obxectivos. 

          

Enfoques metodolóxicos e didácticos. 

Promove a participación  activa dos 

estudantes con actividades motivadoras. 

          

Establece metodoloxías aos 

obxectivos. 

          

Procedementos e instrumentos de avaliación. 

Son adecuados para a idade e as 

habilidades dos estudantes. 

          



 

 

Usa a observación diaria e notas diarias 

para recoller información. 

          

Usa diversas técnicas e instrumentos.           

Medidas para a diversidade de intereses, motivacións, ritmos e 

estilos de aprendizaxe. 

Ten en conta a diversidade de intereses, 

motivacións, ritmos e estilos de aprendizaxe. 

          

Introduce medidasde detección de 

problemas e/ou dificultades. 

          

Ten unha natureza comprensiva e 

preventiva das dificultades. 

          

 

  



 

 

17. COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS E ESTUDANTES 

Cada trimestre un boletín de notas é enviado a cada familia, no cal se explican 

as súas notas e o seu comportamento cívico-social. Cada luns, de 5 a 6, o tutor 

recibirá de forma telemática aos país de un ou varios alumnos para dar 

información acerca da evolución académica dos seus alumnos. Os 

especialistas informarán ao tutor do desenvolvemento dos alumnos nas súas 

materias antes das titorías. 

Cada semana as libretas e os activity books serán revisados, facendo unha 

análise cos estudantes, para que podan rectificar e asegurar os seus 

coñecementos. 

Ademáis, as comunicacións importantes levaranse a cabo en formato papel e 

electrónico, co uso da apliación abalar movil. 
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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTO 

Tendo en conta a realidade actual da Unión Europea, o concepto de 

plurilingüismo adquire cada vez máis importancia para o Consello de Europa no 

que se refire á aprendizaxe de idiomas, promovendo a aprendizaxe dos 

mesmos mediante a elaboración do Marco Común Europeo de Referencia ( 

MCER). O coñecemento de idiomas estranxeiros ofrece aos nosos estudantes 

unha perspectiva multicultural da vida. 

1.1 Escola 

Real Decreto 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos 

mínimos dos centros que imparten os ensinos de segundo ciclo de Educación 

Infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria. 

Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento 

Orgánico dos centros de Educación Infantil e de Educación Primaria. 

Orde do 22 de xullo de 1997, pola que se regulan determinados aspectos da 

organización e funcionamento das escolas de Educación Infantil, das escolas 

de Educación Primaria e das escolas de Educación Infantil e Primaria 

dependentes da Consellería de Educación e Xestión Universitaria. 

Decreto-Ley, 31/2020, do 29 de setembro, que trata de cuestións importantes 

sobre a  flexibilización dos criterios de avaliación e os criterios de promoción 

dos alumnos. 

A presente programación está dirixida aos alumnos dos 6 niveis de Educación 

Primaria do CEIPP Santa María, situado na localidade das Pontes de García 

Rodríguez (A Coruña). A maioría dos alumnos viven en entidades de pequena 

poboación, onde as familias teñen un nivel socioeconómico medio. 

A poboación ten ao redor de 10.000 habitantes, e outras dúas escolas públicas 

para proporcionar servizos educativos á zona. O CEIPP Santa María está 

situado no centro do pobo, o que lles permite non ter servizo de autobús. 

Ademais, a escola está dentro do Proxecto Plurilingüe, o que significa que 

terán a materia de Artes en inglés. 
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O centro ten 9 unidades, tres para Educación Infantil e seis para Educación 

Primaria. O número de profesores desta escola é de 17. Hai 4 profesores de 

Educación Infantil, 6 profesores de Primaria, un profesor de Inglés, un profesor 

de Música, un profesor de Educación Física, un profesor de Relixión (que 

tamén visita outras escolas), un profesor de Lingua e Audición e un orientador. 

O número total de alumnos é de 157, dos cales 36 están matriculados en 

Educación Infantil e 121 distribúense entre os diferentes niveis de Educación 

Primaria: 

Nivel Número de 

estudantes 

4º Ed. Inf. 8 

5º Ed. Inf. 8 

6º Ed. Inf. 20 

1º Ed. Primaria 21 

20 Ed. Primaria 10 

3º Ed. Primaria 20 

4º Ed. Primaria 14 

5º Ed. Primaria 13 

6º Ed. Primaria 24 

 

A nosa escola ten un profesor auxiliar de conversación itinerante co que 

traballar o idioma. Normalmente vai ás materias de arte e inglés. 
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1.2 Clase 

A escola ten unha aula de inglés en si mesma, que se atopa no segundo piso. 

Este ano, a aula de inglés utilízase como un aula Covid-19, para manter aos 

estudantes con síntomas. O profesor de inglés terá que visitar cada clase co 

material necesario. Cada clase ten un proxector conectado a un computador, 

unha pizarra branca e unha de xiz, mesas, cadeiras e diferentes útiles 

escolares. Cada alumno terá que traer o material necesario, e tentaremos non 

compartir ningún material da aula (lapis, bolígrafos...). 
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2. Á ÁREA DE LINGUA ESTRANXEIRA:  INGLÉS 

A linguaxe é a ferramenta para a aprendizaxe e a comunicación, por iso os idiomas 

son vitais na vida cotiá das persoas. Neste mundo globalizado no que vivimos, 

agora máis que nunca, os idiomas deben ser aprendidos dende o principio. A 

aprendizaxe de idiomas estranxeiros é pertinente neste contexto, para poder 

comunicarse nun contexto multicultural e plurilingüe. 

O Marco Europeo de Referencia para as Linguas determina as competencias 

lingüísticas dos estudantes en cada parte da aprendizaxe de idiomas ao longo da 

súa vida. A Educación Primaria é só o comezo desta aprendizaxe de idiomas 

estranxeiros, e a base para os alumnos, de modo que cando terminen a súa 

educación e aprendizaxe escolar terán comprensión e comunicación escrita e oral 

nun idioma estranxeiro que lles permita ser usuarios independentes. 

En Galicia temos o primeiro contacto coa aprendizaxe de linguas estranxeiras no 

segundo ciclo de Educación Infantil, co obxectivo de darlles as primeiras 

experiencias nas habilidades orais. Cando estes alumnos chegan á Educación 

Primaria xa teñen certa experiencia coa lingua estranxeira. O plan de estudos está 

estruturado para cada ano en cinco bloques. Mostrámolos por separado, pero 

deben ser entendidos como inseparables na práctica lingüística, en cada acto 

comunicativo. 

Dacordo co artigo 4 do Decreto 105/2014, os contidos son o conxunto de 

coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que contribúen á consecución 

dos obxectivos de cada etapa educativa e á adquisición de competencias. Os 

contidos ordénanse en disciplinas, que se clasifican en materias, áreas, ámbitos e 

módulos segundo o ensino, as etapas educativas ou os programas nos que 

participan os alumnos. 

Bloque 1. Comprensión de textos orais: trata da comprensión auditiva. Consta de 

dous partes: a primeira ten que ver coas estratexias de comprensión e a segunda 

coa identificación de patróns sonoros, ritmo, entoación e acento básico como 

aspectos fundamentais para a comprensión de textos orais breves. 

Bloque 2. Produción de textos orais: trata da expresión oral. Consta de dous 

partes: a primeira ten que ver coas estratexias de produción e a segunda coa 

identificación de patróns de son, ritmo, entoación e acento básico. 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos: trata da lectura. Consta de dous 

partes: a primeira ten que ver con estratexias de comprensión e a segunda coa 

identificación de patróns gráficos, ortografía elemental e convencións de puntuación. 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: trata da escritura. Consta de dous 

partes: a primeira ten que ver coas estratexias de produción e a segunda coa 

identificación de patróns gráficos, ortografía elemental e convencións de puntuación. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia cultural: trata da reflexión sobre 

a lingua e a conciencia intercultural. Trátase dos aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos, as funcións comunicativas, as estruturas sintácticas- discursivas e 

o léxico oral de alta frecuencia. 

Os contidos, os criterios de avaliación e as normas de aprendizaxe organízanse nos 

cinco grandes bloques, e temos que miralos de maneira competente. As relacións 

entre estes tres elementos do programa de estudos son inequívocas. Isto significa 

que por cada habilidade comunicativa listada nos estándares de aprendizaxe, debe 

haber un grupo de contidos relacionados con ela. Desta maneira, para avaliar a 

adquisición de cada estándar, debemos aplicar tódolos criterios de avaliación 

descritos para unha tarefa específica. Debe existir unha coordinación entre os 

profesores de linguas estranxeiras e os profesores de linguas cooficiais, para evitar 

a repetición dos contidos típicos de cada lingua, por exemplo as estratexias de 

lectura ou o proceso de escritura. É esencial un tratamento integral dos idiomas. 

Por último, o noso colexio forma parte da rede de colexios plurilingües de Galicia, o 

que significa que debe existir unha coordinación directa entre o profesor de lingua 

estranxeira, e aqueles que a utilizan para o ensino doutras áreas curriculares. 

 

 

  



6 
 

3. COMPETENCIAS CLAVE 
Segundo o artigo 4 do Decreto 105/2014, as competencias son as capacidades 

para aplicar de maneira integrada os contidos de cada etapa de ensino e 

educación, a fin de lograr a execución adecuada das actividades e a resolución 

eficaz de problemas complexos. 

O Decreto 105/2014, artigo 5 e a Orde  ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, 

describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de 

avaliación no Ensino Primario, o Ensino Secundario e o Bacharelato: 

- 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 da iniciativa e o espírito empresarial ( CSIEE). 

- Concienciación e expresións culturais ( CCEC). 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira contribúe directamente á adquisición 

da competencia comunicativa lingüística, completando, enriquecendo e 

enchendo de novos puntos comprensivos e expresivos esta capacidade 

comunicativa. A aprendizaxe dunha lingua estranxeira baseado no 

desenvolvemento das capacidades comunicativas, contribuirá ao 

desenvolvemento desta competencia básica da mesma maneira que a lingua 

materna. A lingua estranxeira é esencial para esta competencia no discurso 

oral, xa que a capacidade de escoitar e falar é moi importante neste momento. 

Da mesma maneira, a aprendizaxe dunha lingua estranxeira mellora a 

competencia comunicativa ao desenvolver a capacidade de expresión. 
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4. OBXECTIVOS 

O Decreto 105/2014, no seu artigo 4, define como obxectivos os referentes 

relacionados cos logros que deben alcanzar os alumnos ao finalizar o proceso 

educativo, como resultado das experiencias de ensino e aprendizaxe 

intencionalmente planificadas para este fin. 

Decreto 105/2014, Artigo 3: 

a) Coñecer e apreciar as normas e valores da convivencia, aprender a traballar 

de acordo con eles, prepararse para a participación activa na cidadanía e o 

respecto dos dereitos humanos, así como a  multiculturalidad propia dunha 

sociedade democrática. 

b) Levar a cabo unha ética de traballo individual e en equipo, baseada no 

esforzo e a responsabilidade nos estudos, así como desenvolver aptitudes 

relacionadas coa confianza en si mesmo, o pensamento crítico, a iniciativa 

persoal, a curiosidade, o interese e a creatividade no proceso de aprendizaxe e 

o espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e resolución de conflitos que lles 

permitan crecer de maneira independente dentro da contorna familiar e 

doméstico, así como nos grupos sociais nos que interactúan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas 

entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, así como mostrar respecto e non discriminar ás persoas con algunha 

discapacidade. 

e) Coñecer e utilizar adecuadamente as linguas galega e castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas. 

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira, a capacidade de 

comunicarse (competencia comunicativa) a un nivel básico que lles permita 

expresar e comprender mensaxes sinxelas e interactuar en situacións cotiás. 

g) Desenvolver habilidades matemáticas básicas e iniciar tarefas de resolución 

de problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser capaces de aplicalos a 

situacións da vida cotiá. 
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h) Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, 

Xeografía, Historia e Cultura, con especial atención aos relacionados e 

vinculados con Galicia. 

i) Introducirse no uso das TIC, con fins de aprendizaxe, utilizando o 

pensamento crítico cando se reciben e elaboran mensaxes. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e comezar a 

traballar na construción de respostas visuais e audiovisuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptando o corpo propio e o dos demais, 

respectando as diferenzas e utilizando a educación física e o deporte como 

medio para fomentar o desenvolvemento persoal e social. 

l) Coñecer e apreciar aos animais máis próximos ao ser humano e adoptar 

modos de comportamento que favorezan o seu coidado. 

m) Desenvolver as capacidades afectivas en todos os aspectos da 

personalidade e das relacións cos demais, así como unha actitude contraria á 

violencia, aos prexuízos de calquera natureza e aos estereotipos sexistas. 

n) Fomentar a educación viaria e as actitudes de respecto á prevención do 

tráfico e os accidentes de tráfico. 

o) Coñecer, apreciar e valorar a singularidade cultural, lingüística, física e 

social de Galicia, dando especial relevancia a aqueles homes e mulleres que 

realizaron importantes achegas á cultura e sociedade galegas. 

Sendo os obxectivos relacionados coa área de lingua estranxeira inglesa:  b),  

c),  f) e I) 
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5. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 
ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO TERCEIRO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 b 

 f 

 B1.1. Estratexias de comprensión: 

 Activación de coñecementos previos a partir 
de debuxos, mímica, preguntas...  para 
á formulación de hipóteses sobre o que se 

vai escoitar en función dos interlocutores que 
participan na interacción e do contexto, en 
situacións de comunicación breves 

conectadas cos seus intereses e adaptadas 
a súa idade. 

- Interpretación das ideas principais expresadas en textos 

orais sinxelos a partir das súas experiencias e 
coñecementos. 

- Captación da idea global e identificación de elementos 
máis relevantes en textos orais, con axuda de elementos 

lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

- Identificación e asociación de significados apoiándose no 

contexto, ilustracións... 

- Asociación de palabras e expresións con elementos 

paraverbais (entoación, pausas, énfases…) e non verbais 
(expresión facial, xestos...). 

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

- Repetición, memorización comprensiva e observación de 
modelos, para a adquisición do léxico e expresións cotiás 

da lingua estranxeira. 
 B1.2. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación: familiarización cos sons, 

pautas de ritmo e entoación característicos 
da lingua estranxeira, a través do modelo do 
mestre/a e de recursos audiovisuais. 

 B1.1. Comprender o sentido xeral, e a información 

máis relevante en interaccións verbais, con estruturas 
simples e léxico de uso cotiá (os deportes, os animais, 
as comidas preferidas), conectados cos propios 

intereses e coas propias experiencias e articulados 
con claridade e lentamente transmitidos de viva voz 
ou por medios técnicos que non distorsionen a 

mensaxe e conten co apoio visual correspondente. 

 B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis 

adecuadas para a comprensión do sentido xeral, e a 
información mais relevante do texto. 

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

comunicativos de forma significativa. 

 PLEB1.1. Comprende o sentido xeral e 

a información máis relevante en 
interaccións verbais, con estruturas 
simples e léxico de uso cotiá. 

 CCL 

 PLEB1.2. Comprende os puntos 

principais de narracións e presentacións 

breves e sinxelas e ben estruturadas 
sobre temas familiares ou do seu 
interese, que conteñen con imaxes e 

ilustracións que clarifiquen o seu 
significado. 

 CCL 

 PLEB1.3. Entende o que se lle di en 

situacións comunicativas habituais 
sinxelas (instrucións, indicacións, 

peticións, avisos). 

 CCL 

 PLEB1.4. Identifica a información 

esencial de mensaxes sinxelas e 
conversas breves nas que participa que 

traten sobre temas familiares 
procedentes de diferentes medios de 
comunicación e da Internet. 

 CCL 

 CAA 

 PLEB1.5. Entende o que se lle di en 

transaccións habituais sinxelas 

(instrucións, indicacións, peticións, 
avisos). 

 CCL 

 PLEB1.6. Valora as interaccións orais 

entre iguais como medio de 
aprendizaxe compartido. 

 CSC 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 b 

 c 

 i 

 B2.1. Estratexias de produción: 

 Planificación: 

- Concibir a mensaxe con claridade e practicalo varias 

 B2.1. Falar de si mesmo e das persoas da súa 
contorna inmediata, de obxectos, así como de 
expresar os seus gustos e intereses, usando 

expresións e frases sinxelas e de uso moi frecuente, 

 PLEB2.1. Fai presentacións moi breves 

e elementais previamente preparadas e 
ensaiadas sobre temas moi próximos a 
si mesmo/a e aos demais cunha 

 CCL 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO TERCEIRO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

veces. 

- Execución: 

- Expresar a mensaxe con claridade axustándose aos 
modelos. 

- Apoiarse nos coñecementos previos. 

- Compensar as carencias lingüísticas mediante 
procedementos paralingüísticos (xestos, expresións 

faciais, posturas, contacto visual ou corporal). 

- Participar en interaccións orais en situacións reais ou 

simuladas, próximas a súa idade, a través de respostas 
verbais e non verbais. 

- Producir textos orais coñecidos previamente mediante a 

participación activa en rutinas. 

- Producir textos orais cotiás de índole diversa tendo en 

conta tanto elementos lingüísticos como 

extralingüísticos: utilizar xestos ou recorrer a imaxes 
para axudar na comprensión de producións orais. 

- Participar activamente en intercambios lingüísticos orais 

breves para expresar as necesidades de comunicación 
máis inmediatas, tendo en conta as habituais fórmulas 

de cortesía. 
 B2.2. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación 

básicos: 

 Uso axeitado dos sons propios da lingua estranxeira: 
pronuncia de palabras e frases cotiás de forma 
comprensible. 

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

- Uso e identificación de aspectos fonéticos básicos, de 
ritmo e entoación para a produción de textos breves orais. 

normalmente illadas ou enlazadas con conectores 
básicos (and/or). 

 B2.2. Participar de forma activa e comprensible en 

conversas que requiran un intercambio directo de 

información en áreas de necesidade inmediata ou 
sobre temas moi familiares, aínda que en ocasións a 
pronuncia non sexa tan clara e poida provocar 

confusións lingüísticas. 

 B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación básicos e de uso diario. 

pronuncia e entoación comprensibles. 

 PLEB2.3. Amosa unha actitude de 

escoita atenta. 
 CSC 

 PLEB2.4. Reproduce 

comprensiblemente textos orais 
sinxelos e breves (p.e. cancións, rimas) 

aprendidos a través de xogos. 

  

 CCL 

 CSC 

 PLEB2.5. Amosa interese e respecto 

polas achegas dos seus 
compañeiros/as. 

 CCL 

 CSC 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 b 

 f 

 B3.1. Estratexias de comprensión: 

 Activación dos coñecementos previos en relación á tipoloxía 
e tema do texto que se vai traballar. 

- Facer anticipacións e hipóteses, a partir dos elementos 

icónicos e textuais, sobre o contido de textos sinxelos non 
coñecidos que sexan da súa interese e adaptados a súa 

idade. 

- Captación da idea global e identificación de elementos 

máis relevantes en textos escritos, con axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

 B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral 
e as ideas principais en textos escritos sinxelos de 
temas previamente traballados de forma oral e de 

interese para o alumnado e conte con apoio visual en 
soporte papel ou dixital. 

 B3.2. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os 

significados e intencións comunicativas básicas que 

expresen pausas, exclamacións, interrogacións e 
interrogacións. 

 B3.3. Coñecer as estratexias básicas máis adecuadas 

 PLEB3.1. Comprende frases simples 

escritas, relacionadas cos temas 
traballados previamente de forma oral. 

 CCL 

 PLEB3.2. Comprende a idea principal 

dunha historia sinxela acompañada de 
apoio visual redundante e identifica os e 

as personaxes principais. 

 CCL 

 PLEB3.3. Amosa interese pola lectura 

nunha lingua estranxeira. 

 CCL 

 CAA 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO TERCEIRO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

- Identificación de palabras clave do texto, relacionadas cos 
e coas personaxes e o contexto a través da linguaxe non 

verbal ou co apoio de ilustracións. 

- Identificación de textos sinxelos: regras de xogos, algunhas 

instrucións, carteis da aula… 

- Iniciación á lectura guiada e comprensión de diferentes 

textos sinxelos, en soporte papel e dixital, adaptados á 
competencia lingüística do alumnado, para utilizar 

información global e específica no desenvolvemento dunha 
tarefa, proxecto ou para gozar da lectura. 

 B3.2. Patróns gráficos, convencións ortográficas e de 

puntuación moi elementais: 
 Uso dos signos de puntuación máis básicos. 

- Asociación de grafía, pronuncia e significado a partir de 

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

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

para a comprensión do sentido xeral, e as ideas 
principais en textos escritos sinxelos. 

 PLEB3.4. Emprega algunhas 

estratexias básicas para a comprensión 
lectora. 

 CCL 

 CAA 

 PLB3.5. Iníciase na selección de contos 

ou narracións da biblioteca de aula para 
a súa lectura guiada e respectando as 

súas normas de funcionamento. 

 CCL 

 CSIEE 

 PLB3.6. Amosa interese por informase, 

comunicarse e aprender a través dos 
textos escritos. 

 CCL 

 CSIEE 

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 b 

 f 

 i 

 B4.1. Estratexias de produción: 

 Planificación 

- Seleccionar o tipo de texto que se vai producir: contos, 
notas, dramatizacións … 

- Execución 

- Producir a mensaxe escrita con claridade, utilizando 

expresións e frases coñecidas. 

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

informáticos. 

- Seleccionar e empregar o léxico adecuado ao tema e 

usar algún recurso cohesivo para non repetir palabras. 

- Apoiarse nas palabras e frases coñecidas previamente 

en interaccións orais e de lectura. 

- Empregar programas informáticos para reproducir 

mensaxes escritos sinxelos. 

- Reproducir progresivamente a forma gráfica de certas 

palabras en situacións comunicativas, sen modelos 
dados, a través de hipóteses ou tratando de recordar a 

súa forma. 

- Producir a partir de modelos, de palabras e expresións, 

coñecidas previamente en interaccións orais, para 
transmitir información. 

- Iniciar a reelaboración de informacións en ficheiros, 

 B4.1. Escribir textos sinxelos seguindo un modelo 

dado, compostos de frases simples illadas, nun 
rexistro neutro, utilizando con razoable corrección as 
convencións ortográficas e os principais signos de 

puntuación, para falar de si mesmo/a, da súa contorna 
máis inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en 
situacións familiares e predicibles. 

 B4.2. Aplicar patróns gráficos e convencións 

ortográficas básicas para escribir con razoable 
corrección frases curtas que utiliza normalmente ao 
falar, cunha ortografía aceptable. 

 B4.3. Iniciarse no uso das ferramentas informáticas 

para completar actividades predeseñadas polo 
persoal docente. 

 PLEB4.1. Escribe frases sinxelas 

relacionadas con temas da súa vida 

cotiá traballadas previamente de forma 
oral. 

 CCL 

 PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas 

seguindo un modelo dado e 
respectando a estrutura gramatical 

coñecida. 

 CCL 

 PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, 

organizados con coherencia na súa 
secuencia e con léxico relacionado co 

tema da escritura e cos seus intereses. 

 CCL 

 PLEB4.4. Completa un formulario en 

liña con seus datos e dos e das demais 
(nome, apelido e idade...). 

 CCL 

 PLEB4.5. Responde de forma escrita a 

preguntas sobre temas traballados en 
clase como, por exemplo, onde está un 

obxecto ou un lugar, de que cor é un 
obxecto, que hora é, cales son os seus 
gustos ou se hai algo nun determinado 

lugar. 

 CCL 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO TERCEIRO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

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

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

- Uso de símbolos de uso frecuente: €. 

- Asociación de grafía, pronuncia e significado a partir de 

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

 PLEB4.6. Escribe en soporte papel ou 

dixital falando de si mesmo/a e da súa 
contorna inmediata de xeito elemental. 

 CCL 

 PLEB4.7. Presenta os seus textos de 

forma coidada, ordenada e cunha 
caligrafía axeitada para a súa idade. 

 CCL 

 CSC 

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

 CCL 

 CSC 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 b 

 f 

 B5.1. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

 Valoración da lingua estranxeira como instrumento para 

comunicarse. 

- Recoñecemento e aprendizaxe de formas básicas de 

relación social na lingua estranxeira. 

- Aspectos sociais e culturais próximos aos intereses dos 

nenos e nenas dos países onde se fala a lingua estranxeira 
estudada e doutros países do mundo. 

- Recoñecemento da realidade plurilingüe da propia 
contorna. 

- Actitude de respecto cara a si mesmo/a e cara aos demais 
para comprender e facerse comprender. 

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

despedirse, dirixirse aos demais. 

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

- Expresión da posesión dun mesmo/a e dunha terceira 

persoa. 

- Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre os 

días da semana, os meses e o tempo atmosférico etc. 

- Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre a 

localización de obxectos etc. 

- Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre o 

prezo. 

- Formulación de preguntas e respostas sinxelas en relación 

á cantidade. 
- Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre os 

gustos e preferencias. 

- Realización de preguntas e respostas sobre a habilidade. 

  B5.1. Identificar aspectos socioculturais básicos e 

significativos e aplicar progresivamente os 

coñecementos adquiridos sobre estes a unha 
comprensión adecuada do texto. 

 B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de 

participar en actividades individuais ou colectivas que 

soliciten o seu uso comunicativo. 

 B5.3. Iniciar e rematar as interaccións 

adecuadamente. 

 B5.4. Obter e dar información básica persoal, a súa 

contorna máis inmediata e na situación de 

comunicación propia da aula. 

 B5.5. Expresar nocións básicas e relativas a tamaño, 

cantidade, posesión,número calidades físicas, forma, 
cor, tempo atmosférico 

 B5.6. Expresar a localización dos obxectos. 

 B5.7. Expresar e identificar os seus desexos. 

 B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas 

morfosintácticas máis básicas e frecuentes para 

realizar as funcións comunicativas propias do seu 
nivel. 

 B5.9. Recoñecer as estruturas sintácticas básicas e 

os seus significados asociados. 

 B5.10. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. e. 

enlazar palabras ou grupos de palabras con 
conectores básicos como “e, ou”, adecuándoas aos 
propósitos comunicativos. 

 B5.11. Mostrar un control limitado dun conxunto de 

estruturas gramaticais sinxelas e de modelos de 

 PLEB5.1. Pregunta e responde para 

dar/obter información en conversas 

básicas (nome, idade, actividades, 
favoritas e gustos) sobre si mesmo e 
sobre os demais. 

 CCL 

 PLEB5.2. Utiliza as rutinas de saúdo e 
despedidas e diríxese aos demais 

utilizando as fórmulas de cortesía 
básicas (hello, goodbye, see you...). 

 CCL 

 CSC 

 PLEB5.3. Identifica, asocia e menciona 

palabras e frases simples con imaxes 

ilustrativas. 

 CCL 

 PLEB5.4. Expresa e identifica a 

localización básica de obxectos. 

 CCL 

 PLEB5.5. Expresa e identifica de xeito 

elemental os seus desexos. 

 CCL 

 PLEB5.6. Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 
concordancia de número e usa 

correctamente os nexos básicos. 

 CCL 

 CAA 

 PLEB5.7. Diferenza preguntas e 

respostas simples. 
 CCL 

 CSC 

 PLEB5.8. Memoriza rutinas lingüísticas 
básicas e sinxelas para, por exemplo, 

desenvolverse nas interaccións mais 

 CCL 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO TERCEIRO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

- Expresión de habilidades e capacidades en afirmativo e 
negativo. 

- Formulación de preguntas e respostas sobre a vestimenta. 

- Descrición de persoas, plantas e animais. 

- Expresión de desexos. 

- Formulación de preguntas sobre o desexo. 
- Expresión de instrucións. 

- Preguntas e respostas sobre petición e ofrecemento de 

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

 B5.3. Estruturas sintáctico-discursivas: 
 Preguntas e respostas sobre aspectos persoais como nome, 

idade, estado de ánimo, comida favorita... (What’s your 

name?, My name is, How old are you?, I’m, I´m (bored), 
What´s your favourite food?, My favourite food is...). 

- Expresión de posesión en primeira e terceira persoa (I´ve 

got, He/She´s got) e formulación da pregunta 
correspondente e resposta afirmativa e negativa (Have you 

got?, Yes, I have/No, I haven´t, Has he/she got?, Yes, 
he/she has, No, he/she hasn´t). 

- Preguntas e respostas sobre os días da semana, meses e 

o tempo atmosférico (What day is it today?, It´s, What´s the 
weather like today?, It´s, What month are you in?, I´m in). 

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

- Expresión de cantidade: contar desde 51 a 100. 

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

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

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

- Expresión do gusto en primeira persoa en afirmativa e 

negativa (I like (salad), I don´t like (chips)). 

- Realización de preguntas e respostas sobre habilidade 

(Can you (swim)?, Yes, I can;, No I can´t). 

- Expresión de habilidades en afirmativo e negativo (I can 

(play tennis), I can´t (play golf). 

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

wearing). 

- Preguntas e respostas sobre a vestimenta (What´s she/he 

wearing?, Who´s wearing (shoes)?). 

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

- Preguntas sobre o desexo (Do you want to (play 

basketball?)). 

oracións e frases dentro un repertorio memorizado. 

 B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel 

en contextos comunicativos sinxelos. 

 B5.13. Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral 

de alta frecuencia relativo a situacións cotiás e temas 

habituais e concretos relacionados coas súas 
experiencias. 

 B5.14. Distinguir a función ou funcións comunicativas 

do texto e os seus expoñentes máis habituais. 

habituais. 

 PLEB5.9. Participa activamente en 

xogos de letras, elaboración de 
glosarios ilustrados e dramatizacións 
etc. 

 CSC 

 PLEB5.10. Comprende e usa 

adecuadamente o vocabulario básico 
necesario para participar nas 
interaccións de aula, ler textos sinxelos 

adecuados á súa idade e escribir con 
léxico traballado previamente de forma 
oral. 

 CCL 

 CAA 

 PLEB5.11. Participa de forma activa, 

cooperadora e respectuosa en 

intercambios lingüísticos en situacións 
rutineiras reais ou simuladas a través de 
respostas verbais e non verbais. 

 CCL 

 CSC 

 PLEB5.12. Valora a realidade 

plurilingüe da súa propia contorna. 

 CSC 

 PLEB5.13. Amosa interese por coñecer 

persoas que falan outras linguas e 
teñen outras culturas. 

 CSC 

 PLEB5.15. Relaciona elementos 

socioculturais estranxeiros cos propios 
para avanzar no desenvolvemento 

dunha conciencia intercultural. 

 CSC 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO TERCEIRO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

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

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

- Preguntas e respostas sobre petición e axuda (Can I have 

(pasta), please?). 
 B5.4. Léxico oral de alta frecuencia (recepción e produción) 

relativo a posesións persoais, a cores, números ata o 100, 

preposicións, días da semana, roupa, materiais e escolares, 
roupa, adxectivos para describir persoas, partes do corpo e a 
cara, deportes, equipamento deportivo, actividades ao aire 

libre, comida, moedas, estado e sentimentos, tempo 
atmosférico, días da semana, meses, accións, materiais, 
animais salvaxes, partes do corpo e da cara, e partes da casa. 
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6. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Decreto 105/2014, Artículo 10: o calendario escolar terá un mínimo de 175 días escolares. 

Orde do 25 de xuño 2020, que aproba o calendario escolar 2020/2021. 

Tivemos en conta unha organización flexible dos contidos. As Unidades Didácticas que levaremos a cabo ao longo do ano se 
distribuirán da seguinte maneira, a pesar de que a súa distribución e temporalización poden cambiar dependendo das posibles 
dificultades que o alumnado poda mostrar ou factores externos que podan aparecer debido á situación actual de pandemia na que nos 
atopamos. 

1º 
trimestre 

Starter, Unit 1, Halloween, Unit 2 and Christmas 

2º 
trimestre 

Unit 3, Unit 4 and Easter 

3º 
trimestre 

Unit 5, Unit 6 and Final Review 

 

3º de Ed. Primaria 

STARTER UNIT: Welcome to the Tiger Street Club! 

STARTER UNIT. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE1.1 

 

 

 

Estratexias de comprensión: 

 

CCL 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

CE1.7. 

 

 

EA1.4. • Escoitar a xente saudando a outras persoas e dicindo adeus 

• Escoitar e identificar os personaxes do curso 

• Escoitar a xente preguntando e dando detalles persoais 

• Escoitar un vídeo clip 

• Escoitar os días da semana 

• Escoitar as letras do abecedario 

• Escoitar a xente dicindo onde están as cousas 

• Utilizar a Pupil’s App en Navio 

• Escoitar unha canción e un rap 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en aprender inglés 

• Gozar ao coñecer aos personaxes do curso 

• Pracer de pertencer ao Tiger Street Club 

• Interese por aprender o abecedario 

• Desexos de participar na clase 

• Respecto polo resto do grupo 

• Satisfacción ao lembrar a linguaxe familiar 

 

Funcións comunicativas: 

Saúdos e presentacións, desculpas, agradecementos. 

CSC 

CCEC 

CD 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas 

How do you spell … ? 

Where do you live? 

Linguaxe reciclada 

hello, goodbye 

How are you? I’m fine, thanks. 

What’s your name? How old are you? I’m … 

I live in … 

Where’s the …? 

It’s in/on/under/behind/next to … 

Días da semana e números 

Linguaxe de niveis anteriores 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relacionado con: 

Vocabulario principal: Tiger Street Club 

club, join, project, street, banana, board game, 

clock, guitar, jumper, shoe 

the alphabet 



18 
 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Linguaxe receptiva 

amazing, exciting, fun 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Escoitar a canción e o rap da unidade 
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STARTER UNIT. BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE2.1. 

CE2.2. 

CE2.3. 

CE2.4. 

CE2.5. 

CE2.6. 

CE2.7. 

CE2.8. 

  

 

EA2.2.   

 

Estratexias de produción: 

• Saudar e despedirse 

• Pedir e dar detalles persoais 

• Dicir os días da semana 

• Recoñecer e dicir as letras do abecedario 

• Preguntar e dicir onde están as cousas 

• Preguntar e dicir como se deletrean as palabras 

• Xogar a xogos 

• Cantar unha canción e dicir un rap 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en aprender inglés 

• Gozar ao coñecer aos personaxes do curso 

• Pracer de pertencer ao Tiger Street Club 

• Interese por aprender o abecedario 

• Desexos de participar na clase 

• Respecto polo resto do grupo 

• Satisfacción ao lembrar a linguaxe familiar 

 

CCL 

CSC 

CCEC 

SIE 

 



20 
 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Funcións comunicativas: 

Saúdos e presentacións, desculpas, agradecementos. 

Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas 

How do you spell … ? 

Where do you live? 

Linguaxe reciclada 

hello, goodbye 

How are you? I’m fine, thanks. 

What’s your name? How old are you? I’m … 

I live in … 

Where’s the …? 

It’s in/on/under/behind/next to … 

Días da semana e números 

Linguaxe de niveis anteriores 

 

Léxico oral de uso común (produción) relacionado con: 

Vocabulario principal: Tiger Street Club 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

club, join, project, street, banana, board game, 

clock, guitar, jumper, shoe 

the alphabet 

 

Linguaxe receptiva 

amazing, exciting, fun 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Cantar a canción e o rap da unidade 
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STARTER UNIT. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE3.1. 

CE3.2. 

CE3.3. 

CE3.4. 

CE3.5. 

CE3.6. 

CE3.7. 

 

EA3.1. 

 

 

Estratexias de comprensión: 

• Ler unha canción e un rap 

• Ler e completar o Picture Dictionary da Starter Unit 

• Ler o Progress Journal da Starter Unit 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en aprender inglés 

• Gozar ao coñecer aos personaxes do curso 

• Pracer de pertencer ao Tiger Street Club 

• Interese por aprender o abecedario 

• Desexos de participar na clase 

• Respecto polo resto do grupo 

• Satisfacción ao lembrar a linguaxe familiar 

 

Funcións comunicativas: 

Saúdos e presentacións, desculpas, agradecementos. 

Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos 

 

 

CCL 

CAA 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas 

How do you spell … ? 

Where do you live? 

Linguaxe reciclada 

hello, goodbye 

How are you? I’m fine, thanks. 

What’s your name? How old are you? I’m … 

I live in … 

Where’s the …? 

It’s in/on/under/behind/next to … 

Días da semana e números 

Linguaxe de niveis anteriores 

 

Léxico escrito de uso común (recepción) relacionado con: 

Vocabulario principal: Tiger Street Club 

club, join, project, street, banana, board game, 

clock, guitar, jumper, shoe 

the alphabet 

 

Linguaxe receptiva 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

amazing, exciting, fun 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas cos días da semana 
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STARTER UNIT. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE4.1. 

CE4.2. 

CE4.3. 

CE4.4. 

CE4.5. 

CE4.6. 

CE4.7. 

 

  

  

  

 

EA4.1.   

 

Estratexias de produción: 

• Escribir  os días da semana 

• Completar un formulario para o Club 

• Utilizar a Pupil’s App en Navio 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en aprender inglés 

• Gozar ao coñecer aos personaxes do curso 

• Pracer de pertencer ao Tiger Street Club 

• Interese por aprender o abecedario 

• Desexos de participar na clase 

• Respecto polo resto do grupo 

• Satisfacción ao lembrar a linguaxe familiar 

 

Funcións comunicativas: 

Saúdos e presentacións, desculpas, agradecementos. 

Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos 

 

 

CCL 

SIE 

CAA 

CD 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas 

How do you spell … ? Where do you live? 

Linguaxe reciclada 

hello, goodbye. How are you? I’m fine, thanks. 

What’s your name? How old are you? I’m … 

I live in … Where’s the …? 

It’s in/on/under/behind/next to … 

Días da semana e números 

Linguaxe de niveis anteriores 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con: 

Vocabulario principal: Tiger Street Club 

club, join, project, street, banana, board game, 

clock, guitar, jumper, shoe 

the alphabet 

 

Linguaxe receptiva 

amazing, exciting, fun 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Ortografía de palabras relacionadas cos días da semana 
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STARTER UNIT. BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE5.1. 

CE5.2. 

CE5.3. 

CE5.4. 

CE5.5. 

CE5.6. 

CE5.7. 

 

  

  

  

 

EA5.1.   

 

Estratexias de produción: 

• Escribir  os días da semana 

• Completar un formulario para o Club 

• Utilizar a Pupil’s App en Navio 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en aprender inglés 

• Gozar ao coñecer aos personaxes do curso 

• Pracer de pertencer ao Tiger Street Club 

• Interese por aprender o abecedario 

• Desexos de participar na clase 

• Respecto polo resto do grupo 

• Satisfacción ao lembrar a linguaxe familiar 

 

Funcións comunicativas: 

Saúdos e presentacións, desculpas, agradecementos. 

Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos 

 

 

CCL 

SIE 

CAA 

CD 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas 

How do you spell … ? Where do you live? 

Linguaxe reciclada 

hello, goodbye. How are you? I’m fine, thanks. 

What’s your name? How old are you? I’m … 

I live in … Where’s the …? 

It’s in/on/under/behind/next to … 

Días da semana e números 

Linguaxe de niveis anteriores 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con: 

Vocabulario principal: Tiger Street Club 

club, join, project, street, banana, board game, 

clock, guitar, jumper, shoe 

the alphabet 

 

Linguaxe receptiva 

amazing, exciting, fun 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Ortografía de palabras relacionadas cos días da semana 
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STARTER UNIT. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 

Notas do 

profesor/a 

15. 

L
e
s
s
o
n

 1
. 

V
o
c
a

b
u

la
ry

. 
 p

3

 

Repasar os 

saúdos e 

practicar o 

intercambio de 

información 

persoal 

 Estudar o vocabulario: 

banana, board game, clock, 

guitar, jumper, shoe 

 

Starting the lesson. Introduce the course. Do the opening 

routine. CD 1 Track 2 p189. Explain the aims of the lesson. 

1 Watch the video clip. Listen and read. Ask and say. 

2 Listen and sing Welcome to the Tiger Street Club. 

3 Look for things in the Tiger Street Club. Ask and say. Listen 

and check. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 

CD 1 Track 3 p189 

  

Activity Book. p3 

1 Listen and write the numbers. 

Complete the sentences. 

2 Read, write and draw a picture of 

you. Join the Tiger Street Club. 

3 ➜ Go to Pupil’s Book page 3. 

Look, read and write. 

CCL 

CMCT 

CD 

CCEC 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 

Notas do 

profesor/a 

15. 
L
e
s
s
o
n

 2
. 
V

o
c
a
b

u
la

ry
. 

p
4

 

Practicar o 

abecedario e 

deletrear os días 

da semana 

 Practicar o vocabulario: days 

of the week, the alphabet 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. 

CD 1 Track 2 p189. Sing Welcome to the Tiger 

Street Club. CD 1 Track 5 p189. Explain the aims of the 

lesson. 

4 Listen and say. Play the Tiger Street Club clapping game. 

5 Listen and say The alphabet rap. 

6 Listen and do the Spelling Bee. 

Activity 7. Go to Activity Book page 89: Make the alphabet 

cut-out cards. Play Arrange the letters. Go to the Activity 

Book. 

Ending the lesson. Review the lesson. Complete the Picture. 

Dictionary and the Progress Journal for the Starter Unit. Do 

the closing routine. 

CD 1 Track 3 p189 

 

Activity Book. p4 

4 Look and write the missing letters. 

Listen and check. Repeat. 

5 Write the days of the week in 

order. Ask and say. 

6 Look and write. Spell the words to 

a friend. 

CCL 

CAA 

CSC 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 

Notas do 

profesor/a 

15. 

 

Recursos de Avaliación 

 

 Avaliación informal 

- Observación da clase para comprobar tanto o progreso individual como global  

 

 Rúbricas 

- Rúbricas de avaliación de New Tiger 3 

- Macmillan Rubrics Generator 

 

Recursos 

 

Materiais impresos: Pupil’s Book páx.3-4, Activity Book páx.3-4 (lista doutros materiais para cada 

lección no TB) 

Materiais dixitais: 

Teacher’s Dixital: Tamén se pode impartir esta unidade mediante o uso da Teacher’s App en Navio.  

Tamén se pode animar aos alumnos para utilizar a Pupil’s App en Navio. 

 

Recursos complementarios e Atención á Diversidade 

 Actividades de comezo e final da lección no Teacher's Book 

 Actividades do Activity Book e do Essential Activity Book. 

 Teacher’s App en Navio: Fichas de reforzo e ampliación, Progress Journal e Skills Trainer . 

 Pupil’s App en Navio 
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   UNIT 1: A Computer for the Club 

 

UNIT 1. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 

Criterios de 

avaliación1
 

Estándares de 

aprendizaxe2
 

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave3
 

 

CE1.1 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

CE1.7. 

 

 

EA1.2.   

EA1.4. 

EA1.5. 

 

 

Estratexias de comprensión: 

 Escoitar vocabulario sobre actividades 

 Escoitar a xente dicindo o que eles fan e o que non fan 

 Ver os  vídeo clips 

 Escoitar e utilizar a linguaxe de clase 

 Escoitar sobre o uso de computadores 

 Escoitar un informe 

 Escoitar a pronuncia: /ʌ/ e /ouː/ 

 

CCL 

CD 

CSC 

CCEC 

                                                             
1

 O texto correspondente ás abreviaturas dos Criterios de Avaliación está especificado no apartado 4.A deste mesmo documento.  

2
 O texto correspondente ás abreviaturas dos Estándares de Aprendizaxe está especificado no apartado 4.A deste mesmo documento .  

3
 Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 

e tecnoloxía e Competencias Clave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais 
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Criterios de 

avaliación1 

Estándares de 

aprendizaxe2 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave3 

  Escoitar o conto 

 Escoitar unha canción e dicir un rap 

 

A spectossocioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear actividades 

• Pracer ao facer o Spelling Bee 

• Gozar dunha foto historia 

• Conciencia da importancia de axudar aos demais 

• Recoñecemento cara ás persoas que son amables 

• Interese no uso de computadores 

• Satisfacción á hora de preparar e escribir o seu proxecto 

• Gozar ao ler un e-mail 

• Confianza ao utilizar a linguaxe de clase 

• Pracer ao ler unha historieta de cómic 

• Desexos de repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Expresión da capacidade, o gusto, o acordo ou desacordo, o sentimento, a intención 

Establecemento e mantemento da comunicación 
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Criterios de 

avaliación1 

Estándares de 

aprendizaxe2 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave3 

 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas 

Do you … ? Yes, I do./No, I don’t. 

What do you do in your free time? 

I … /I don’t … 

Are you … ? Yes, I am./No, I’m not. 

I use a computer to … I also … 

  

Función principal: saying you’ve finished and asking what to do 

I’ve finished. What do I do now? 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relacionado con: 

Vocabulario principal: actividades 

do sports, go on excursions, help people, listen to 

music, make things, paint pictures, play games, 

take photos, use a computer, watch films 

Vocabulario do conto 

computer, kind, laptop, thief 

Vocabulario inter-curricular: computers and the internet 
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Criterios de 

avaliación1 

Estándares de 

aprendizaxe2 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave3 

blogue, document, email, internet, keyboard, 

mouse, printer, screen 

Linguaxe reciclada 

club, draw, family, friends, games, home, listen, 

mouse, present, project, read a book, look at 

photos, school, sing songs, write stories, study, videos 

the alphabet 

It’s a … 

Linguaxe receptiva 

falls over, drops, lucky, mobile phones, MP3 

players, policeman, runs away, window cleaner 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Escoitar os sons /ʌ/ e /ouː/ (club, run / do, music) 
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UNIT 1. BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE2.1. 

CE2.2. 

CE2.3. 

CE2.4. 

CE2.5. 

CE2.6. 

CE2.7. 

CE2.8. 

  

 

EA2.2.   

EA2.3. 

EA2.4.   

 

Estratexias de produción: 

 Identificar e nomear actividades 

 Preguntar e dicir o que eles fan e non fan 

 Preguntar e dicir para que usan eles o computador 

 Deletrear palabras 

 Predicir o que sucede no conto 

 Practicar a pronuncia: /ʌ/ e /ouː/ 

 Comprender e reflexionar sobre os valores 

 Xogar a xogos 

 Interpretar o conto 

 Cantar unha canción e dicir un rap 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear actividades 

• Pracer ao facer o Spelling Bee 

• Gozar dunha foto historia 

• Conciencia da importancia de axudar aos demais 

 

CCL 

CD 

CSC 

CCEC 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Recoñecemento cara ás persoas que son amables 

• Interese no uso de computadores 

• Satisfacción á hora de preparar e escribir o seu proxecto 

• Gozar ao ler un e-mail 

• Confianza ao utilizar a linguaxe de clase 

• Pracer ao ler unha historieta de cómic 

• Desexos de repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Expresión da capacidade, o gusto, o acordo ou desacordo, o sentimento, a intención 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas 

Do you … ? Yes, I do./No, I don’t. 

What do you do in your free time? 

I … /I don’t … 

Are you … ? Yes, I am./No, I’m not. 

I use a computer to … I also … 

  

Función principal: saying you’ve finished and asking what to do 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

I’ve finished. What do I do now? 

 

 

 

 

 

Léxico oral de uso común (produción) relacionado con: 

Vocabulario principal: activities 

do sports, go on excursions, help people, listen to 

music, make things, paint pictures, play games, 

take photos, use a computer, watch films 

Vocabulario do conto 

computer, kind, laptop, thief 

Vocabulario inter-curricular: computers and the internet 

blogue, document, email, internet, keyboard, 

mouse, printer, screen 

Linguaxe reciclada 

club, draw, family, friends, games, home, listen, 

mouse, present, project, read a book, look at 

photos, school, sing songs, write stories, study, videos 

the alphabet 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

It’s a … 

Linguaxe receptiva 

falls over, drops, lucky, mobile phones, MP3 

players, policeman, runs away, window cleaner 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Practicar os sons /ʌ/ e /ouː/ (club, run / do, music) 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 1. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

CE3.1. 

CE3.2. 

CE3.3. 

CE3.4. 

CE3.5. 

CE3.6. 

CE3.7. 

EA3.1.   

EA3.4. 

Estratexias de comprensión: 

 Ler vocabulario relacionado coas actividades 

 Aprender as táboas de gramática da Unidade 1 

 Ler un e-mail 

 Ler sobre o uso de computadores 

 Ler un informe 

 Repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe 

 Ler o conto 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear actividades 

• Pracer ao facer o Spelling Bee 

• Gozar dunha foto historia 

• Conciencia da importancia de axudar aos demais 

• Recoñecemento cara ás persoas que son amables 

• Interese no uso de computadores 

• Satisfacción á hora de preparar e escribir o seu proxecto 

• Gozar ao ler un e-mail 

• Confianza ao utilizar a linguaxe de clase 

• Pracer ao ler unha historieta de cómic 

CCL 

CD 

CSC 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Desexos de repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe 

  

Funcións comunicativas: 

Expresión da capacidade, o gusto, o acordo ou desacordo, o sentimento, a intención 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas 

Do you … ? Yes, I do./No, I don’t. 

What do you do in your free time? 

I … /I don’t … 

Are you … ? Yes, I am./No, I’m not. 

I use a computer to … I also … 

  

Función principal: saying you’ve finished and asking what to do 

I’ve finished. What do I do now? 

 

Léxico escrito de uso común (recepción) relacionado con: 

Vocabulario principal: activities 

do sports, go on excursions, help people, listen to 

music, make things, paint pictures, play games, 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

take photos, use a computer, watch films 

Vocabulario do conto 

computer, kind, laptop, thief 

Vocabulario inter-curricular: computers and the internet 

blogue, document, email, internet, keyboard, 

mouse, printer, screen 

Linguaxe reciclada 

club, draw, family, friends, games, home, listen, 

mouse, present, project, read a book, look at 

photos, school, sing songs, write stories, study, videos 

the alphabet 

It’s a … 

Linguaxe receptiva 

falls over, drops, lucky, mobile phones, MP3 

players, policeman, runs away, window cleaner 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas coas actividades 
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UNIT 1. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE4.1. 

CE4.2. 

CE4.3. 

CE4.4. 

CE4.5. 

CE4.6. 

CE4.7. 

 

  

  

  

 

EA4.1. 

EA4.2. 

EA4.3. 

 

Estratexias de produción: 

 Completar actividades con vocabulario sobre actividades 

 Utilizar a Pupil’s App en Navio 

 Facer e clasificar os cartóns recortables de actividades 

 Preparar, planificar e escribir un proxecto 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear actividades 

• Pracer ao facer o Spelling Bee 

• Gozar dunha foto historia 

• Conciencia da importancia de axudar aos demais 

• Recoñecemento cara ás persoas que son amables 

• Interese no uso de computadores 

• Satisfacción á hora de preparar e escribir o seu proxecto 

• Gozar ao ler un e-mail 

• Confianza ao utilizar a linguaxe de clase 

• Pracer ao ler unha historieta de cómic 

• Desexos de repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe 

 

CCL 

CD 

CSC 

CCEC 

SIE 

CAA 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Funcións comunicativas: 

Expresión da capacidade, o gusto, o acordo ou desacordo, o sentimento, a intención 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas 

Do you … ? Yes, I do./No, I don’t. 

What do you do in your free time? 

I … /I don’t … 

Are you … ? Yes, I am./No, I’m not. 

I use a computer to … I also … 

  

Función principal: saying you’ve finished and asking what to do 

I’ve finished. What do I do now? 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con: 

Vocabulario principal: activities 

do sports, go on excursions, help people, listen to 

music, make things, paint pictures, play games, 

take photos, use a computer, watch films 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Vocabulario do conto 

computer, kind, laptop, thief 

 

 

Vocabulario inter-curricular: computers and the internet 

blogue, document, email, internet, keyboard, 

mouse, printer, screen 

Linguaxe reciclada 

club, draw, family, friends, games, home, listen, 

mouse, present, project, read a book, look at 

photos, school, sing songs, write stories, study, videos 

the alphabet 

It’s a … 

Linguaxe receptiva 

falls over, drops, lucky, mobile phones, MP3 

players, policeman, runs away, window cleaner 

 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas coas actividades 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 1. BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE5.1. 

CE5.2. 

 

EA5.1. 

EA5.2. 

 

Estratexias de produción: 

 Completar actividades con vocabulario sobre actividades 

 

CCL 

CD 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

CE5.3. 

CE5.4. 

CE5.5. 

CE5.6. 

CE5.7. 

 

  

  

  

EA5.3.  Utilizar a Pupil’s App en Navio 

 Facer e clasificar os cartóns recortables de actividades 

 Preparar, planificar e escribir un proxecto 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en nomear actividades 

• Pracer ao facer o Spelling Bee 

• Gozar dunha foto historia 

• Conciencia da importancia de axudar aos demais 

• Recoñecemento cara ás persoas que son amables 

• Interese no uso de computadores 

• Satisfacción á hora de preparar e escribir o seu proxecto 

• Gozar ao ler un e-mail 

• Confianza ao utilizar a linguaxe de clase 

• Pracer ao ler unha historieta de cómic 

• Desexos de repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Expresión da capacidade, o gusto, o acordo ou desacordo, o sentimento, a intención 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

CSC 

CCEC 

SIE 

CAA 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas 

Do you … ? Yes, I do./No, I don’t. 

What do you do in your free time? 

I … /I don’t … 

Are you … ? Yes, I am./No, I’m not. 

I use a computer to … I also … 

  

Función principal: saying you’ve finished and asking what to do 

I’ve finished. What do I do now? 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con: 

Vocabulario principal: activities 

do sports, go on excursions, help people, listen to 

music, make things, paint pictures, play games, 

take photos, use a computer, watch films 

 

Vocabulario do conto 

computer, kind, laptop, thief 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Vocabulario inter-curricular: computers and the internet 

blogue, document, email, internet, keyboard, 

mouse, printer, screen 

Linguaxe reciclada 

club, draw, family, friends, games, home, listen, 

mouse, present, project, read a book, look at 

photos, school, sing songs, write stories, study, videos 

the alphabet 

It’s a … 

Linguaxe receptiva 

falls over, drops, lucky, mobile phones, MP3 

players, policeman, runs away, window cleaner 

 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas coas actividades 
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UNIT 1. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 

L
e
s
s
o
n

 1
. 
V

o
c
a

b
u

la
ry

. 
p
5

 Nomear e falar 

sobre actividades 
 Practicar vocabulario sobre 

actividades 

 

Starting the lesson 

Do the opening routine. CD 1 Track 2 p189: Explain the 

aims of the lesson. 

Vocabulary presentation: Present vocabulary with the 

Unit 1 flashcards and word cards. 

Listen, read and look. 

1 Say The Tiger Street word rap. 

2 Play Copycat chain. 

3 Do the Spelling Bee 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing rou-

tine. CD 1 Track 3 p189 

 

  

Activity Book. p5. 

Vocabulary and Listening 

1 Look, read and write. 

2 Listen and number. Write. 

3 Look and write. 

CCL 

CD 

CAA 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L
e
s
s
o
n

 2
. 
A

 p
h

o
to

 s
to

ry
. 
p

6
-7

 

Ler, escoitar e 

comprender unha 

foto historia 

 

Aprender valores 

 

 Aprender a linguaxe: compu-

ter, thief, laptop, kind. 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. CD 1 Track 2 

p189. Match the Unit 1 flashcards and word cards. Say The 

Tiger Street word rap. CD 1 Track 13 pp189-190.  Explain 

the aims of the lesson. 

4 Watch the video clip. 

5 Listen and read. Act out the story. 

6 Read and say True or False. Listen and check. 

7 Read and reflect. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing rou-

tine. CD 1 Track 3 p189 

Tiger Street Club Values. Think about it: Is it important to 

help people? How do you help other people? Go to the 

Activity Book. See Activity Book activities to the right. 

 

Activity Book p.6 

A photo story 

4 Read and number in order. Listen 

and check. 

5 ➜ Go to Pupil’s Book pages 6–7. 

Read and write the answers. 

6 Read and reflect. Circle. 

7 Write six words from the story. 

Tell your family what they mean. 

  

CCL 

CD 

CSC 

CCEC 

CAA 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L
e
s
s
o
n

 3
. 
G

ra
m

m
a
r 

a
n

d
 S

p
e
a

k
in

g
. 

p
8

 Preguntar e dicir 

que actividades 

fan 

 Aprender e practicar a gramá-

tica da unidade: I (paint pictu-

res). I don’t (make things). Do 

you (do sports)? Yes, I 

do./No, I don’t. 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. CD 1 Track 2 

p189. Review the A Laptop for the Club story. 

CD 1 Track 15 p190. Explain the aims of the lesson. 

8 Listen and say the missing words. Learn. 

9 Look, read and say True or False. Correct the false sen-

tences. 

10 Look and play Guess who. 

11 Ask and say what you do. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing rou-

tine. CD 1 Track 3 p189 

 

Activity Book p.7 

Grammar and Writing 

8 Read and write. Learn. 

9 Order and write. 

Answer Yes, I do or No, I don’t. 

10 Look and complete the table. 

Ask your friends. 

CCL 

CD 

 

 

L
e
s
s
o
n

 4
. 
G

ra
m

m
a
r,

 L
is

te
n

in
g

 a
n

d
 S

p
e
a

k
in

g
 p

9

 

Practicar a pro-

nunciación e 

cantar unha 

canción 

 

 Practicar a pronunciación: /ʌ/ 

e /uː/ 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. CD 1 Track 2 

p189. Review the Unit 1 flashcards and word cards. Explain 

the aims of the lesson. 

12 Listen and repeat. Say. 

13 Listen and read. Sing What do you do in your free time? 

14 Listen, choose and say. 

Go to Activity Book page 89. Make and sort the activity 

cutout cards. Play Arrange the cards. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing rou-

tine. CD 1 Track 3 p189 

Activity Book p.8 

Grammar, Listening and Writing 

11 Look, read and write. 

12 Remember the What do you do 

in your free time? song. 

Look and write. Listen and check. 

13 Sing the song at home with your 

family. 

14 Look at the activities in the song. 

Write true sentences. 

CCL 

CAA 

SIE 

CCEC 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L
e
s
s
o
n

 5
. 
R

e
a
d

in
g

. 
p

1
0

 
Aprender formas 

de utilizar os 

ordenadores e 

internet 

 Practicar vocabulario inter-

curricular relacionado coas 

TIC. 

 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. 

CD 1 Track 2 p189. Review the What do you do in 

your free time? song. CD 1 Track 20 p190; CD 1 

Track 21. Explain the aims of the lesson. 

15 Watch the video presentation. Name 

three types of technology. 

16 Listen and read. 

17 Listen and read. 

18 Play Question chain. 

Internet research. Find out what ‘www’ stands for. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing rou-

tine. CD 1 Track 3 p189 

 

Activity Book p.9 

Reading, Writing and Speaking 

15 Look, order and write. 

16 Write. Answer Yes, I do or No, I 

don’t. 

17 Write questions. Ask a friend. 

18 Write about what you use a 

computer to do. 

CCL 

CMCT 

CD 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L
e
s
s
o
n

 6
. 
V

id
e

o
, 
R

e
a

d
in

g
 a

n
d

 W
ri

ti
n

g
. 

p
1
1

 
Comprender un 

vídeo sobre o uso 

de ordenadores e 

preparar un 

proxecto 

 Realizar un proxecto cultural 

sobre o uso de os ordenado-

res. 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. 

CD 1 Track 2 p189. Review computers and their 

uses. Explain the aims of the lesson. 

19 Watch the video. How many children do Clare, Ben and 

Nasim talk to? 

20 Watch the video again. Copy the list and tick the activi-

ties you hear. Write one more activity. 

21 Listen and read. Answer the questions. 

22 Prepare your project 

My words to remember. Learning to Learn: Make sentences. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing rou-

tine. CD 1 Track 3 p189 

 

 

Activity Book p.10 

Listening, Reading and Writing 

19 Listen and tick (✓). Say what 

David uses 

a computer to do. 

20 Read Tania’s project. 

21 Now write your notes and project 

in your notebook. 

22 Use technology to extend your 

project. 

 

CCL 

CD 

CMCT 

SIE 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L
e
s
s
o
n

 7
. 
C

o
n

s
o

li
d

a
ti

o
n

 a
n

d
 E

x
te

n
s
io

n
. 

p
1
2

 Repasar e am-

pliar os contidos 

da unidade 

 Repasar e practicar todo o 

vocabulario e a linguaxe da 

unidade. 

 

 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. 

CD 1 Track 2 p189. Review Tiger Street Club 

activities. Explain the aims of the lesson. 

23 Listen and repeat. Act out. 

24 Read and listen. 

25 Listen and read. 

Go to Activity Book page 11. Do the Lesson 7 and Lesson 8 

Unit 1 Review. 

Ending the lesson. Review the lesson and the 

unit. Do the closing routine. CD 1 Track 3 p189 

 

Activity Book p.11 

Unit Review Vocabulary and 

Grammar 

23 Listen and number. Write. 

24 Order and write. 

25 Look and write. 

 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L
e
s
s
o
n

 8
. 
U

n
it

 R
e

v
ie

w
. 
A

B
 p

1
2

 

Repasar e practi-

car todo o voca-

bulario e a lin-

guaxe da unida-

de. 

 

 Completar o Picture Dictio-

nary e o Grammar Reference 

Bank da unidade 1 

 Repasar os contidos inter-

curriculares e culturais da 

unidade 

 Auto-avaliación  do seu pro-

prio  traballo na unidade 

 Completar o Progress Journal 

da unidade 1 

 

 

 

Activity Book p.12 

Cross-curricular, Culture and Self-assessment 

Starting the lesson. Do the opening routine. 

CD 1 Track 2 p189. Review the Unit 1 flashcards and word 

cards. Explain the aims of the lesson. Play Twelve sentenc-

es! 

26 Find and circle. Write. 

27 Listen and read. Write the correct sentences in your 

notebook. 

28 Complete the Picture Dictionary for Unit 1. 

29 Listen and say Yes or No. 

Ending the lesson. Review the lesson and the unit. Do the 

closing routine. CD 1 Track 3 p189 

 

Activity Book: Home- 

School Link 

30 Complete your Tiger Team score 

card. 

31 Do an activity from your Learning 

Plan and complete your 

Progress Journal for Unit 1. 

 

 

CCL 

CMCT 

CAA 
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Recursos de Avaliación 

 

 Avaliación informal 

- Observación da clase para comprobar tanto o progreso individual como global  

- Exercicios do Activity Book. 

- Destrezas: exercicios de reading, writing, listening e speaking 

 

 Avaliación formal 

- Test da Unidade 

- Test trimestral 

- Test de fin de curso 

- Unit Review(WB) 

 

 Auto-avaliación 

- Picture Dictionary. 

- Seccións Learning to learn do PB e do AB. 

- Actividade de auto-avaliación do  Unit review 

 

 Rúbricas 

- Rúbricas de avaliación de New Tiger 3 

- Macmillan Rubrics Generator 

 

 

Recursos 

 

Materiais impresos: Pupil’s Book páx.5-12, Activity Book páx.5-12, (lista doutros materiais para cada 

lección no TB) 

Materiais dixitais: 

Teacher’s Dixital: Tamén se pode impartir esta unidade mediante o uso da Teacher’s App en Navio. 

Tamén se pode animar aos alumnos para utilizar a Pupil’s App en Navio. 

 

Recursos complementarios e Atención á Diversidade 

 

 Actividades de comezo e final da lección no Teacher's Book 

 Actividades do Activity Book e do Essential Activity Book. 

 Teacher’s App en Navio: Fichas de reforzo e ampliación, Progress Journal e Skills Trainer . 

 Pupil’s App en Navio 
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   UNIT 2: Animal World 

 

UNIT 2. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE1.1 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

CE1.7. 

 

 

 

EA1.2.   

EA1.4. 

EA1.5. 

 

 

Estratexias de comprensión: 

 Escoitar vocabulario sobre as partes do corpo 

 Escoitar a xente describindo a un animal 

 Ver os  vídeo clips 

 Escoitar e utilizar a linguaxe de clase 

 Escoitar sobre mamíferos e réptiles 

 Escoitar unha ficha sobre un animal 

 Escoitar a pronuncia: /ɪ/ e /iː/ 

 Escoitar o conto 

 Escoitar unha canción e dicir un rap 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese nos animais 

• Gozar cunha coñecida fábula con animais 

 

CCL 

CMCT 

CCEC 

CSC 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Conciencia da importancia de aproveitar ben o tempo 

• Recoñecemento da importancia de centrarse 

• Satisfacción ao recoñecer os sinais públicos 

• Conciencia da transmisión da linguaxe aprendida a situacións de clase 

• Pracer ao ler unha historieta de cómic 

• Coidado á hora de completar as actividades do libro 

• Satisfacción á hora de investigar e escribir o seu proxecto 

• Desexos de repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas 

It’s got … /It hasn’t got … 

Has it got … ? Yes, it has./No, it hasn’t. 

They’ve got … 

Linguaxe de clase 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Función principal: asking for and giving information 

about a website 

Look at this website. It’s got … ! Has it got 

information about … ? Yes, it has. 

Linguaxe reciclada 

Is it a … ? Yes, it is./No, it isn’t. 

… is/are … 

… live in/eat/drink … 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relacionado con: 

Vocabulario principal: as partes do corpo dos animais 

beak, claws, feathers, fur, scales, shell, tail, teeth, 

whiskers, wings 

Vocabulario do conto 

hare, race, tortoise, winner, fast/slow 

He’s got …, I’ve got ... 

Vocabulario inter-curricular: mammals and 

réptiles 

blood, chameleon, mammal, reptile, skin 

Linguaxe receptiva 

alien, gentle, get ready, hedgehog, photography 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

doesn’t stop, sees, too late, tries, walks by 

Linguaxe reciclada 

the alphabet, animals, colours 

babies, body, cold, drink, ears, eat, eggs, email, 

eyes, fast, head, heavy, legs, live, long, milk, 

mother, paws, play a computer game, short, 

slow 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Escoitar os sons /ɪ/ e /iː/ (lizard, pink / cheetah, green) 

 



65 
 

UNIT 2.  BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE3.1. 

CE3.2. 

CE3.3. 

CE3.4. 

CE3.5. 

CE3.6. 

CE3.7. 

 

EA3.1.   

EA3.2.   

EA3.4. 

 

Estratexias de comprensión: 

 Ler vocabulario relacionado coas partes do corpo 

 Aprender as táboas de gramática da Unidade 2 

 Ler sinais públicos 

 Ler sobre mamíferos e réptiles 

 Comprender as diferenzas entre mamíferos e réptiles 

 Ler a ficha dun animal 

 Repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe 

 Ler o conto 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese nos animais 

• Gozar cunha coñecida fábula con animais 

• Conciencia da importancia de aproveitar ben o tempo 

• Recoñecemento da importancia de centrarse 

• Satisfacción ao recoñecer os sinais públicos 

• Conciencia da transmisión da linguaxe aprendida a situacións de clase 

 

CCL 

CMCT 

CAA 

CCEC 

CSC 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Pracer ao ler unha historieta de cómic 

• Coidado á hora de completar as actividades do libro 

• Satisfacción á hora de investigar e escribir o seu proxecto 

• Desexos de repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas 

It’s got … /It hasn’t got … 

Has it got … ? Yes, it has./No, it hasn’t. 

They’ve got … 

Linguaxe de clase 

Función principal: asking for and giving information 

about a website 

Look at this website. It’s got … ! Has it got 

information about … ? Yes, it has. 

Linguaxe reciclada 

Is it a … ? Yes, it is./No, it isn’t. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

… is/are … 

… live in/eat/drink … 

 

 

 

 

Léxico escrito de uso común (recepción) relacionado con: 

Vocabulario principal: as partes do corpo dos animais 

beak, claws, feathers, fur, scales, shell, tail, teeth, 

whiskers, wings 

Vocabulario do conto 

hare, race, tortoise, winner, fast/slow 

He’s got …, I’ve got ... 

Vocabulario inter-curricular: mammals and 

réptiles 

blood, chameleon, mammal, reptile, skin 

Linguaxe receptiva 

alien, gentle, get ready, hedgehog, photography 

doesn’t stop, sees, too late, tries, walks by 

Linguaxe reciclada 

the alphabet, animals, colours 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

babies, body, cold, drink, ears, eat, eggs, email, 

eyes, fast, head, heavy, legs, live, long, milk, 

mother, paws, play a computer game, short, 

slow 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas cos animais 
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UNIT 2. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE4.1. 

CE4.2. 

CE4.3. 

CE4.4. 

CE4.5. 

CE4.6. 

CE4.7. 

 

  

  

  

 

EA4.2. 

 

Estratexias de produción: 

 Completar actividades con vocabulario sobre  as partes do corpo 

 Utilizar a Pupil’s App en Navio 

 Facer os cartóns recortables do corpo e xogar con elas 

 Preparar, planificar e escribir un proxecto 

 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese nos animais 

• Gozar cunha coñecida fábula con animais 

• Conciencia da importancia de aproveitar ben o tempo 

• Recoñecemento da importancia de centrarse 

• Satisfacción ao recoñecer os sinais públicos 

• Conciencia da transmisión da linguaxe aprendida a situacións de clase 

• Pracer ao ler unha historieta de cómic 

• Coidado á hora de completar as actividades do libro 

• Satisfacción á hora de investigar e escribir o seu proxecto 

• Desexos de repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas 

It’s got … /It hasn’t got … 

Has it got … ? Yes, it has./No, it hasn’t. 

They’ve got … 

Linguaxe de clase 

Función principal: asking for and giving information 

about a website 

Look at this website. It’s got … ! Has it got 

information about … ? Yes, it has. 

Linguaxe reciclada 

Is it a … ? Yes, it is./No, it isn’t. 

… is/are … 

… live in/eat/drink … 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con: 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Vocabulario principal: as partes do corpo dos animais 

beak, claws, feathers, fur, scales, shell, tail, teeth, whiskers, wings 

 

 

Vocabulario do conto 

hare, race, tortoise, winner, fast/slow 

He’s got …, I’ve got ... 

Vocabulario inter-curricular: mammals and 

reptiles 

blood, chameleon, mammal, reptile, skin 

Linguaxe receptiva 

alien, gentle, get ready, hedgehog, photography 

doesn’t stop, sees, too late, tries, walks by 

Linguaxe reciclada 

the alphabet, animals, colours 

babies, body, cold, drink, ears, eat, eggs, email, 

eyes, fast, head, heavy, legs, live, long, milk, 

mother, paws, play a computer game, short, 

slow 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 



72 
 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Ortografía de palabras relacionadas cos animais 
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UNIT 2. BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE5.1. 

CE5.2. 

CE5.3. 

CE5.4. 

CE5.5. 

CE5.6. 

CE5.7. 

 

  

  

  

 

EA5.2. 

 

Estratexias de produción: 

 Completar actividades con vocabulario sobre  as partes do corpo 

 Utilizar a Pupil’s App en Navio 

 Facer os cartóns recortables do corpo e xogar con elas 

 Preparar, planificar e escribir un proxecto 

 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese nos animais 

• Gozar cunha coñecida fábula con animais 

• Conciencia da importancia de aproveitar ben o tempo 

• Recoñecemento da importancia de centrarse 

• Satisfacción ao recoñecer os sinais públicos 

• Conciencia da transmisión da linguaxe aprendida a situacións de clase 

• Pracer ao ler unha historieta de cómic 

• Coidado á hora de completar as actividades do libro 

• Satisfacción á hora de investigar e escribir o seu proxecto 

• Desexos de repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas 

It’s got … /It hasn’t got … 

Has it got … ? Yes, it has./No, it hasn’t. 

They’ve got … 

Linguaxe de clase 

Función principal: asking for and giving information 

about a website 

Look at this website. It’s got … ! Has it got 

information about … ? Yes, it has. 

Linguaxe reciclada 

Is it a … ? Yes, it is./No, it isn’t. 

… is/are … 

… live in/eat/drink … 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con: 



75 
 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Vocabulario principal: as partes do corpo dos animais 

beak, claws, feathers, fur, scales, shell, tail, teeth, whiskers, wings 

 

 

Vocabulario do conto 

hare, race, tortoise, winner, fast/slow 

He’s got …, I’ve got ... 

Vocabulario inter-curricular: mammals and 

reptiles 

blood, chameleon, mammal, reptile, skin 

Linguaxe receptiva 

alien, gentle, get ready, hedgehog, photography 

doesn’t stop, sees, too late, tries, walks by 

Linguaxe reciclada 

the alphabet, animals, colours 

babies, body, cold, drink, ears, eat, eggs, email, 

eyes, fast, head, heavy, legs, live, long, milk, 

mother, paws, play a computer game, short, 

slow 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Ortografía de palabras relacionadas cos animais 
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UNIT 2. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 

Notas do 

profesor/a 

23. 

L
e
s
s
o
n

 1
. 
V

o
c
a

b
u

la
ry

. 
p
1

3

 
Nomear as partes 

do corpo dos 

animais e 

describilos 

 Practicar o vocabulario clave: 

animal body parts 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. 

CD 1 Track 2 p189. Explain the aims of the lesson. 

Vocabulary presentation 

Present vocabulary with the Unit 2 flashcards and word 

cards. 

Listen, read and look. 

1 Say The Tiger Street word rap. 

2 Play Say what it’s got. 

3 Do the Spelling Bee 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 

CD 1 Track 3 p189 

 

  

Activity Book. p13 

Vocabulary and Listening 

1 Find, circle and write 

2 Listen and number. Write. 

3 Look and write.. 

CCL 

CD 

CAA 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 

Notas do 

profesor/a 

23. 
L
e
s
s
o
n

 2
. 
A

 f
a
b

le
. 

p
1

4
-1

5

 

Ler, escoitar e 

comprender unha 

fábula 

 

Aprender valores 

 

 Aprender a linguaxe: hare, 

tortoise, race, winner, fast, 

slow, He’s got … I’ve got … 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. CD 1 Track 2 

p189. Match the Unit 2 flashcards and word cards. Say The 

Tiger Street word rap. CD 1 Track 34 p192. Explain the aims 

of the lesson. 

Pre-story activities. Predict what happens in the 

story (books closed). Listen with the story cards 

(books closed). CD 1 Track 36 p192. Listen again (books 

open). 

4 Listen and read. Act out the story. 

5 Read and answer the questions. Listen and check. 

6 Read and reflect. 

Tiger Street Club Values. Think about it: Is it important to use 

your time well? How do you use your time well? 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 

CD 1 Track 3 p189 

 

Activity Book p.14 

A fable: 

4 Read and write the tortoise or the 

hare. Listen and check 

5 Look, read and write. 

Activity Book: Home-School Link 

6 Read and reflect. Circle. 

7 Write six words from the story. Tell 

your family what they mean. 

CCL 

CD 

CSC 

CCEC 

CAA 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 

Notas do 

profesor/a 

23. 
L
e
s
s
o
n

 3
. 
G

ra
m

m
a
r 

a
n

d
 S

p
e
a

k
in

g
. 

p
1
6

 
Facer preguntas e 

describir animais 

 Aprender e practicar a 

gramática da unidade: It’s got 

(a tail ). It hasn’t got (claws). 

Has it got (a shell )? Yes, it 

has./No, it hasn’t 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. CD 1 Track 2 

p189. Review The Tortoise and the Hare story. 

CD 1 Track 36 p192. Explain the aims of the lesson. 

7 Listen and say the missing words. Learn. 

8 Read, look and think. 

9 Play Guess the animal! 

10 Choose and say. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 

CD 1 Track 3 p189 

 

Activity Book p.15 

Grammar and Writing 

8 Read and write. Learn. 

9 Read and answer Yes, it has or 

No, it hasn’t. 

10 Look and write. 

CCL 

CD 

SIE 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 

Notas do 

profesor/a 

23. 
L
e
s
s
o
n

 4
. 
G

ra
m

m
a
r,

 L
is

te
n

in
g

 a
n

d
 S

p
e
a

k
in

g
 p

1
7

 

Practicar a 

pronuncia e 

cantar unha 

canción 

 

 Facer os cartóns recortables 

das partes do corpo 

 Xogar a Animal riddles 

 Cantar A tiger has got sharp 

teeth 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. 

CD 1 Track 2 p189. Review the Unit 2 flashcards 

and word cards. Explain the aims of the lesson. 

11 Listen and repeat. Say. 

12 Listen and read. Sing A tiger has got sharp teeth. 

13 Listen, point and say. 

Go to Activity Book page 91. Make the body part cut-out 

cards. Play Animal riddles. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 

CD 1 Track 3 p189 

Activity Book p.16 

Grammar, Listening and Writing 

11 ➜ Look at Activity 9 on Pupil’s 

Book page 16. Write. 

12 Remember the A tiger has got 

sharp teeth song. 

Write. Listen and check. 

Activity Book: Home-School Link 

13 Sing the song at home with your 

family. 

14 Read and answer. Write a riddle. 

CCL 

CAA 

SIE 

CCEC 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 

Notas do 

profesor/a 

23. 
L
e
s
s
o
n

 5
. 
R

e
a
d

in
g

. 
p

1
8

 
Aprender cousas 

sobre os 

mamíferos e os 

réptiles 

 Practicar vocabulario inter-

curricular relacionado coas 

Ciencias Naturais. 

 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. 

CD 1 Track 2 p189. Review the A tiger has got 

sharp teeth song. CD 1 Track 40 p193; CD 1 

Track 41. Explain the aims of the lesson. 

14 Watch the video presentation. Name three mammals and 

three réptiles. 

15 Listen, read and answer. Listen and check. 

16 Say your favourite animal. 

Do you know … ? fact. Read the fact. 

17 Play True or false. 

Internet research. Find out: is a gila monster a mammal or a 

reptile? Go to the Activity Book. See Activity Book 

activities to the right. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 

CD 1 Track 3 p189 

 

Activity Book p.17 

Reading, Writing and Speaking 

15 ➜ Go to Pupil’s Book page 18. 

Read and write T (True) or F (False). 

16 ➜ Go to Pupil’s Book page 18. 

Read and answer Yes, it has or 

No, it hasn’t. 

17 Write questions. Ask a friend. 

18 Choose and write about your 

favourite animal. 

CCL 

CMCT 

CD 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 

Notas do 

profesor/a 

23. 
L
e
s
s
o
n

 6
. 
V

íd
e

o
, 
R

e
a

d
in

g
 a

n
d

 W
ri

ti
n

g
. 

p
1
9

 

Comprender un 

vídeo sobre un 

parque de vida 

salvaxe no Reino 

Unido e preparar 

un proxecto 

 Realizar un proxecto cultural 

sobre un animal. 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. CD 1 Track 2 

p189. Review mammals and réptiles. Explain the aims of the 

lesson. 

18 Watch the vídeo. What animals do the children see? 

19 Watch the video again. Copy the table and complete. 

20 Listen and read. Answer the questions. 

21 Prepare your project. Plan and write your project 

My words to remember. Learning to Learn: Make sentences. 

Go to the Activity Book. See Activity Book 

activities to the right. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 

CD 1 Track 3 p189 

 

Activity Book p.18 

Listening, Reading and Writing 

19 Listen and circle. 

20 Read Barbara’s project. 

Activity Book: Home-School Link 

21 Now write your notes and project 

in your notebook. 

22 Use technology to extend your 

project. 

CCL 

CMCT 

CD 

SIE 

 

 



83 
 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 

Notas do 

profesor/a 

23. 
L
e
s
s
o
n

 7
. 
C

o
n

s
o

li
d

a
ti

o
n

 a
n

d
 E

x
te

n
s
io

n
. 

p
2
0

 Repasar e ampliar 

os contidos da 

unidade 

 Repasar e practicar todo o 

vocabulario e a linguaxe da 

unidade. 

 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. CD 1 Track 2 

p189. Review animal descriptions. Explain the aims of the 

lesson. 

22 Listen and repeat. Act out. 

23 Read and listen. 

24 Listen and read. 

Go to Activity Book page 19. Do the Lesson 7 and Lesson 8 

Unit 2 Review. 

Ending the lesson. Review the lesson and the unit. 

Do the closing routine. CD 1 Track 3 p189 

 

Activity Book p.19 

Unit Review 

23 Listen and number. Write. 

24 Ook and tick (✓) or cros (✗). 

Write. 

25 Look and write. Answer Yes, it 

has or No, it hasn’t. 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 

Notas do 

profesor/a 

23. 
L
e
s
s
o
n

 8
. 
U

n
it

 R
e

v
ie

w
.

 

A
B

 p
2
0

 

Repasar e 

practicar todo o 

vocabulario e a 

linguaxe da 

unidade. 

 

 Completar o Picture Dictionary 

e o Grammar Reference Bank 

da Unidade 2 

 Repasar os contidos inter-

curriculares e culturais da 

unidade 

 Auto-avaliación do seu propio 

traballo na unidade 

 Completar o Progress Journal 

da unidade 2 

 

Activity Book p. 20 

Starting the lesson. Do the opening routine. 

CD 1 Track 2 p189. Review the Unit 2 flashcards and word 

cards. Explain the aims of the lesson. Play Sentence tennis! 

26 Read and write. 

27 Read and match. 

28 Complete the Picture Dictionary for Unit 2. 

29 Listen and say Yes or Non. 

 

 

30 Complete your Tiger Team score 

card. 

31 Do an activity from your Learning 

Plan and complete your 

Progress Journal for Unit 2. 

Download the Progress Journal for 

Unit 2. 

The pupils complete the activities 

and reflect on their 

progress. 

CCL 

CMCT 

CAA 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 

Notas do 

profesor/a 

23. 

 

Recursos de Avaliación 

 

 Avaliación informal 

- Observación da clase para comprobar tanto o progreso individual como global  

- Exercicios do Activity Book. 

- Destrezas: exercicios de reading, writing, listening e speaking 

 

 Avaliación formal 

- Test da Unidade 

- Test trimestral 

- Test de fin de curso 

- Unit Review(WB) 

 

 Auto-avaliación 

- Picture Dictionary. 

- Seccións Learning to learn do PB e do AB. 

- Actividade de auto-avaliación do  Unit review 

 

 Rúbricas 

- Rúbricas de avaliación de New Tiger 3 

- Macmillan Rubrics Generator 

 

 

Recursos 

 

Materiais impresos: Pupil’s Book páx.13-20, Activity Book páx.13-20, (lista doutros materiais para cada 

lección no TB) 

Materiais dixitais: 

Teacher’s Dixital: Tamén se pode impartir esta unidade mediante o uso da Teacher’s App en Navio.  

Tamén se pode animar aos alumnos para utilizar a Pupil’s App en Navio. 

Recursos complementarios e Atención á Diversidade 

 

 Actividades de comezo e final da lección no Teacher's Book 

 Actividades do Activity Book e do Essential Activity Book. 

 Teacher’s App en Navio: Fichas de reforzo e ampliación, Progress Journal e Skills Trainer. 

 Pupil’s App en Navio 
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UNIT 3: Sports Star 

 

UNIT 3. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 

Criterios de 

avaliación4
 

Estándares de 

aprendizaxe5
 

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave6
 

 

CE1.1 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

CE1.7. 

 

 

EA1.1. 

EA1.2.   

EA1.4. 

EA1.5. 

 

 

Estratexias de comprensión: 

 Escoitar vocabulario sobre os deportes 

 Escoitar a xente dicindo o que eles e outras persoas poden ou non poden facer 

 Ver os  vídeo clips 

 Escoitar e utilizar a linguaxe de clase 

 Escoitar preguntas sobre exercicios deportivos 

 Escoitar un informe 

 

CCL 

CSC 

CCEC 

SIE 

                                                             
4

 O texto correspondente ás abreviaturas dos Criterios de Avaliación está especificado no apartado 4.A deste mesmo documento.  

5
 O texto correspondente ás abreviaturas dos Estándares de Aprendizaxe está especificado no apartado 4.A deste mesmo documento . 

6
 Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 

e tecnoloxía e Competencias Clave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais 
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Criterios de 

avaliación4 

Estándares de 

aprendizaxe5 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave6 

  Escoitar a pronuncia: /eɪ/ e /ɔː/ 

 Escoitar o conto 

 Escoitar unha canción e un rap 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese no deporte e o exercicio físico 

• Gozar dun conto sobre o fútbol 

• Conciencia sobre a igualdade de oportunidades 

• Conciencia da importancia de practicar e esforzarse 

• Respecto cara ao que os demais poden ou non poden facer 

• Confianza ao utilizar a linguaxe de clase 

• Pracer ao ler unha historieta de cómic 

• Gozar ao escribir o seu proxecto 

• Desexos de repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Expresión da capacidade, o gusto, o acordo ou desacordo, o sentimento, a intención 

Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, obxectos, permiso. 

Establecemento e mantemento da comunicación 
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Criterios de 

avaliación4 

Estándares de 

aprendizaxe5 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave6 

 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas 

I/He/She can/can’t … 

Can you ...? Yes, I can./No, I can’t. 

What can you do? 

Linguaxe de clase 

Función principal: asking for help 

I can’t do … Can you help me, please? Yes, all 

right. I think the answer is … Can you repeat that, 

please? Yes, of course. It’s … 

Linguaxe receptiva 

brain, heart, kids, players, press-ups, 

professional, relax, star, trains, weight 

Brilliant! I don’t mind. 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relacionado con: 

Vocabulario principal: os deportes 

dive, do judo, do karate, ice skate, play table 

tennis, ride a bike, ride a horse, rollerblade, row, 
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Criterios de 

avaliación4 

Estándares de 

aprendizaxe5 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave6 

skateboard 

numbers 20–100 (in tens) 

Vocabulario do conto 

coach, goal, match 

Vocabulario inter-curricular: keeping fit and doing exercise 

roll, stretch, tap, touch, turn around, walk, 

concentrate, easy, exercise, fist, fit, healthy, left, 

on the spot, right, strong, thumb 

Linguaxe reciclada 

arms, basketball, boy, brother, climb, dance, 

favourite, girl, hop, ill, kick a ball, legs, park, play 

football, run, school, sister, sleep, swim, team, toes, walk 

days of the week 

the alphabet 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Escoitar os sons /eɪ/ e /ɔː/ (play, skate / football, horse) 
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UNIT 3. BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE2.1. 

CE2.2. 

CE2.3. 

CE2.4. 

CE2.5. 

CE2.6. 

CE2.7. 

CE2.8. 

  

 

EA2.2.   

EA2.3. 

EA2.4.   

 

Estratexias de produción: 

 Identificar e nomear os deportes 

 Preguntar e dicir o que eles e outras persoas poden ou non poden facer 

 Comprender e responder a instrucións para facer exercicios deportivos 

 Contar ata cen de dez en dez 

 Responder preguntas sobre exercicios deportivos 

 Deletrear palabras 

 Predicir o que sucede no conto 

 Practicar a pronuncia: /eɪ/ e /ɔː/ 

 Comprender e reflexionar sobre os valores 

 Xogar a xogos 

 Interpretar o conto 

 Cantar unha canción e dicir un rap 

 

Aspectvos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese no deporte e o exercicio físico 

• Gozar dun conto sobre o fútbol 

 

CCL 

CCEC 

CSC 

CMCT 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Conciencia sobre a igualdade de oportunidades 

• Conciencia da importancia de practicar e esforzarse 

• Respecto cara ao que os demais poden ou non poden facer 

• Confianza ao utilizar a linguaxe de clase 

• Pracer ao ler unha historieta de cómic 

• Gozar ao escribir o seu proxecto 

• Desexos de repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Expresión da capacidade, o gusto, o acordo ou desacordo, o sentimento, a intención 

Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, obxectos, permiso. 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas 

I/He/She can/can’t … 

Can you ...? Yes, I can./No, I can’t. 

What can you do? 

Linguaxe de clase 

Función principal: asking for help 

I can’t do … Can you help me, please? Yes, all 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

right. I think the answer is … Can you repeat that, 

please? Yes, of course. It’s … 

Linguaxe receptiva 

brain, heart, kids, players, press-ups, 

professional, relax, star, trains, weight 

Brilliant! I don’t mind. 

 

Léxico oral de uso común (produción) relacionado con: 

Vocabulario principal: os deportes 

dive, do judo, do karate, ice skate, play table 

tennis, ride a bike, ride a horse, rollerblade, row, 

skateboard 

numbers 20–100 (in tens) 

Vocabulario do conto 

coach, goal, match 

Vocabulario inter-curricular: keeping fit and doing exercise 

roll, stretch, tap, touch, turn around, walk, 

concentrate, easy, exercise, fist, fit, healthy, left, 

on the spot, right, strong, thumb 

Linguaxe reciclada 

arms, basketball, boy, brother, climb, dance, 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

favourite, girl, hop, ill, kick a ball, legs, park, play 

football, run, school, sister, sleep, swim, team, toes, walk 

days of the week 

the alphabet 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Practicar os sons /eɪ/ e /ɔː/ (play, skate / football, horse) 

 

 

 

UNIT 3. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE3.1. 

CE3.2. 

CE3.3. 

CE3.4. 

CE3.5. 

 

EA3.1.   

EA3.2.   

EA3.3.   

EA3.4. 

 

Estratexias de comprensión: 

 Ler vocabulario relacionado cos deportes 

 Aprender as táboas de gramática da Unidade 3 

 Ler un póster 

 Ler preguntas sobre exercicios deportivos 

 

CCL 

CCEC 

CSC 

SIE 

CAA 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

CE3.6. 

CE3.7. 

 Ler un informe 

 Repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe 

 Ler o conto 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese no deporte e o exercicio físico 

• Gozar dun conto sobre o fútbol 

• Conciencia sobre a igualdade de oportunidades 

• Conciencia da importancia de practicar e esforzarse 

• Respecto cara ao que os demais poden ou non poden facer 

• Confianza ao utilizar a linguaxe de clase 

• Pracer ao ler unha historieta de cómic 

• Gozar ao escribir o seu proxecto 

• Desexos de repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Expresión da capacidade, o gusto, o acordo ou desacordo, o sentimento, a intención 

Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, obxectos, permiso. 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Estruturas 

I/He/She can/can’t … 

Can you ...? Yes, I can./No, I can’t. 

What can you do? 

Linguaxe de clase 

Función principal: asking for help 

I can’t do … Can you help me, please? Yes, all 

right. I think the answer is … Can you repeat that, 

please? Yes, of course. It’s … 

Linguaxe receptiva 

brain, heart, kids, players, press-ups, 

professional, relax, star, trains, weight 

Brilliant! I don’t mind. 

 

 

 

Léxico escrito de uso común (recepción) relacionado con: 

Vocabulario principal: os deportes 

dive, do judo, do karate, ice skate, play table 

tennis, ride a bike, ride a horse, rollerblade, row, 

skateboard 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

numbers 20–100 (in tens) 

Vocabulario do conto 

coach, goal, match 

Vocabulario inter-curricular: keeping fit and doing exercise 

roll, stretch, tap, touch, turn around, walk, 

concentrate, easy, exercise, fist, fit, healthy, left, 

on the spot, right, strong, thumb 

Linguaxe reciclada 

arms, basketball, boy, brother, climb, dance, 

favourite, girl, hop, ill, kick a ball, legs, park, play 

football, run, school, sister, sleep, swim, team, toes, walk 

days of the week 

the alphabet 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas cos deportes 
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UNIT 3. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE4.1. 

CE4.2. 

CE4.3. 

CE4.4. 

CE4.5. 

CE4.6. 

CE4.7. 

 

  

  

  

 

EA4.2. 

 

Estratexias de produción: 

 Completar actividades con vocabulario sobre  os deportes 

 Utilizar a Pupil’s App en Navio 

 Facer os cartóns recortables dos deportes e xogar con elas 

 Preparar, planificar e escribir un proxecto 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese no deporte e o exercicio físico 

• Gozar dun conto sobre o fútbol 

• Conciencia sobre a igualdade de oportunidades 

• Conciencia da importancia de practicar e esforzarse 

• Respecto cara ao que os demais poden ou non poden facer 

• Confianza ao utilizar a linguaxe de clase 

• Pracer ao ler unha historieta de cómic 

• Gozar ao escribir o seu proxecto 

• Desexos de repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe 

 

CCL 

CSC 

CD 

CCEC 

SIE 

 



99 
 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Funcións comunicativas: 

Expresión da capacidade, o gusto, o acordo ou desacordo, o sentimento, a intención 

Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, obxectos, permiso. 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas 

I/He/She can/can’t … 

Can you ...? Yes, I can./No, I can’t. 

What can you do? 

Linguaxe de clase 

Función principal: asking for help 

I can’t do … Can you help me, please? Yes, all 

right. I think the answer is … Can you repeat that, 

please? Yes, of course. It’s … 

Linguaxe receptiva 

brain, heart, kids, players, press-ups, 

professional, relax, star, trains, weight 

Brilliant! I don’t mind. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

 

 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con: 

Vocabulario principal: os deportes 

dive, do judo, do karate, ice skate, play table 

tennis, ride a bike, ride a horse, rollerblade, row, 

skateboard 

numbers 20–100 (in tens) 

Vocabulario do conto 

coach, goal, match 

Vocabulario inter-curricular: keeping fit and doing exercise 

roll, stretch, tap, touch, turn around, walk, 

concentrate, easy, exercise, fist, fit, healthy, left, 

on the spot, right, strong, thumb 

Linguaxe reciclada 

arms, basketball, boy, brother, climb, dance, 

favourite, girl, hop, ill, kick a ball, legs, park, play 

football, run, school, sister, sleep, swim, team, toes, walk 

days of the week 



101 
 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

the alphabet 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas cos deportes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 3. BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 

 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE5.1. 

CE5.2. 

CE5.3. 

CE5.4. 

CE5.5. 

CE5.6. 

CE5.7. 

 

  

  

  

 

EA5.2. 

 

Estratexias de produción: 

 Completar actividades con vocabulario sobre  os deportes 

 Utilizar a Pupil’s App en Navio 

 Facer os cartóns recortables dos deportes e xogar con elas 

 Preparar, planificar e escribir un proxecto 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese no deporte e o exercicio físico 

• Gozar dun conto sobre o fútbol 

• Conciencia sobre a igualdade de oportunidades 

• Conciencia da importancia de practicar e esforzarse 

• Respecto cara ao que os demais poden ou non poden facer 

• Confianza ao utilizar a linguaxe de clase 

• Pracer ao ler unha historieta de cómic 

• Gozar ao escribir o seu proxecto 

• Desexos de repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Expresión da capacidade, o gusto, o acordo ou desacordo, o sentimento, a intención 

Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, obxectos, permiso. 

 

CCL 

CSC 

CD 

CCEC 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas 

I/He/She can/can’t … 

Can you ...? Yes, I can./No, I can’t. 

What can you do? 

Linguaxe de clase 

Función principal: asking for help 

I can’t do … Can you help me, please? Yes, all 

right. I think the answer is … Can you repeat that, 

please? Yes, of course. It’s … 

Linguaxe receptiva 

brain, heart, kids, players, press-ups, 

professional, relax, star, trains, weight 

Brilliant! I don’t mind. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con: 

Vocabulario principal: os deportes 

dive, do judo, do karate, ice skate, play table 

tennis, ride a bike, ride a horse, rollerblade, row, 

skateboard 

numbers 20–100 (in tens) 

Vocabulario do conto 

coach, goal, match 

Vocabulario inter-curricular: keeping fit and doing exercise 

roll, stretch, tap, touch, turn around, walk, 

concentrate, easy, exercise, fist, fit, healthy, left, 

on the spot, right, strong, thumb 

Linguaxe reciclada 

arms, basketball, boy, brother, climb, dance, 

favourite, girl, hop, ill, kick a ball, legs, park, play 

football, run, school, sister, sleep, swim, team, toes, walk 

days of the week 

the alphabet 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas cos deportes 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 
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UNIT 3. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 

L
e
s
s
o
n

 1
. 
V

o
c
a

b
u

la
ry

. 
p
2

1

 
Nomear deportes 

e falar sobre os 

deportes que eles 

practican 

 Practicar o vocabulario clave 

sobre deportes 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. CD 2 Track 8 

p194. Explain the aims of the lesson. 

Vocabulary presentation. Present vocabulary with the 

Unit 3 flashcards and word cards. 

Listen, read and look. 

1 Say The Tiger Street word rap. 

2 Play ‘Can do’ chain. 

3 Do the Spelling Bee 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing rou-

tine. CD 2 Track 8 p194 

  

Activity Book. p21. 

Vocabulary and Listening 

1 Find, circle and write. 

2 Listen and number. Write. 

3 Write true sentences about what 

you can do. Tell a friend. 

CCL 

CD 

CAA 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L
e
s
s
o
n

 2
. 
A

 s
p

o
rt

s
 s

to
ry

. 
p
2

2
-2

3

 

Ler, escoitar e 

comprender unha 

historia sobre 

deportes 

 

Aprender valores 

 

 Aprender a linguaxe: 20, 30, 

0, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 

Can you … ? Yes, I can. 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. 

CD 2 Track 8 p194. Match the Unit 3 flashcards 

and word cards. Say The Tiger Street word rap. 

CD 2 Track 10 p195. Explain the aims of the lesson. 

Pre-story activities. Predict what happens in the 

story (books closed). Listen with the story cards 

(books closed). CD 2 Track 13 p195. Listen again (books 

open). 

4 Listen and read. Act out the story. 

5 Read and say True or False. Listen and check. 

6 Read and reflect. 

Tiger Street. Think about it: Can girls and boys do the 

same things? What things can you do? Go to the Activity 

Book. See Activity Book activities to the right. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing rou-

tine. CD 2 Track 9 p194 

 

Activity Book p.22 

A sports story 

4 Look, read and match. 

Listen and check. 

Activity Book: Home-School Link 

5 Read and write the numbers. 

Listen and repeat. 

6 Read and reflect. Circle. 

7 Write six words from the story. 

Tell your family what they mean. 

CCL 

CD 

CSC 

CAA 

CCEC 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L
e
s
s
o
n

 3
. 
G

ra
m

m
a
r 

a
n

d
 S

p
e
a

k
in

g
. 

p
2
4

 
Dicir o que outras 

personas poden 

ou non poden 

facer 

 Aprender e practicar a gramá-

tica da unidade: (I) can (do 

judo). (She) can’t (ice skate). 

Can you (rollerblade)? Yes, I 

can./No, I can’t. 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. 

CD 2 Track 8 p194. Review Lily’s story. CD 2 Track 13 

p195. Explain the aims of the lesson. 

7 Listen and say the missing words. Learn. 

8 Look, read and say. 

9 Play Guess who. 

10 Ask and answer for you. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing rou-

tine. CD 2 Track 9 p194 

Activity Book p.23 

Grammar and Writing 

8 Read and write. Learn. 

9 Write. Answer Yes, I can or No, I 

can’t. 

10 Look and write. 

CCL 

CD 

 

 

L
e
s
s
o
n

 4
. 
G

ra
m

m
a
r,

 L
is

te
n

in
g

 a
n

d
 S

p
e
a

k
in

g
 p

2
5

 

Practicar a pro-

nunciación e 

cantar unha 

canción 

 

 Facer as tarxetas recortables 

dos deportes 

 Xogar a Memory 

 Cantar I can play football 

 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. 

CD 2 Track 8 p194. Review the Unit 3 flashcards 

and word cards. Explain the aims of the lesson. 

11 Listen and repeat. Say. 

12 Listen and read. Sing I can play football. 

13 Look. Listen and say the number. 

Go to Activity Book page 91. Make the sports cut-out cards. 

Play Memory. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing rou-

tine. CD 2 Track 9 p194 

Activity Book p.24 

Grammar, Listening and Writing 

11 Look, read and write. 

12 Remember the I can play football 

song. Circle. 

Listen and check. 

Activity Book: Home-School Link 

13 Sing the song at home with your 

family. 

14 Look at the activities in the song. 

Write about what your family can 

do. 

Tell a friend. 

CCL 

CAA 

SIE 

CCEC 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L
e
s
s
o
n

 5
. 
R

e
a
d

in
g

. 
p

2
6

 
Aprender cousas 

sobre manterse 

en forma e facer 

exercicio 

 Practicar vocabulario inter-

curricular relacionado coa 

Educación Física. 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. CD 2 Track 8 

p194. Review the I can play football song. CD 2 Track 18 

pp195-196; CD 2 Track 19. Explain the aims of the lesson. 

14 Watch the video presentation. 

Name three types of exercise. 

15 Listen, read and answer True or False. 

Listen and check. 

16 Play Ask and show. 

Do you know … ? fact. Read the fact. 

Internet research. Find out what a handstand is. Go to the 

Activity Book. See Activity Book activities to the right. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing rou-

tine. CD 2 Track 9 p194 

 

Activity Book p.25 

Reading, Writing and Speaking 

15 ➜ Go to Pupil’s Book page 26. 

Read and match. 

16 Look and write. 

17 Read. Answer Yes, I can or No, I 

can’t. Ask a friend. 

18 Choose and write your favourite 

action. 

CCL 

CMCT 

CD 

SIE 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L
e
s
s
o
n

 6
. 
V

id
e

o
, 
R

e
a

d
in

g
 a

n
d

 W
ri

ti
n

g
. 

p
2
7

 Comprender un 

vídeo sobre facer 

exercicio e prepa-

rar un proxecto 

 Realizar un proxecto cultural 

sobre o exercicio físico na 

escola. 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. CD 2 Track 8 

p194. Review workouts. Explain the aims of the lesson. 

17 Watch the video. What are the children practising for? 

18 Watch the video again. Read and choose the correct 

word. 

19 Listen and read. Answer the questions. 

20 Prepare your project. Plan and write your project 

My words to remember. Learning to Learn. Make 

sentences. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing rou-

tine. CD 2 Track 9 p194 

 

Activity Book p.26 

Listening, Reading and Writing 

19 Listen and tick (✓) or cross (✗). 

20 Read Alex’s project. 

Activity Book: Home-School Link 

21 Now write your notes and project 

in your notebook. 

22 Use technology to extend your 

project. 

CCL 

CMCT 

CD 

SIE 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L
e
s
s
o
n

 7
. 
C

o
n

s
o

li
d

a
ti

o
n

 a
n

d
 E

x
te

n
s
io

n
. 

p
2
8

 Repasar e am-

pliar os contidos 

da unidade 

 Repasar e practicar todo o 

vocabulario e a linguaxe da 

unidade. 

 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. 

CD 2 Track 8 p194. Review workout instructions. Explain 

the aims of the lesson. 

21 Listen and repeat. 

22 Read and listen. 

23 Listen and read. 

Go to Activity Book page 27. Do the Lesson 7 and Lesson 8 

Unit 3 Review. 

Ending the lesson. Review the lesson and the unit. Do the 

closing routine. CD 2 Track 9 p194 

 

Activity Book p.27 

Unit Review 

23 Listen and number. Write. 

24 Look and write. 

25 Look and write. 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

 CCEC 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L
e
s
s
o
n

 8
. 
U

n
it

 R
e

v
ie

w
.

 

A
B

 p
2
8

 

Repasar e practi-

car todo o voca-

bulario e a lin-

guaxe da unida-

de. 

 

 Completar o Picture Dictio-

nary e o Grammar Reference 

Bank da unidade 3 

 Repasar os contidos inter-

curriculares e culturais da 

unidade 

 Auto-avaliación  do seu pro-

prio  traballo na unidade 

 Completar o Progress Journal 

da unidade 3 

 

 

Activity Book p. 28 

Starting the lesson. Do the opening routine. 

CD 1 Track 8 p194. Review the Unit 3 flashcards and word 

cards. Explain the aims of the lesson. Play The workout 

teacher says … ! 

26 ➜ Go to Pupil’s Book page 26. Read and write Yes or No. 

27 Listen and read. Write the correct sentences. 

28 Complete the Picture Dictionary for Unit 3. 

29 Listen and say Yes or No. 

Progress Journal Unit 3. Download the Progress Journal for 

Unit 3. The pupils complete the activities and reflect on their 

progress. 

 

30 Complete your Tiger Team score 

card. 

31 Do an activity from your Learning 

Plan and complete your 

Progress Journal for Unit 3. 

 

CCL 

CMCT 

CAA 
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Recursos de Avaliación 

 

 Avaliación informal 

- Observación da clase para comprobar tanto o progreso individual como global  

- Exercicios do Activity Book. 

- Destrezas: exercicios de reading, writing, listening e speaking 

 

 Avaliación formal 

- Test da Unidade 

- Test trimestral 

- Test de fin de curso 

- Unit Review(WB) 

 

 Auto-avaliación 

- Picture Dictionary. 

- Seccións Learning to learn do PB e do AB. 

- Actividade de auto-avaliación do  Unit review 

 

 Rúbricas 

- Rúbricas de avaliación de New Tiger 3 

- Macmillan Rubrics Generator 

 

Recursos 

 

Materiais impresos: Pupil’s Book páx.21-28, Activity Book páx.21-28, (lista doutros materiais para cada 

lección no TB) 

Materiais dixitais: 

Teacher’s Dixital: Tamén se pode impartir esta unidade mediante o uso da Teacher’s App en Navio.  

Tamén se pode animar aos alumnos para utilizar a Pupil’s App en Navio. 

 

Recursos complementarios e Atención á Diversidade 

 

 Actividades de comezo e final da lección no Teacher's Book 

 Actividades do Activity Book e do Essential Activity Book. 

 Teacher’s App en Navio: Fichas de reforzo e ampliación, Progress Journal e Skills Trainer. 

 Pupil’s App en Navio 
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   UNIT 4: Food We Like 

UNIT 4. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE1.1 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

CE1.7. 

 

 

 

EA1.1. 

EA1.2.   

EA1.4. 

EA1.5. 

 

 

Estratexias de comprensión: 

 Escoitar vocabulario sobre alimentos 

 Escoitar a xente dicindo que alimentos gústanlles e cales non 

 Ver os  vídeo clips 

 Escoitar e utilizar a linguaxe de clase 

 Escoitar sobre cinco formas divertidas para comer froitas e verduras 

 Escoitar un informe 

 Escoitar a pronuncia: /ɪ/ e /ɑɪ/ 

 Escoitar o conto 

 Escoitar unha canción e un rap 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Pracer ao ler unha lenda sobre a orixe dunha palabra 

• Respecto cara aos gustos dos demais 

 

CCL 

CMCT 

CSC 

CCEC 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Gozar ao interactuar con outras persoas 

• Conciencia dos sons e a pronuncia 

• Interese en aprender formas divertidas para comer froita e verdura 

• Gozar ao ler unha receita 

• Confianza ao utilizar a linguaxe de clase 

• Pracer ao ler unha historieta de cómic 

• Satisfacción ao escribir o seu proxecto 

• Desexos de repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Expresión da capacidade, o gusto, o acordo ou desacordo, o sentimento, a intención 

Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, obxectos, permiso. 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas 

I like … /I love … /I don’t like … 

Do you like … ? Yes, I do./No, I don’t. 

I like … , but I don’t like … 

He/She likes … 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Linguaxe reciclada 

Are you … ? Yes, I am./No, I’m not. 

My favourite is … 

apples, bananas, biscuits, carrots, cheese, eggs, 

fruit, milk, peas, potatoes, vegetables 

eat, delicious, healthy, hungry, play cards 

the alphabet 

Linguaxe de clase 

Función principal: asking what a word means 

Sorry, I don’t understand. What does … mean? 

Linguaxe receptiva 

It’s the year 1762 … works very hard … 

What a great invention! 

blender, fibre, ingredients, minerals, nuts, 

portions, preparation method, recipe, 

shepherd’s pie 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relacionado con: 

Vocabulario principal: alimentos 

chicken, chocolate, crisps, fruit juice, ice cream, 

salade, sandwiches, strawberries, water, yoghurt 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Vocabulario do conto 

bread, dinner, hot lunch, meat, packed lunch, 

slice, Bring me … ! 

Vocabulario inter-curricular: eating fruit and 

vegetables 

fruit salade, ice lolly, smoothie, vegetable stick 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Escoitar os sons /ɪ/ e /ɑɪ/ (chicken, biscuit / likes, nice) 
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UNIT 4. BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE2.1. 

CE2.2. 

CE2.3. 

CE2.4. 

CE2.5. 

CE2.6. 

CE2.7. 

CE2.8. 

  

 

EA2.2.   

EA2.3. 

EA2.4.   

 

Estratexias de produción: 

 Identificar e nomear alimentos 

 Preguntar e dicir alimentos que lles gustan e que non lles gustan 

 Dicir alimentos que lles gustan a outras persoas 

 Falar sobre como eles e os seus amigos comen froita e verdura 

 Deletrear palabras 

 Predicir o que sucede no conto 

 Practicar a pronuncia: /ɪ/ e /ɑɪ/ 

 Comprender e reflexionar sobre os valores 

 Xogar a xogos 

 Interpretar o conto 

 Cantar unha canción e dicir un rap 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Pracer ao ler unha lenda sobre a orixe dunha palabra 

• Respecto cara aos gustos dos demais 

• Gozar ao interactuar con outras persoas 

 

CCL 

CMCT 

CSC 

CCEC 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Conciencia dos sons e a pronuncia 

• Interese en aprender formas divertidas para comer froita e verdura 

• Gozar ao ler unha receita 

• Confianza ao utilizar a linguaxe de clase 

• Pracer ao ler unha historieta de cómic 

• Satisfacción ao escribir o seu proxecto 

• Desexos de repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Expresión da capacidade, o gusto, o acordo ou desacordo, o sentimento, a intención 

Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, obxectos, permiso. 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas 

I like … /I love … /I don’t like … 

Do you like … ? Yes, I do./No, I don’t. 

I like … , but I don’t like … 

He/She likes … 

Linguaxe reciclada 

Are you … ? Yes, I am./No, I’m not. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

My favourite is … 

apples, bananas, biscuits, carrots, cheese, eggs, 

fruit, milk, peas, potatoes, vegetables 

eat, delicious, healthy, hungry, play cards 

the alphabet 

Linguaxe de clase 

Función principal: asking what a word means 

Sorry, I don’t understand. What does … mean? 

Linguaxe receptiva 

It’s the year 1762 … works very hard … 

What a great invention! 

blender, fibre, ingredients, minerals, nuts, 

portions, preparation method, recipe, 

shepherd’s pie 

 

Léxico oral de uso común (produción) relacionado con: 

Vocabulario principal: alimentos 

chicken, chocolate, crisps, fruit juice, ice cream, 

salade, sandwiches, strawberries, water, yoghurt 

Vocabulario do conto 

bread, dinner, hot lunch, meat, packed lunch, 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

slice, Bring me … ! 

Vocabulario inter-curricular: eating fruit and 

vegetables 

fruit salade, ice lolly, smoothie, vegetable stick 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Practicar os sons /ɪ/ e /ɑɪ/ (chicken, biscuit / likes, nice) 
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UNIT 4. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE3.1. 

CE3.2. 

CE3.3. 

CE3.4. 

CE3.5. 

CE3.6. 

CE3.7. 

 

EA3.1.   

EA3.3. 

EA3.4. 

 

Estratexias de comprensión: 

 Ler vocabulario relacionado con alimentos. 

 Aprender as táboas de gramática da Unidade 4 

 Ler unha receita 

 Ler sobre cinco formas divertidas para comer froitas e verduras 

 Ler un informe 

 Repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe 

 Ler o conto 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Pracer ao ler unha lenda sobre a orixe dunha palabra 

• Respecto cara aos gustos dos demais 

• Gozar ao interactuar con outras persoas 

• Conciencia dos sons e a pronuncia 

• Interese en aprender formas divertidas para comer froita e verdura 

• Gozar ao ler unha receita 

 

CCL 

CMCT 

CSC 

CCEC 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Confianza ao utilizar a linguaxe de clase 

• Pracer ao ler unha historieta de cómic 

• Satisfacción ao escribir o seu proxecto 

• Desexos de repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Expresión da capacidade, o gusto, o acordo ou desacordo, o sentimento, a intención 

Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, obxectos, permiso. 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas 

I like … /I love … /I don’t like … 

Do you like … ? Yes, I do./No, I don’t. 

I like … , but I don’t like … 

He/She likes … 

Linguaxe reciclada 

Are you … ? Yes, I am./No, I’m not. 

My favourite is … 

apples, bananas, biscuits, carrots, cheese, eggs, 

fruit, milk, peas, potatoes, vegetables 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

eat, delicious, healthy, hungry, play cards 

the alphabet 

 

Linguaxe de clase 

Función principal: asking what a word means 

Sorry, I don’t understand. What does … mean? 

Linguaxe receptiva 

It’s the year 1762 … works very hard … 

What a great invention! 

blender, fibre, ingredients, minerals, nuts, 

portions, preparation method, recipe, 

shepherd’s pie 

 

Léxico escrito de uso común (recepción) relacionado con: 

Vocabulario principal: alimentos 

chicken, chocolate, crisps, fruit juice, ice cream, 

salade, sandwiches, strawberries, water, yoghurt 

Vocabulario do conto 

bread, dinner, hot lunch, meat, packed lunch, 

slice, Bring me … ! 

Vocabulario inter-curricular: eating fruit and 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

vegetables 

fruit salade, ice lolly, smoothie, vegetable stick 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con alimentos. 
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UNIT 4. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE4.1. 

CE4.2. 

CE4.3. 

CE4.4. 

CE4.5. 

CE4.6. 

CE4.7. 

 

  

  

  

 

EA4.1. 

EA4.2. 

 

Estratexias de produción: 

 Completar actividades con vocabulario sobre  alimentos 

 Utilizar a Pupil’s App en Navio 

 Facer os cartóns recortables dos alimentos e xogar con elas 

 Preparar, planificar e escribir un proxecto 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Pracer ao ler unha lenda sobre a orixe dunha palabra 

• Respecto cara aos gustos dos demais 

• Gozar ao interactuar con outras persoas 

• Conciencia dos sons e a pronuncia 

• Interese en aprender formas divertidas para comer froita e verdura 

• Gozar ao ler unha receita 

• Confianza ao utilizar a linguaxe de clase 

• Pracer ao ler unha historieta de cómic 

• Satisfacción ao escribir o seu proxecto 

• Desexos de repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe 

 

 

CCL 

CMCT 

CCEC 

CD 

CAA 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Funcións comunicativas: 

Expresión da capacidade, o gusto, o acordo ou desacordo, o sentimento, a intención 

Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, obxectos, permiso. 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas 

I like … /I love … /I don’t like … 

Do you like … ? Yes, I do./No, I don’t. 

I like … , but I don’t like … 

He/She likes … 

Linguaxe reciclada 

Are you … ? Yes, I am./No, I’m not. 

My favourite is … 

apples, bananas, biscuits, carrots, cheese, eggs, 

fruit, milk, peas, potatoes, vegetables 

eat, delicious, healthy, hungry, play cards 

the alphabet 

Linguaxe de clase 

Función principal: asking what a word means 

Sorry, I don’t understand. What does … mean? 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

 

 

 

Linguaxe receptiva 

It’s the year 1762 … works very hard … 

What a great invention! 

blender, fibre, ingredients, minerals, nuts, 

portions, preparation method, recipe, 

shepherd’s pie 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con: 

Vocabulario principal: alimentos 

chicken, chocolate, crisps, fruit juice, ice cream, 

salade, sandwiches, strawberries, water, yoghurt 

Vocabulario do conto 

bread, dinner, hot lunch, meat, packed lunch, 

slice, Bring me … ! 

Vocabulario inter-curricular: eating fruit and 

vegetables 

fruit salade, ice lolly, smoothie, vegetable stick 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con alimentos. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competen

cias Clave 

 

CE5.1. 

CE5.2. 

CE5.3. 

CE5.4. 

CE5.5. 

CE5.6. 

CE5.7. 

 

  

  

  

 

EA5.1. 

EA5.2. 

 

Estratexias de produción: 

 Completar actividades con vocabulario sobre  alimentos 

 Utilizar a Pupil’s App en Navio 

 Facer os cartóns recortables dos alimentos e xogar con elas 

 Preparar, planificar e escribir un proxecto 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Pracer ao ler unha lenda sobre a orixe dunha palabra 

• Respecto cara aos gustos dos demais 

• Gozar ao interactuar con outras persoas 

• Conciencia dos sons e a pronuncia 

• Interese en aprender formas divertidas para comer froita e verdura 

• Gozar ao ler unha receita 

• Confianza ao utilizar a linguaxe de clase 

• Pracer ao ler unha historieta de cómic 

• Satisfacción ao escribir o seu proxecto 

• Desexos de repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Expresión da capacidade, o gusto, o acordo ou desacordo, o sentimento, a intención 

 

CCL 

CMCT 

CCEC 

CD 

CAA 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competen

cias Clave 

Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, obxectos, permiso. 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas 

I like … /I love … /I don’t like … 

Do you like … ? Yes, I do./No, I don’t. 

I like … , but I don’t like … 

He/She likes … 

Linguaxe reciclada 

Are you … ? Yes, I am./No, I’m not. 

My favourite is … 

apples, bananas, biscuits, carrots, cheese, eggs, 

fruit, milk, peas, potatoes, vegetables 

eat, delicious, healthy, hungry, play cards 

the alphabet 

Linguaxe de clase 

Función principal: asking what a word means 

Sorry, I don’t understand. What does … mean? 

 

Linguaxe receptiva 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competen

cias Clave 

It’s the year 1762 … works very hard … 

What a great invention! 

blender, fibre, ingredients, minerals, nuts, 

portions, preparation method, recipe, 

shepherd’s pie 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con: 

Vocabulario principal: alimentos 

chicken, chocolate, crisps, fruit juice, ice cream, 

salade, sandwiches, strawberries, water, yoghurt 

Vocabulario do conto 

bread, dinner, hot lunch, meat, packed lunch, 

slice, Bring me … ! 



 

 



 

 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 

L
e
s
s
o
n

 1
. 
V

o
c
a

b
u

la
ry

. 
p
2

9

 
Nomear alimen-

tos e dicir cales  

lles gustan e 

cales  non 

 Practicar vocabulario sobre 

alimentos. 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. 

CD 2 Track 8 p194. Explain the aims of the lesson. 

Listen, read and look. 

Vocabulary presentation. Present vocabulary with the 

Unit flashcards and word cards. 

In this unit. Listen, read and look. CD 2 Track 30 p197 

1 Say The Tiger Street word rap. 

2 Listen and play. Repeat if it’s true. 

3 Do the Spelling Bee. Do the Spelling Bee. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing rou-

tine. CD 2 Track 9 p194 

 

Activity Book. p29. 

Vocabulary and Listening 

1 Look, order and write. 

2 Listen and number. Write. 

3 Write true sentences about food 

you like and don’t like. 

CCL 

CD 

CAA 

 



 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L
e
s
s
o
n

 2
. 
A

 l
e
g

e
n

d
. 

p
3

0
-3

1

 

Ler, escoitar e 

comprender unha 

lenda. 

 

Aprender valores. 

 

 Aprender a linguaxe: lunch, 

meat, slice, bread, dinner, 

Bring me … ! 

  

Starting the lesson.  Do the opening routine. CD 2 Track 8 

p194. Match the Unit 4 flashcards and word cards. Say The 

Tiger Street word rap. CD 2 Track 31 p197. Explain the aims 

of the lesson. 

Pre-story activities. Predict what happens in the 

story (books closed). Listen with the story cards 

(books closed). CD 2 Track 34 pp197-198. Listen again 

(books open). 

4 Listen and read. Act out the story. 

5 Read and answer the questions. Listen and check. 

6 Read and reflect. 

Tiger Street Club Values. Think about it: Is it important to eat 

healthy food? What healthy snacks do you eat? 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing rou-

tine. CD 2 Track 9 p194 

 

Activity Book p.30 

A legend 

4 Look, read and match. Listen and 

check. 

5 ➜ Go to Pupil’s Book pages 30–

31. Read and write correct sentenc-

es. 

Activity Book: Home-School Link 

6 Read and reflect. Circle and write. 

7 Write six words from the story. 

Tell your family what they mean. 

CCL 

CSC 

CCEC 

CAA 

 



 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L
e
s
s
o
n

 3
. 
G

ra
m

m
a
r 

a
n

d
 S

p
e
a

k
in

g
. 

p
3
2

 
Preguntar e dicir 

o que lles gusta a 

eles e a outras 

personas 

 Aprender e practicar a gramá-

tica da unidade: I like/love 

(yoghurt). He likes (chocola-

te). I don’t like (crisps). Do 

you like (salad)? Yes, I 

do./No, I don’t 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. CD 2 Track 8 

p194. Review The Earl of Sandwich story. CD 2 Track 34 

pp197-198. Explain the aims of the lesson. 

7 Listen and say the missing words. Learn. 

8 Look, read and say True or False. 

Correct the false sentences. 

9 Ask and answer for you. 

10 Say what your partner likes. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing rou-

tine. CD 2 Track 9 p194 

 

Activity Book p.31 

Grammar and Writing 

8 Read and write. Learn. 

9 Look and write questions. Answer. 

10 Look and write what the Tiger 

Street Club like. 

CCL 

CD 

 

 



 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L
e
s
s
o
n

 4
. 
G

ra
m

m
a
r,

 L
is

te
n

in
g

 a
n

d
 S

p
e
a

k
in

g
 p

3
3

 

Practicar a pro-

nunciación e 

cantar unha 

canción 

 

 

 Facer as tarxetas recortables 

dos alimentos 

 Xogar a Snap! 

 Cantar I like food 

 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. CD 2 Track 7 

p194. Review the Unit 4 flashcards and word cards. Explain 

the aims of the lesson. 

11 Listen and repeat. Say. 

12 Listen and read. Sing I like food. 

13 Listen, point and say which lunch. 

Go to Activity Book page 93. Make and sort the food cut-out 

cards. Play Snap! 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing rou-

tine. CD 2 Track 9 p194 

Activity Book p.32 

Grammar, Listening and Writing 

11 Look, read and write. 

12 Remember the I like food song. 

Look and write. Listen and check. 

Activity Book: Home-School Link 

13 Sing the song at home with your 

family. 

14 Draw and write about what you 

like and don’t like. 

CCL 

CAA 

SIE 

CCEC 

 



 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L
e
s
s
o
n

 5
. 
R

e
a
d

in
g

. 
p

3
4

 Aprender formas 

de comer froita e 

verdura 

 Practicar vocabulario inter-

curricular relacionado coas 

Ciencias Naturais. 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. CD 2 Track 8 

p198. Review the I like food song. CD 2 Track 38 p194; CD 

2. Track 39. Explain the aims of the lesson. 

14 Watch the video presentation. 

What has a healthy meal got? 

15 Listen, read and say True or False. 

Listen and check. 

16 Play Question chain. 

Do you know … ? fact. Read the fact. 

Internet research. Find out what vitamins we get from or-

anges. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing rou-

tine. CD 2 Track 9 p194 

 

Activity Book p.33 

Reading, Writing and Speaking 

15 Look and match. 

16 ➜ Go to Pupil’s Book page 34. 

Read and write. 

17 Look and complete the table. 

Ask a friend. 

18 Write about you and your friend. 

CCL 

CMCT 

CD 

 

 



 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L
e
s
s
o
n

 6
. 
V

id
e

o
, 
R

e
a

d
in

g
 a

n
d

 W
ri

ti
n

g
. 

p
3
5

 
Comprender un 

vídeo sobre as 

comidas escola-

res e preparar un 

proxecto 

 Realizar un proxecto cultural 

sobre a súa comida favorita. 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. CD 2 Track 8 

p194. Review ‘Five-a-day’. Explain the aims of the lesson. 

17 Watch the video. What food does Clare love? 

18 Watch the video again. Copy and write Clare, Ben, Na-

sim or Jack. 

19 Listen and read. Answer the questions. 

20 Prepare your project. Plan and write your project 

My words to remember. Learning to Learn: Make 

sentences. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing rou-

tine. CD 2 Track 9 p194 

 

Activity Book p.34 

Listening, Reading and Writing 

19 Listen and circle. 

20 Read Susana’s project. 

Activity Book: Home-School Link 

21 Now write your notes and project 

in your notebook. 

22 Use technology to extend your 

project. 

CCL 

CD 

SIE 

CCEC 

 

 



 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L
e
s
s
o
n

 7
. 
C

o
n

s
o

li
d

a
ti

o
n

 a
n

d
 E

x
te

n
s
io

n
. 

p
3
6

 Repasar e am-

pliar os contidos 

da unidade 

 Repasar e practicar todo o 

vocabulario e a linguaxe da 

unidade. 

 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. 

CD 2 Track 8 p194. Review ways to eat fruit and 

vegetables: which is the favourite? Explain the aims of the 

lesson. 

21 Listen and repeat. 

22 Read and listen. 

23 Listen and read. 

Go to Activity Book page 35. Do the Lesson 7 and Lesson 8 

Unit 4 Review. 

Ending the lesson. Review the lesson and the unit. Do the 

closing routine. CD 2 Track 9 p194 

 

Activity Book p.35 

Unit review 

23 Listen and number. Write. 

24 Order and write. 

25 Look and write. 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

 



 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L
e
s
s
o
n

 8
. 
U

n
it

 R
e

v
ie

w
.

 

A
B

 p
3
6

 

Repasar e practi-

car todo o voca-

bulario e a lin-

guaxe da unida-

de. 

 

 Completar o Picture Dictio-

nary e o Grammar Reference 

Bank da unidade 4 

 Repasar os contidos inter-

curriculares e culturais da 

unidade 

 Auto-avaliación  do seu pro-

prio  traballo na unidade 

 Completar o Progress Journal 

da unidade 4 

 

Activity Book p. 36 

26 ➜ Go to Pupil’s Book page 34. Read and write the an-

swers. 

27 Listen and read. Circle the incorrect words. 

Write the correct sentences. 

28 Complete the Picture Dictionary for Unit . 

29 Listen and say Yes or No. 

Ending the lesson. Review the lesson and the unit. Do the 

closing routine. CD 2 Track 9 p194 

Activity Book: Home-School Link 

30 Complete your Tiger Team score 

card. 

31 Do an activity from your Learning 

Plan and complete your Progress 

Journal for Unit . 

CCL 

CMCT 

CAA 

 

 



 

 

 UNIT 5: Things We Do Every Day 

 

UNIT 5. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 

Criterios de 

avaliación7
 

Estándares de 

aprendizaxe8
 

Obxectivos e Contidos 
Competencias 

Clave9
 

 

CE1.1 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

CE1.7. 

 

 

 

EA1.2.   

EA1.4. 

EA1.5. 

 

 

Estratexias de comprensión: 

 Escoitar vocabulario sobre rutinas diarias 

 Escoitar a xente dicindo o que outras persoas fan cada día 

 Ver os  vídeo clips 

 Escoitar e utilizar a linguaxe de clase 

 Escoitar sobre rexións horarias 

 Escoitar un informe 

 Escoitar a pronuncia: /ӕ/ e /ɑː/ 

 

CCL 

CMCT 

CCEC 

CSC 

SIE 

                                                             
7

 O texto correspondente ás abreviaturas dos Criterios de Avaliación está especificado no apartado 4.A deste mesmo documento. 

8
 O texto correspondente ás abreviaturas dos Estándares de Aprendizaxe está especificado no apartado 4.A deste mesmo documento . 

9
 Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia 

e tecnoloxía e Competencias Clave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais 



 

 

Criterios de 

avaliación7 

Estándares de 

aprendizaxe8 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave9 

 Escoitar o conto 

 Escoitar unha canción e un rap 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese nas rutinas diarias propias e doutras persoas 

• Conciencia da importancia de querer á túa familia e de non ser avaricioso 

• Conciencia de que no mundo existen diferentes  rexións horarias 

• Gozar cun mito e ao pescudar cousas sobre os nenos do mundo 

• Satisfacción ao escribir o seu proxecto 

• Pracer ao aprender cancións de berce 

• Confianza ao utilizar a linguaxe de clase 

• Pracer ao ler unha historieta de cómic 

• Desexos de repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas 



 

 

Criterios de 

avaliación7 

Estándares de 

aprendizaxe8 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave9 

I … at … What about you? Me too! 

Do you … at … ? Yes, I do./No, I don’t. 

He/She has lunch/goes to school … 

What do you do every day? I … 

What time is it? 

Linguaxe reciclada 

It’s (nine o’clock) 

Linguaxe de clase 

Función principal: asking about the time 

What time is it, please? It’s time to … Have I got 

time to … ? 

Linguaxe receptiva 

go away, hairbrush, hug, koala, meets, more 

important than, never mind, time difference 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relacionado con: 

Vocabulario principal: rutinas diarias 

brush your teeth, get  up, go home, go to bed, go 

to school, have a shower, have breakfast, have 

dinner, have lunch, put on your pyjamas 



 

 

Criterios de 

avaliación7 

Estándares de 

aprendizaxe8 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave9 

… o’clock, half past … 

every day 

Vocabulario do conto 

clock, genie, gold, greedy, king, princess, wish 

Vocabulario inter-curricular: time zones 

in the morning, in the afternoon, in the evening, 

midday, dark, light, hour, night, time zone 

Linguaxe reciclada 

clock, do homework, hungry, love, play, read a 

book, rich, sleep, study, use a computer, wash my 

face/hands, watch TV 

the alphabet 

numbers 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Escoitar os sons /ӕ/ e /ɑː/ (snack, cat / car past) 

 

 



 

 

UNIT 5. BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE2.1. 

CE2.2. 

CE2.3. 

CE2.4. 

CE2.5. 

CE2.6. 

CE2.7. 

CE2.8. 

  

 

EA2.2.   

EA2.3. 

EA2.4.   

 

Estratexias de produción: 

 Identificar e nomear rutinas diarias 

 Dicir o que os demais fan cada día 

 Deletrear palabras 

 Predicir o que sucede no conto 

 Practicar a pronuncia: /ӕ/ e /ɑː/ 

 Comprender e reflexionar sobre os valores 

 Xogar a xogos 

 Interpretar o conto 

 Cantar unha canción e dicir un rap 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese nas rutinas diarias propias e doutras persoas 

• Conciencia da importancia de querer á túa familia e de non ser avaricioso 

• Conciencia de que no mundo existen diferentes  rexións horarias 

• Gozar cun mito e ao pescudar cousas sobre os nenos do mundo 

• Satisfacción ao escribir o seu proxecto 

 

CCL 

CCEC 

CSC 

SIE 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Pracer ao aprender cancións de berce 

• Confianza ao utilizar a linguaxe de clase 

• Pracer ao ler unha historieta de cómic 

• Desexos de repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

 

Estruturas 

I … at … What about you? Me too! 

Do you … at … ? Yes, I do./No, I don’t. 

He/She has lunch/goes to school … 

What do you do every day? I … 

What time is it? 

Linguaxe reciclada 

It’s (nine o’clock) 

Linguaxe de clase 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Función principal: asking about the time 

What time is it, please? It’s time to … Have I got 

time to … ? 

 

 

Linguaxe receptiva 

go away, hairbrush, hug, koala, meets, more 

important than, never mind, time difference 

 

Léxico oral de uso común (produción) relacionado con: 

Vocabulario principal: rutinas diarias 

brush your teeth, get up, go home, go to bed, go 

to school, have a shower, have breakfast, have 

dinner, have lunch, put on your pyjamas 

… o’clock, half past … 

every day 

Vocabulario do conto 

clock, genie, gold, greedy, king, princess, wish 

Vocabulario inter-curricular: time zones 

in the morning, in the afternoon, in the evening, 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

midday, dark, light, hour, night, time zone 

Linguaxe reciclada 

clock, do homework, hungry, love, play, read a 

book, rich, sleep, study, use a computer, wash my 

face/hands, watch TV 

the alphabet 

numbers 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Practicar os sons /ӕ/ e /ɑː/ (snack, cat / car past) 

 

 

 

 

 

UNIT 5. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE3.1. 

CE3.2. 

CE3.3. 

CE3.4. 

CE3.5. 

CE3.6. 

CE3.7. 

 

EA3.1.   

EA3.4. 

 

Estratexias de comprensión: 

 Ler vocabulario relacionado con rutinas diarias 

 Aprender as táboas de gramática da Unidade 5 

 Ler un informe 

 Ler sobre rexións horarias 

 Ler cancións de berce tradicionais 

 Repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe 

 Ler o conto 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese nas rutinas diarias propias e doutras persoas 

• Conciencia da importancia de querer á túa familia e de non ser avaricioso 

• Conciencia de que no mundo existen diferentes  rexións horarias 

• Gozar cun mito e ao pescudar cousas sobre os nenos do mundo 

• Satisfacción ao escribir o seu proxecto 

• Pracer ao aprender cancións de berce 

• Confianza ao utilizar a linguaxe de clase 

• Pracer ao ler unha historieta de cómic 

• Desexos de repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe 

 

CCL 

CMCT 

CCEC 

CSC 

CAA 

 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas 

I … at … What about you? Me too! 

Do you … at … ? Yes, I do./No, I don’t. 

He/She has lunch/goes to school … 

What do you do every day? I … 

What time is it? 

Linguaxe reciclada 

It’s (nine o’clock) 

Linguaxe de clase 

Función principal: asking about the time 

What time is it, please? It’s time to … Have I got 

time to … ? 

Linguaxe receptiva 

go away, hairbrush, hug, koala, meets, more 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

important than, never mind, time difference 

 

 

 

Léxico escrito de uso común (recepción) relacionado con: 

Vocabulario principal: rutinas diarias 

brush your teeth, get up, go home, go to bed, go 

to school, have a shower, have breakfast, have 

dinner, have lunch, put on your pyjamas 

… o’clock, half past … 

every day 

Vocabulario do conto 

clock, genie, gold, greedy, king, princess, wish 

Vocabulario inter-curricular: time zones 

in the morning, in the afternoon, in the evening, 

midday, dark, light, hour, night, time zone 

Linguaxe reciclada 

clock, do homework, hungry, love, play, read a 

book, rich, sleep, study, use a computer, wash my 

face/hands, watch TV 

the alphabet 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

numbers 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con rutinas diarias 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIT 5. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE4.1. 

CE4.2. 

CE4.3. 

CE4.4. 

CE4.5. 

CE4.6. 

CE4.7. 

 

  

  

  

 

EA4.1. 

EA4.2. 

 

 

Estratexias de produción: 

 Completar actividades con vocabulario sobre rutinas diarias 

 Utilizar a Pupil’s App en Navio 

 Facer os cartóns recortables das rutinas diarias e xogar con elas 

 Preparar, planificar e escribir un proxecto 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese nas rutinas diarias propias e doutras persoas 

• Conciencia da importancia de querer á túa familia e de non ser avaricioso 

• Conciencia de que no mundo existen diferentes  rexións horarias 

• Gozar cun mito e ao pescudar cousas sobre os nenos do mundo 

• Satisfacción ao escribir o seu proxecto 

• Pracer ao aprender cancións de berce 

• Confianza ao utilizar a linguaxe de clase 

• Pracer ao ler unha historieta de cómic 

• Desexos de repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe 

 

CCL 

CCEC 

CSC 

CD 

SIE 

 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas 

I … at … What about you? Me too! 

Do you … at … ? Yes, I do./No, I don’t. 

He/She has lunch/goes to school … 

What do you do every day? I … 

What time is it? 

Linguaxe reciclada 

It’s (nine o’clock) 

Linguaxe de clase 

Función principal: asking about the time 

What time is it, please? It’s time to … Have I got 

time to … ? 

Linguaxe receptiva 

go away, hairbrush, hug, koala, meets, more 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

important than, never mind, time difference 

 

 

 

 

 

 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con: 

Vocabulario principal: rutinas diarias 

brush your teeth, get up, go home, go to bed, go 

to school, have a shower, have breakfast, have 

dinner, have lunch, put on your pyjamas 

… o’clock, half past … 

every day 

Vocabulario do conto 

clock, genie, gold, greedy, king, princess, wish 

Vocabulario inter-curricular: time zones 

in the morning, in the afternoon, in the evening, 

midday, dark, light, hour, night, time zone 

Linguaxe reciclada 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

clock, do homework, hungry, love, play, read a 

book, rich, sleep, study, use a computer, wash my 

face/hands, watch TV 

the alphabet 

numbers 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con rutinas diarias 

 



 

 

UNIT 5. BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE4.1. 

CE4.2. 

CE4.3. 

CE4.4. 

CE4.5. 

CE4.6. 

CE4.7. 

 

  

  

  

 

EA4.1. 

EA4.2. 

 

 

Estratexias de produción: 

 Completar actividades con vocabulario sobre rutinas diarias 

 Utilizar a Pupil’s App en Navio 

 Facer os cartóns recortables das rutinas diarias e xogar con elas 

 Preparar, planificar e escribir un proxecto 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese nas rutinas diarias propias e doutras persoas 

• Conciencia da importancia de querer á túa familia e de non ser avaricioso 

• Conciencia de que no mundo existen diferentes  rexións horarias 

• Gozar cun mito e ao pescudar cousas sobre os nenos do mundo 

• Satisfacción ao escribir o seu proxecto 

• Pracer ao aprender cancións de berce 

• Confianza ao utilizar a linguaxe de clase 

• Pracer ao ler unha historieta de cómic 

• Desexos de repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe 

 

CCL 

CCEC 

CSC 

CD 

SIE 

 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas 

I … at … What about you? Me too! 

Do you … at … ? Yes, I do./No, I don’t. 

He/She has lunch/goes to school … 

What do you do every day? I … 

What time is it? 

Linguaxe reciclada 

It’s (nine o’clock) 

Linguaxe de clase 

Función principal: asking about the time 

What time is it, please? It’s time to … Have I got 

time to … ? 

Linguaxe receptiva 

go away, hairbrush, hug, koala, meets, more 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

important than, never mind, time difference 

 

 

 

 

 

 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con: 

Vocabulario principal: rutinas diarias 

brush your teeth, get up, go home, go to bed, go 

to school, have a shower, have breakfast, have 

dinner, have lunch, put on your pyjamas 

… o’clock, half past … 

every day 

Vocabulario do conto 

clock, genie, gold, greedy, king, princess, wish 

Vocabulario inter-curricular: time zones 

in the morning, in the afternoon, in the evening, 

midday, dark, light, hour, night, time zone 

Linguaxe reciclada 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

clock, do homework, hungry, love, play, read a 

book, rich, sleep, study, use a computer, wash my 

face/hands, watch TV 

the alphabet 

numbers 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con rutinas diarias 

 



 

 

UNIT 5. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 

Notas do 

profesor/a 

34. 

L
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s
s
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o
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a
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u
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ry

. 
p
3

7

 
Nomear 

actividades 

diarias e falar 

sobre as rutinas 

 Practicar vocabulario sobre 

actividades diarias. 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. CD 3 Track 9 

p200. Explain the aims of the lesson. 

Vocabulary presentation. Present vocabulary with the 

Unit 5 flashcards and word cards. 

Listen, read and look. 

1 Say The Tiger Street word rap. 

2 Play Consentir and guess. 

3 Do the Spelling Bee. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 

CD 3 Track 10 p200 

 

Activity Book. p37. 

Vocabulary and Listening 

1 Look and write. 

2 Listen and number. Write. 

3 Write true sentences. Tell a friend. 

CCL 

CD 

CAA 

 



 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 

Notas do 

profesor/a 

34. 
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Ler, escoitar e 

comprender un 

mito 

 

Aprender valores 

 

 Aprender a linguaxe da 

historia: king, greedy, gold, 

princess, genie, wish, clock. 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. CD 3 Track 9 

p200. Match the Unit 5 flashcards and word cards. Say The 

Tiger Street word rap. CD 3 Track 12 p200. Explain the aims 

of the lesson. 

Pre-story activities. Predict what happens in the 

story (books closed). Listen with the story cards (books 

closed). CD 3 Track 14 p200. Listen again (books open). 

4 Listen and read. Act out the story. 

5 Read and say True or False. Listen and check. 

6 Read and reflect. 

Tiger Street Club Values. Think about it: Why is it important 

not to be greedy? Are you ever greedy? 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 

CD 3 Track 10 p200 

 

Activity Book p.38 

A myth 

4 Read and number in order. Listen 

and check. 

5 Read and circle. Listen and check. 

Repeat. 

Activity Book: Home-School Link 

6 Read and reflect. Circle and write. 

7 Write six words from the story. Tell 

your family what they mean. 

CCL 

CD 

CSC 

CCEC 

CAA 

 



 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 

Notas do 

profesor/a 

34. 
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 Facer preguntas e 

describir rutinas 

diarias 

 Aprender e practicar a 

gramática da unidade: I (have 

breakfast) at (eight o’clock). I 

don’t (go to school) at (six 

o’clock). He (gets up) at (half 

past seven).Do you (go to bed) 

at (nine o’clock)? Yes, I 

do./No, I don’t. 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. CD 3 Track 9 

p200. Review the King Midas story. CD 3 Track 14 p200. 

Explain the aims of the lesson. 

7 Listen and say the missing words. Learn. 

8 Look and say. 

9 Play Guess who! 

10 Ask and answer for you. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 

CD 3 Track 10 p200 

 

Activity Book p.39 

Grammar and Writing 

8 Read and write. Learn. 

9 Look and write. 

10 ➜ Go to Pupil’s Book page 40. 

Read and write correct sentences. 

 

CCL 

CD 
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Notas do 
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Practicar a 

pronuncia e 

cantar unha 

canción 

 

 

 Facer os cartóns recortables 

das rutinas diarias e escribir 

as horas 

 Xogar a Find the same 

 Cantar What do you do every 

day? 

 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. CD 3 Track 9 

p200. Review the Unit 5 flashcards and word cards. Explain 

the aims of the lesson. 

11 Listen and repeat. Say. 

12 Listen and read. Sing What do you do every day? 

13 Look, listen and answer. 

Go to Activity Book page 93. Make the daily routine cut-out 

cards. Write the times. Play Find the same. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 

CD 3 Track 10 p200 

Activity Book p.40 

Grammar, Listening and Writing 

11 Look, read and write. 

12 Remember the What do you do 

every day? song. 

Write. Listen and check. 

13 Sing the song at home with your 

family. 

14 Write about you. Tell your family. 

CCL 

CAA 

SIE 

CCEC 

 



 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 

Notas do 
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 Aprender cousas 

acerca das 

rexións horarias 

 Practicar vocabulario inter-

curricular relacionado coas 

Ciencias Sociais. 

 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. CD 3 Track 9 

p200. Review the What do you do every day? song. 

CD 2 Track 20 p201; CD 3. Track 21. Explain the aims of the 

lesson. 

14 Watch the video presentation. What time is it in Boston 

and in Melbourne? 

15 Listen, read and answer the 

questions. Listen and check. 

Do you know … ? fact. Read the fact. 

16 Play Time puzzle. 

Internet research. Find out the time difference between your 

country and Beijing in China. Go to the Activity Book. See 

Activity Book activities to the right. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 

CD 3 Track 10 p200 

 

Activity Book p.41 

Reading, Writing and Speaking 

15 ➜ Go to Pupil’s Book page 42. 

Read and write. 

16 ➜ Go to Pupil’s Book page 42. 

Read and match. 

17 ➜ Go to Pupil’s Book page 42. 

Look at the information 

in Activity 15. Write. 

18 Ask your friends and draw the 

clocks. 

19 Choose and write about your 

favourite time of day. 

 

CCL 

CMCT 

CD 
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Comprender un 

vídeo sobre as 

rutinas diarias 

noutro país e 

preparar un 

proxecto 

 Realizar un proxecto cultural 

sobre rutinas escolares e 

actividades extraescolares 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. CD 3 Track 9 

p200. Review time zones. Explain the aims of the lesson. 

17 Watch the vídeo. Where does Ricky live? 

18 Watch the video again. Copy the table and complete. 

19 Listen and read. Answer the questions. 

20 Prepare your project: Think about and say 

My words to remember. Learning to Learn: Make 

sentences. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 

CD 3 Track 10 p200 

 

 

Activity Book p.42 

Listening, Reading and Writing 

20 Listen and draw the times. 

21 Read Duncan’s project. 

Activity Book: Home-School Link 

22 Now write your notes and project 

in your notebook. 

23 Use technology to extend your 

project. 

CCL 

CD 

SIE 

CCEC 
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 Repasar e ampliar 

os contidos da 

unidade 

 Repasar e practicar todo o 

vocabulario e a linguaxe da 

unidade. 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. CD 3 Track 9 

p200. Review daily routines. Explain the aims of the lesson. 

21 Listen and repeat. Act out. 

22 Read and listen. 

23 Listen and read. 

Go to Activity Book page 43. Do the Lesson 7 and Lesson 8 

Unit 5 Review. 

Ending the lesson.  Review the lesson and the unit. Do the 

closing routine. CD 3 Track 10 p200 

Activity Book p.43 

Unit Review 

24 Listen and circle. Write. 

25 Write and answer. 

26 Look and write. 

 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 
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Repasar e 

practicar todo o 

vocabulario e a 

linguaxe da 

unidade. 

 

 Completar o Picture Dictionary 

e o Grammar Reference Bank 

da Unidade 5 

 Repasar os contidos inter-

curriculares e culturais da 

unidade 

 Auto-avaliación do seu propio 

traballo na unidade 

 Completar o Progress Journal 

da unidade 5 

 

Activity Book p. 44 

27 ➜ Go to Pupil’s Book page 42. Read and write the 

answers. 

28 Look and write. 

29 Complete the Picture Dictionary for Unit 5. 

30 Listen and say Yes or Non. 

 

 

Activity Book: Home- School Link 

31 Complete your Tiger Team score 

card. 

32 Do an activity from your Learning 

Plan and complete your Progress 

Journal for Unit 5. 

 

CCL 

CMCT 

CAA 

 

 

 



 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 

Notas do 

profesor/a 

34. 

 

Recursos de Avaliación 

 

 Avaliación informal 

- Observación da clase para comprobar tanto o progreso individual como global  

- Exercicios do Activity Book. 

- Destrezas: exercicios de reading, writing, listening e speaking 

 

 Avaliación formal 

- Test da Unidade 

- Test trimestral 

- Test de fin de curso 

- Unit Review(WB) 

 

 Auto-avaliación 

- Picture Dictionary. 

- Seccións Learning to learn do PB e do AB. 

- Actividade de auto-avaliación do  Unit review 

 

 Rúbricas 

- Rúbricas de avaliación de New Tiger 3 

- Macmillan Rubrics Generator 

 

 

Recursos 

 

Materiais impresos: Pupil’s Book páx.37-44, Activity Book páx.37-44, (lista doutros materiais para cada 

lección no TB) 

Materiais dixitais: 

Teacher’s Dixital: Tamén se pode impartir esta unidade mediante o uso da Teacher’s App en Navio. 

Tamén se pode animar aos alumnos para utilizar a Pupil’s App en Navio. 

 

Recursos complementarios e Atención á Diversidade 

 

 Actividades de comezo e final da lección no Teacher's Book 

 Actividades do Activity Book e do Essential Activity Book. 

 Teacher’s App en Navio: Fichas de reforzo e ampliación, Progress Journal e Skills Trainer . 

 Pupil’s App en Navio 

 



 

 

 

   UNIT 6: At the Beach 

 

UNIT 6. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE1.1 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

CE1.7. 

 

 

 

EA1.2.   

EA1.4. 

EA1.5. 

 

 

Estratexias de comprensión: 

 Escoitar vocabulario sobre actividades de praia 

 Escoitar a xente dicindo o que están a facer 

 Ver os  vídeo clips 

 Escoitar e utilizar a linguaxe de clase 

 Escoitar cousas sobre piscinas naturais 

 Escoitar un informe 

 Escoitar a pronuncia: /b/ e /v/ 

 Escoitar o conto 

 Escoitar unha canción e un rap 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en actividades de praia e na vida mariña 

 

CCL 

CMCT 

CSC 

CCEC 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Gozar dunha historia de aventuras 

• Conciencia de que é importante manterse seguro 

• Desexo de esperar a súa quenda 

• Recoñecemento de que se poden pescudar cousas mediante a observación atenta 

• Satisfacción ao escribir o seu proxecto 

• Pracer ao ler un poema 

• Confianza ao utilizar a linguaxe de clase 

• Gozar ao ler unha tira de cómic 

• Desexos de repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe. 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos 

Establecemento e mantemento da comunicación 

  

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas 

What am I doing? You’re … 

What are you doing? I’m/We’re … 

Are you (running)? Yes, I am./No, I’m not. 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

I’m/He’s/She’s/We’re/They’re (fishing). 

Linguaxe reciclada 

I’ve got … 

I’m/He’s/She’s wearing … 

It’s … /It isn’t … 

There is/are … 

the alphabet 

colours 

Linguaxe de clase 

Función principal: asking and saying what you’re doing 

What are you doing? I’m … 

Linguaxe receptiva 

attack, danger, donkey rides, kite, protect, rescue, safe, shadow 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relacionado con: 

Vocabulario principal: actividades de praia 

collecting shells, fishing, lying in the shade, 

making a sandcastle, playing Frisbee, playing 

volleyball, playing with a bat and ball, putting on 

sun cream, snorkelling, swimming in the sea 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

beach, seaside 

Vocabulario do conto 

dolphin, shark 

Vocabulario inter-curricular: sexa animals 

crab, jellyfish, rock pool, seahorse, sexa urchin, 

seaweed, starfish 

Linguaxe reciclada 

cloudy, dive, fish and chips, hot, jump, live, look, 

play football, raining, read a book, ride, row, run, 

sing, sit, sunny, swim, T-shirt, walk, weather 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Escoitar os sons /b/ e /v/ (bat, beach/very, vest) 

 

 



 

 

UNIT 6. BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE2.1. 

CE2.2. 

CE2.3. 

CE2.4. 

CE2.5. 

CE2.6. 

CE2.7. 

CE2.8. 

  

 

EA2.2.   

EA2.3. 

EA2.4.   

 

Estratexias de produción: 

 Identificar e nomear actividades de praia 

 Preguntar e dicir o que están a facer 

 Dicir o que están a facer outras persoas 

 Deletrear palabras 

 Predicir o que sucede no conto 

 Practicar a pronuncia: /b/ e /v/ 

 Comprender e reflexionar sobre os valores 

 Xogar a xogos 

 Interpretar o conto 

 Cantar unha canción e dicir un rap 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en actividades de praia e na vida mariña 

• Gozar dunha historia de aventuras 

• Conciencia de que é importante manterse seguro 

• Desexo de esperar a súa quenda 

 

CCL 

CMCT 

CSC 

CCEC 

SIE 

 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Recoñecemento de que se poden pescudar cousas mediante a observación atenta 

• Satisfacción ao escribir o seu proxecto 

• Pracer ao ler un poema 

• Confianza ao utilizar a linguaxe de clase 

• Gozar ao ler unha tira de cómic 

• Desexos de repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe. 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas 

What am I doing? You’re … 

What are you doing? I’m/We’re … 

Are you (running)? Yes, I am./No, I’m not. 

I’m/He’s/She’s/We’re/They’re (fishing). 

Linguaxe reciclada 

I’ve got … 

I’m/He’s/She’s wearing … 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

It’s … /It isn’t … 

There is/are … 

the alphabet 

colours 

 

 

Linguaxe de clase 

Función principal: asking and saying what you’re doing 

What are you doing? I’m … 

Linguaxe receptiva 

attack, danger, donkey rides, kite, protect, rescue, safe, shadow 

 

Léxico oral de uso común (produción) relacionado con: 

Vocabulario principal: actividades de praia 

collecting shells, fishing, lying in the shade, 

making a sandcastle, playing Frisbee, playing 

volleyball, playing with a bat and ball, putting on 

sun cream, snorkelling, swimming in the sea 

beach, seaside 

Vocabulario do conto 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

dolphin, shark 

Vocabulario inter-curricular: sexa animals 

crab, jellyfish, rock pool, seahorse, sexa urchin, 

seaweed, starfish 

Linguaxe reciclada 

cloudy, dive, fish and chips, hot, jump, live, look, 

play football, raining, read a book, ride, row, run, 

sing, sit, sunny, swim, T-shirt, walk, weather 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Practicar os sons /b/ e /v/ (bat, beach/very, vest) 

 

 

 

 

 



 

 

UNIT 6. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE3.1. 

CE3.2. 

CE3.3. 

CE3.4. 

CE3.5. 

CE3.6. 

CE3.7. 

 

EA3.1.   

EA3.4. 

 

Estratexias de comprensión: 

 Ler vocabulario relacionado con actividades de praia 

 Aprender as táboas de gramática da Unidade 6 

 Ler un poema 

 Ler sobre as piscinas naturais 

 Ler un informe 

 Repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe 

 Ler o conto 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en actividades de praia e na vida mariña 

• Gozar dunha historia de aventuras 

• Conciencia de que é importante manterse seguro 

• Desexo de esperar a súa quenda 

• Recoñecemento de que se poden pescudar cousas mediante a observación atenta 

• Satisfacción ao escribir o seu proxecto 

• Pracer ao ler un poema 

 

CCL 

CMCT 

CCEC 

CAA 

 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Confianza ao utilizar a linguaxe de clase 

• Gozar ao ler unha tira de cómic 

• Desexos de repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe. 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas 

What am I doing? You’re … 

What are you doing? I’m/We’re … 

Are you (running)? Yes, I am./No, I’m not. 

I’m/He’s/She’s/We’re/They’re (fishing). 

Linguaxe reciclada 

I’ve got … 

I’m/He’s/She’s wearing … 

It’s … /It isn’t … 

There is/are … 

the alphabet 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

colours 

 

 

 

 

Linguaxe de clase 

Función principal: asking and saying what you’re doing 

What are you doing? I’m … 

Linguaxe receptiva 

attack, danger, donkey rides, kite, protect, rescue, safe, shadow 

 

Léxico escrito de uso común (recepción) relacionado con: 

Vocabulario principal: actividades de praia 

collecting shells, fishing, lying in the shade, 

making a sandcastle, playing Frisbee, playing 

volleyball, playing with a bat and ball, putting on 

sun cream, snorkelling, swimming in the sea 

beach, seaside 

Vocabulario do conto 

dolphin, shark 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Vocabulario inter-curricular: sexa animals 

crab, jellyfish, rock pool, seahorse, sexa urchin, 

seaweed, starfish 

Linguaxe reciclada 

cloudy, dive, fish and chips, hot, jump, live, look, 

play football, raining, read a book, ride, row, run, 

sing, sit, sunny, swim, T-shirt, walk, weather 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con actividades de praia 

 

 



 

 

UNIT 6. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE4.1. 

CE4.2. 

CE4.3. 

CE4.4. 

CE4.5. 

CE4.6. 

CE4.7. 

 

  

  

  

 

EA4.2. 

EA4.3. 

 

 

Estratexias de produción: 

 Completar actividades con vocabulario sobre actividades de praia 

 Utilizar a Pupil’s App en Navio 

 Facer os cartóns recortables da praia e xogar con elas 

 Preparar, planificar e escribir un proxecto 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en actividades de praia e na vida mariña 

• Gozar dunha historia de aventuras 

• Conciencia de que é importante manterse seguro 

• Desexo de esperar a súa quenda 

• Recoñecemento de que se poden pescudar cousas mediante a observación atenta 

• Satisfacción ao escribir o seu proxecto 

• Pracer ao ler un poema 

• Confianza ao utilizar a linguaxe de clase 

• Gozar ao ler unha tira de cómic 

• Desexos de repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe. 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CCEC 

SIE 

 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas 

What am I doing? You’re … 

What are you doing? I’m/We’re … 

Are you (running)? Yes, I am./No, I’m not. 

I’m/He’s/She’s/We’re/They’re (fishing). 

Linguaxe reciclada 

I’ve got … 

I’m/He’s/She’s wearing … 

It’s … /It isn’t … 

There is/are … 

the alphabet 

colours 

Linguaxe de clase 

Función principal: asking and saying what you’re doing 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

What are you doing? I’m … 

 

 

 

 

Linguaxe receptiva 

attack, danger, donkey rides, kite, protect, rescue, safe, shadow 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con: 

Vocabulario principal: actividades de praia 

collecting shells, fishing, lying in the shade, 

making a sandcastle, playing Frisbee, playing 

volleyball, playing with a bat and ball, putting on 

sun cream, snorkelling, swimming in the sea 

beach, seaside 

Vocabulario do conto 

dolphin, shark 

Vocabulario inter-curricular: sexa animals 

crab, jellyfish, rock pool, seahorse, sexa urchin, 

seaweed, starfish 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Linguaxe reciclada 

cloudy, dive, fish and chips, hot, jump, live, look, 

play football, raining, read a book, ride, row, run, 

sing, sit, sunny, swim, T-shirt, walk, weather 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con actividades de praia 

  



 

 

UNIT 6. BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE5.1. 

CE5.2. 

CE5.3. 

CE5.4. 

CE5.5. 

CE5.6. 

CE5.7. 

 

  

  

  

 

EA5.2. 

EA5.3. 

 

 

Estratexias de produción: 

 Completar actividades con vocabulario sobre actividades de praia 

 Utilizar a Pupil’s App en Navio 

 Facer os cartóns recortables da praia e xogar con elas 

 Preparar, planificar e escribir un proxecto 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en actividades de praia e na vida mariña 

• Gozar dunha historia de aventuras 

• Conciencia de que é importante manterse seguro 

• Desexo de esperar a súa quenda 

• Recoñecemento de que se poden pescudar cousas mediante a observación atenta 

• Satisfacción ao escribir o seu proxecto 

• Pracer ao ler un poema 

• Confianza ao utilizar a linguaxe de clase 

• Gozar ao ler unha tira de cómic 

• Desexos de repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe. 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CCEC 

SIE 

 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas 

What am I doing? You’re … 

What are you doing? I’m/We’re … 

Are you (running)? Yes, I am./No, I’m not. 

I’m/He’s/She’s/We’re/They’re (fishing). 

Linguaxe reciclada 

I’ve got … 

I’m/He’s/She’s wearing … 

It’s … /It isn’t … 

There is/are … 

the alphabet 

colours 

Linguaxe de clase 

Función principal: asking and saying what you’re doing 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

What are you doing? I’m … 

 

 

 

 

Linguaxe receptiva 

attack, danger, donkey rides, kite, protect, rescue, safe, shadow 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con: 

Vocabulario principal: actividades de praia 

collecting shells, fishing, lying in the shade, 

making a sandcastle, playing Frisbee, playing 

volleyball, playing with a bat and ball, putting on 

sun cream, snorkelling, swimming in the sea 

beach, seaside 

Vocabulario do conto 

dolphin, shark 

Vocabulario inter-curricular: sexa animals 

crab, jellyfish, rock pool, seahorse, sexa urchin, 

seaweed, starfish 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Linguaxe reciclada 

cloudy, dive, fish and chips, hot, jump, live, look, 

play football, raining, read a book, ride, row, run, 

sing, sit, sunny, swim, T-shirt, walk, weather 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con actividades de praia 

  



 

 

UNIT 6. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 
Notas do 

profesor/a 

L
e
s
s
o
n

 1
. 
V

o
c
a

b
u

la
ry

. 
p
4

5

 

Nomear 

actividades de 

praia e falar sobre 

o que están a 

facer 

 Practicar vocabulario: beach 

activities 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. CD 3 Track 9 

p200. Explain the aims of the lesson. Listen, read and look. 

Vocabulary presentation. Present vocabulary with the 

Unit 6 flashcards and word cards. 

In this unit. Listen, read and look. CD 3 Track 31 p202 

1 Say The Tiger Street word rap. 

2 Play Consentir and guess. 

3 Do the Spelling Bee. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 

CD 3 Track 10 p200 

 

  

Activity Book. p45. 

Vocabulary and Listening 

1 Look, read and write. 

2 Listen and number. Write. 

3 Look and write. 

CCL 

CD 

CAA 

 



 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 
Notas do 

profesor/a 
L
e
s
s
o
n

 2
. 
A

n
 a

d
v
e

n
tu

re
 s

to
ry

. 
p
4

6
-4

7

 

Ler, escoitar e 

comprender unha 

historia de 

aventuras 

 

Aprender valores 

 

 Aprender a linguaxe: collecting 

shells, making a sandcastle, 

playing volleyball, snorkelling. 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. CD 3 Track 9 

p200. Match the Unit 6 flashcards and word cards. Say The 

Tiger Street word rap. CD 3 Track 32 pp202-203. Explain the 

aims of the lesson. 

Pre-story activities. Predict what happens in the 

story (books closed). Listen with the story cards (books 

closed). CD 3 Track 34 p203. Listen again (books open). 

4 Listen and read. Act out the story. 

5 Read and answer the questions. Listen and check. 

6 Read and reflect. 

Tiger Street Club Values. Think about it: Is it important to 

keep safe? What do you do to keep safe? Go to the Activity 

Book. See Activity Book activities to the right. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 

CD 3 Track 10 p200 

 

Activity Book p46 

An adventure story 

4 Read and match. Listen and 

check. 

5 Look and write. 

Activity Book: Home-School Link 

6 Read and reflect. Circle and write. 

7 Write six words from the story. Tell 

your family what they mean. 

CCL 

CD 

CSC 

CCEC 

CAA 

 



 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 
Notas do 

profesor/a 
L
e
s
s
o
n

 3
. 
G

ra
m

m
a
r 

a
n

d
 S

p
e
a

k
in

g
. 

p
4
8

 
Preguntar e dicir 

o que outras 

persoas están a 

facer 

 Aprender e practicar a 

gramática da unidade: What 

are you doing? I’m (fishing). 

He’s/She’s (swimming). 

We’re/They’re (lying in the 

shade). Are you (playing 

volleyball)? Yes, I am./No, I’m 

not. 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. 

CD 3 Track 9 p200. Review the Shark Attack! story. 

CD 3 Track 34 p203. Explain the aims of the lesson. 

7 Listen and say the missing words. Learn. 

8 Look, say and guess. 

9 Copy and complete the sentences. 

10 Play Consentir and guess. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 

CD 3 Track 10 p200 

 

Activity Book p.47 

Grammar and Writing 

8 Read and write. Learn. 

9 Order and write. Look and answer. 

10 Look and write. 

 

CCL 

CD 

 

 



 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 
Notas do 

profesor/a 
L
e
s
s
o
n

 4
. 
G

ra
m

m
a
r,

 L
is

te
n

in
g

 a
n

d
 S

p
e
a

k
in

g
 p

4
9

 Practicar a 

pronuncia e 

cantar unha 

canción 

 Facer os cartóns recortables 

da praia 

 Xogar a Say and arrange 

 Cantar It’s summer time! 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. CD 3 Track 9 

p200. Review the Unit 6 flashcards and word cards. Explain 

the aims of the lesson. 

11 Listen and repeat. Say. 

12 Listen and read. Sing It’s summer time! 

13 Listen and look. Repeat the sentence with the correct 

name. 

Go to Activity Book page 95. Make the beach 

cut-out cards. Play Say and arrange. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 

CD 3 Track 10 p200 

Activity Book p.48 

Grammar, Listening and Writing 

11 Look, read and write. 

12 Remember the It’s summer time! 

song. Write. Listen and check. 

13 Sing the song at home with your 

family. 

14 Look and write. 

CCL 

CAA 

SIE 

CCEC 

 



 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 
Notas do 

profesor/a 
L
e
s
s
o
n

 5
. 
R

e
a
d

in
g

. 
p

5
0

 Aprender cousas 

sobre os animais 

mariños 

 Practicar vocabulario inter-

curricular relacionado coas 

Ciencias Naturais. 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. 

CD 3 Track 9 p200. Review the It’s summer time! 

song. CD 3 Track 38 p203; CD 3 Track 39. Explain the aims 

of the lesson. 

14 Watch the video presentation. Name three sexa animals. 

15 Listen, read and say True or False. Listen and check. 

16 Play Name the animal. 

Do you know … ? fact. Read the fact. 

Internet research. Find out how many stomachs a starfish 

has got. Go to the Activity Book. See Activity Book activities 

to the right. 

Ending the lesson.  Review the lesson. Do the closing 

routine. CD 3 Track 10 p200 

 

Activity Book p.49 

Reading, Writing and Speaking 

15 Look and match. 

16 ➜ Go to Pupil’s Book page 50. 

Read and write. 

17 Look at the picture in Activity 15. 

Write your opinion. Tell a friend. 

18 Choose and write about your 

favourite animal. 

CCL 

CMCT 

CD 

SIE 

 

 



 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 
Notas do 

profesor/a 
L
e
s
s
o
n

 6
. 
V

íd
e

o
, 
R

e
a

d
in

g
 a

n
d

 W
ri

ti
n

g
. 

p
5
1

 
Comprender un 

vídeo sobre unha 

viaxe á praia e 

preparar un 

proxecto 

 Realizar un proxecto cultural 

sobre unha viaxe. 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. CD 3 Track 9 

p200. Review rock pools. Explain the aims of the lesson. 

17 Watch the vídeo. Who is Nasim writing to? 

18 Watch the video again. Who says each sentence? Say 

Ben, Clare, Ellie or Nasim. 

19 Listen and read. Answer the questions. 

20 Prepare your project. Plan and write your project 

My words to remember. Learning to Learn: Make 

sentences. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 

CD 3 Track 10 p200 

 

 

Activity Book p.50 

Listening, Reading and Writing 

19 Listen and tick (✓). 

20 Read James’s project. 

Activity Book: Home-School Link 

21 Now write your notes and project 

in your notebook. 

22 Use technology to extend your 

project. 

 

CCL 

CD 

SIE 

CCEC 

 

 



 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 
Notas do 

profesor/a 
L
e
s
s
o
n

 7
. 
C

o
n

s
o

li
d

a
ti

o
n

 a
n

d
 E

x
te

n
s
io

n
. 

p
5
2

 Repasar e ampliar 

os contidos da 

unidade 

 Repasar e practicar todo o 

vocabulario e a linguaxe da 

unidade. 

 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. 

CD 3 Track 9 p200. Review the Unit 6 flashcards. Explain the 

aims of the lesson. 

21 Listen and repeat. Act out. 

22 Read and listen. 

23 Listen and read. 

Go to Activity Book page 51. Do the Lesson 7 and Lesson 8 

Unit 6 Review. 

Ending the lesson. Review the lesson and the unit. 

Do the closing routine. CD 3 Track 10 p200 

 

Activity Book p.51 

Review Vocabulary and Grammar 

23 Listen and number. Write. 

24 Write and answer for you. 

25 Look and write. 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

 

 



 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 
Notas do 

profesor/a 
L
e
s
s
o
n

 8
. 
U

n
it

 R
e

v
ie

w
.

 

A
B

 p
5
2

 

Repasar e 

practicar todo o 

vocabulario e a 

linguaxe da 

unidade. 

 

 Completar o Picture Dictionary 

e o Grammar Reference Bank 

da Unidade 6 

 Repasar os contidos inter-

curriculares e culturais da 

unidade 

 Auto-avaliación do seu propio 

traballo na unidade 

 Completar o Progress Journal 

da unidade 6 

 

Activity Book p. 52 

Starting the lesson. Do the opening routine. CD 3 Track 9 

p200. Review the Unit 6 flashcards and word cards. Explain 

the aims of the lesson. Play Sentence chain! 

26 ➜ Go to Pupil’s Book page 50. Read and write the 

answers. 

27 Listen and read. Circle the incorrect words. Write the 

correct sentences 

in your notebook. 

28 Complete the Picture Dictionary for Unit 6. 

29 Listen and say Yes or Non. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 

CD 3 Track 10 p200 

 

 

Activity Book: Home- School Link 

30 Complete your Tiger Team score 

card. 

31 Do an activity from your Learning 

Plan and complete your 

Progress Journal for Unit 6. 

 

CCL 

CMCT 

CAA 

 

 

 



 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 
Notas do 

profesor/a 

 

Recursos de Avaliación 

 

 Avaliación informal 

- Observación da clase para comprobar tanto o progreso individual como global  

- Exercicios do Activity Book. 

- Destrezas: exercicios de reading, writing, listening e speaking 

 

 Avaliación formal 

- Test da Unidade 

- Test trimestral 

- Test de fin de curso 

- Unit Review(WB) 

 

 Auto-avaliación 

- Picture Dictionary. 

- Seccións Learning to learn do PB e do AB. 

- Actividade de auto-avaliación do  Unit review 

 

 Rúbricas 

- Rúbricas de avaliación de New Tiger 3 

- Macmillan Rubrics Generator 

 

 

Recursos 

 

Materiais impresos: Pupil’s Book páx.45-52, Activity Book páx.45-52, (lista doutros materiais para cada 

lección no TB) 

Materiais dixitais: 

Teacher’s Dixital: Tamén se pode impartir esta unidade mediante o uso da Teacher’s App en Navio.  

Tamén se pode animar aos alumnos para utilizar a Pupil’s App en Navio. 

Recursos complementarios e Atención á Diversidade 

 

 Actividades de comezo e final da lección no Teacher's Book 

 Actividades do Activity Book e do Essential Activity Book. 

 Teacher’s App en Navio: Fichas de reforzo e ampliación, Progress Journal e Skills Trainer. 

 Pupil’s App en Navio 

 



 

 

 

   UNIT 7: Tiger Street Club Review 

UNIT 7. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE1.1 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

CE1.7. 

 

 

 

EA1.2.   

EA1.4. 

EA1.5. 

 

 

Estratexias de comprensión: 

 Escoitar vocabulario sobre o teatro 

 Ver os  vídeo clips 

 Escoitar e utilizar a linguaxe de clase 

 Escoitar cousas sobre os preparativos para un espectáculo 

 Escoitar un informe 

 Escoitar a pronuncia: /s/ diante de consonante 

 Escoitar unha obra 

 Escoitar unha canción e un rap 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en aprender vocabulario sobre o teatro 

• Pracer en interpretar un conto famoso en forma de obra de teatro 

• Pracer ao demostrar o que poden facer mediante un xogo de mesa 

 

CCL 

CSC 

CCEC 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Gozar ao repasar o que aprenderon mediante un concurso de preguntas 

• Conciencia do traballo que supón montar un espectáculo 

• Recoñecemento do valor do traballo en equipo e de compartir 

• Satisfacción ao escribir o seu proxecto 

• Interese en ler unha programación 

• Confianza ao utilizar a linguaxe de clase 

• Gozar ao ler unha historieta de cómic 

• Desexos de repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe 

• Satisfacción ao aprender con New Tiger 3 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas 

Estruturas que xa se presentaron con anterioridade 

Linguaxe reciclada 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Linguaxe e vocabulario que xa se presentou con anterioridade 

Linguaxe de clase 

Función principal: asking and following stage 

directions 

Can you … ? Like this? Yes, that’s it! Perfect! 

Then what do I do? 

Linguaxe receptiva 

Wait a minute, Remember 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relacionado con: 

Vocabulario principal: teatro 

actor, audience, costume, lights, make-up, poster, 

programme, script, stage, ticket 

Vocabulario do conto 

hiker, knock, plate, stove, village 

Vocabulario inter-curricular: os preparativos para un espectáculo 

design, job, play, rehearse, review, show, 

teamwork 

Linguaxe receptiva 

dinnertime, charity, end-of-year show, mountains, 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

pot, share 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Escoitar o son /s/ diante de consonante (stage, script) 

 

 

 



 

 

UNIT 7. BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE2.1. 

CE2.2. 

CE2.3. 

CE2.4. 

CE2.5. 

CE2.6. 

CE2.7. 

CE2.8. 

  

 

EA2.2.   

EA2.3. 

EA2.4.   

 

Estratexias de produción: 

 Identificar e nomear vocabulario sobre o teatro 

 Deletrear palabras 

 Predicir o que sucede nunha obra 

 Practicar a pronuncia: /s/ diante de consonante 

 Comprender e reflexionar sobre os valores 

 Xogar a xogos 

 Representar unha obra 

 Cantar unha canción e dicir un rap 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en aprender vocabulario sobre o teatro 

• Pracer en interpretar un conto famoso en forma de obra de teatro 

• Pracer ao demostrar o que poden facer mediante un xogo de mesa 

• Gozar ao repasar o que aprenderon mediante un concurso de preguntas 

• Conciencia do traballo que supón montar un espectáculo 

• Recoñecemento do valor do traballo en equipo e de compartir 

 

CCL 

CSC 

CCEC 

SIE 

 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Satisfacción ao escribir o seu proxecto 

• Interese en ler unha programación 

• Confianza ao utilizar a linguaxe de clase 

• Gozar ao ler unha historieta de cómic 

• Desexos de repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe 

• Satisfacción ao aprender con New Tiger 3 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas 

Estruturas que xa se presentaron con anterioridade 

Linguaxe reciclada 

Linguaxe e vocabulario que xa se presentou con anterioridade 

Linguaxe de clase 

Función principal: asking and following stage 

directions 

Can you … ? Like this? Yes, that’s it! Perfect! 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Then what do I do? 

Linguaxe receptiva 

Wait a minute, Remember 

 

 

Léxico oral de uso común (produción) relacionado con: 

Vocabulario principal: teatro 

actor, audience, costume, lights, make-up, poster, 

programme, script, stage, ticket 

Vocabulario do conto 

hiker, knock, plate, stove, village 

Vocabulario inter-curricular: os preparativos para un espectáculo 

design, job, play, rehearse, review, show, 

teamwork 

Linguaxe receptiva 

dinnertime, charity, end-of-year show, mountains, 

pot, share 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Practicar o son /s/ diante de consonante (stage, script) 

 



 

 

 

UNIT 7. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE3.1. 

CE3.2. 

CE3.3. 

CE3.4. 

CE3.5. 

CE3.6. 

CE3.7. 

 

EA3.1. 

EA3.2.   

EA3.4. 

 

Estratexias de comprensión: 

 Ler vocabulario relacionado co teatro 

 Aprender as táboas de gramática da Unidade 7 

 Ler unha programación 

 Ler sobre os preparativos para un espectáculo 

 Ler un informe 

 Repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe 

 Ler unha obra 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en aprender vocabulario sobre o teatro 

• Pracer en interpretar un conto famoso en forma de obra de teatro 

• Pracer ao demostrar o que poden facer mediante un xogo de mesa 

• Gozar ao repasar o que aprenderon mediante un concurso de preguntas 

• Conciencia do traballo que supón montar un espectáculo 

 

CCL 

CCEC 

CAA 

 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Recoñecemento do valor do traballo en equipo e de compartir 

• Satisfacción ao escribir o seu proxecto 

• Interese en ler unha programación 

• Confianza ao utilizar a linguaxe de clase 

• Gozar ao ler unha historieta de cómic 

• Desexos de repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe 

• Satisfacción ao aprender con New Tiger 3 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas 

Estruturas que xa se presentaron con anterioridade 

Linguaxe reciclada 

Linguaxe e vocabulario que xa se presentou con anterioridade 

Linguaxe de clase 

Función principal: asking and following stage 

directions 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Can you … ? Like this? Yes, that’s it! Perfect! 

Then what do I do? 

Linguaxe receptiva 

Wait a minute, Remember 

 

 

 

 

Léxico escrito de uso común (recepción) relacionado con: 

Vocabulario principal: teatro 

actor, audience, costume, lights, make-up, poster, 

programme, script, stage, ticket 

Vocabulario do conto 

hiker, knock, plate, stove, village 

Vocabulario inter-curricular: os preparativos para un espectáculo 

design, job, play, rehearse, review, show, 

teamwork 

Linguaxe receptiva 

dinnertime, charity, end-of-year show, mountains, 

pot, share 

 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas co teatro 

  

 



 

 

UNIT 7. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE4.1. 

CE4.2. 

CE4.3. 

CE4.4. 

CE4.5. 

CE4.6. 

CE4.7. 

 

  

  

  

 

EA4.2. 

 

 

Estratexias de produción: 

 Completar actividades con vocabulario sobre o teatro 

 Utilizar a Pupil’s App en Navio 

 Facer os cartóns recortables de frases de repaso e xogar con elas 

 Preparar, planificar e escribir un proxecto 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en aprender vocabulario sobre o teatro 

• Pracer en interpretar un conto famoso en forma de obra de teatro 

• Pracer ao demostrar o que poden facer mediante un xogo de mesa 

• Gozar ao repasar o que aprenderon mediante un concurso de preguntas 

• Conciencia do traballo que supón montar un espectáculo 

• Recoñecemento do valor do traballo en equipo e de compartir 

• Satisfacción ao escribir o seu proxecto 

• Interese en ler unha programación 

• Confianza ao utilizar a linguaxe de clase 

• Gozar ao ler unha historieta de cómic 

 

CCL 

CCEC 

SIE 

CAA 

CD 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Desexos de repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe 

• Satisfacción ao aprender con New Tiger 3 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

 

Estruturas 

Estruturas que xa se presentaron con anterioridade 

Linguaxe reciclada 

Linguaxe e vocabulario que xa se presentou con anterioridade 

Linguaxe de clase 

Función principal: asking and following stage 

directions 

Can you … ? Like this? Yes, that’s it! Perfect! 

Then what do I do? 

Linguaxe receptiva 

Wait a minute, Remember 

 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

 

 

 

 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con: 

Vocabulario principal: teatro 

actor, audience, costume, lights, make-up, poster, 

programme, script, stage, ticket 

Vocabulario do conto 

hiker, knock, plate, stove, village 

Vocabulario inter-curricular: os preparativos para un espectáculo 

design, job, play, rehearse, review, show, 

teamwork 

Linguaxe receptiva 

dinnertime, charity, end-of-year show, mountains, 

pot, share 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas co teatro 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

  



 

 

UNIT 7. BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE4.1. 

CE4.2. 

CE4.3. 

CE4.4. 

CE4.5. 

CE4.6. 

CE4.7. 

 

  

  

  

 

EA4.2. 

 

 

Estratexias de produción: 

 Completar actividades con vocabulario sobre o teatro 

 Utilizar a Pupil’s App en Navio 

 Facer os cartóns recortables de frases de repaso e xogar con elas 

 Preparar, planificar e escribir un proxecto 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Interese en aprender vocabulario sobre o teatro 

• Pracer en interpretar un conto famoso en forma de obra de teatro 

• Pracer ao demostrar o que poden facer mediante un xogo de mesa 

• Gozar ao repasar o que aprenderon mediante un concurso de preguntas 

• Conciencia do traballo que supón montar un espectáculo 

• Recoñecemento do valor do traballo en equipo e de compartir 

• Satisfacción ao escribir o seu proxecto 

• Interese en ler unha programación 

• Confianza ao utilizar a linguaxe de clase 

• Gozar ao ler unha historieta de cómic 

 

CCL 

CCEC 

SIE 

CAA 

CD 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Desexos de repasar, avaliar e planificar a súa propia aprendizaxe 

• Satisfacción ao aprender con New Tiger 3 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

 

Estruturas 

Estruturas que xa se presentaron con anterioridade 

Linguaxe reciclada 

Linguaxe e vocabulario que xa se presentou con anterioridade 

Linguaxe de clase 

Función principal: asking and following stage 

directions 

Can you … ? Like this? Yes, that’s it! Perfect! 

Then what do I do? 

Linguaxe receptiva 

Wait a minute, Remember 

 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

 

 

 

 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con: 

Vocabulario principal: teatro 

actor, audience, costume, lights, make-up, poster, 

programme, script, stage, ticket 

Vocabulario do conto 

hiker, knock, plate, stove, village 

Vocabulario inter-curricular: os preparativos para un espectáculo 

design, job, play, rehearse, review, show, 

teamwork 

Linguaxe receptiva 

dinnertime, charity, end-of-year show, mountains, 

pot, share 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas co teatro 



 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

  



 

 

UNIT 7. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 
Notas do 

profesor/a. 

L
e
s
s
o
n

 1
. 
V

o
c
a

b
u

la
ry

. 
p
5

3

 
Nomear 

vocabulario do 

teatro e falar 

sobre iso 

 Practicar o vocabulario clave: 

theatre words 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. CD 1 Track 20 

p190. Explain the aims of the lesson. 

Vocabulary presentation. Present vocabulary with the 

Unit 7 flashcards and word cards. 

Listen, read and look. 

1 Say The Tiger Street word rap. 

2 Play Word chain. 

3 Do the Spelling Bee. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 

CD 1 Track 20 p190 

 

  

Activity Book. p53. 

Vocabulary and Listening 

1 Find, circle and write. 

2 Listen and number. Write. 

3 Read and write true answers. Ask 

a friend. 

CCL 

CD 

CAA 

 



 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 
Notas do 

profesor/a. 
L
e
s
s
o
n

 2
. 
A

 t
ra

d
it

io
n

a
l 

p
la

y
. 

p
5
4
-5

5

 Ler, escoitar e 

interpretar unha 

obra tradicional 

 

 Aprender a linguaxe: hiker, 

village, knock, pot, stove. 

Starting the lesson. Do the opening routine. 

CD 1 Track 40 p193. Match the Unit 7 flashcards 

and word cards. Review The Tiger Street word rap. CD 4 

Track 11 p205. Explain the aims of the lesson. 

Pre-story activities. Predict what happens in the play (books 

closed). Listen with the story cards (books  closed). CD 4 

Track 13 p205. Listen again (books open). 

4 Listen and read. Act out the play. 

5 Read and reflect. 

Tiger Street Club Values. Think about it: Is it important to 

share? What things do you share? 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 

CD 1 Track 40 p193 

 

Activity Book p54 

A traditional play 

4 ➜ Go to Pupil’s Book pages 54–

55. 

Answer the questions. 

5 Remember, read and write the 

words. 

Activity Book: Home-School Link 

6 Read and reflect. Circle and write. 

7 Write six words from the story. Tell 

your family what they mean. 

CCL 

CSC 

CCEC 

CAA 

 

L
e
s
s
o
n

 3
. 
G

ra
m

m
a
r 

a
n

d
 S

p
e
a

k
in

g
. 

p
5
6

 
Repasar a 

linguaxe e a 

gramática das 

unidades 

anteriores 

 Repasar os contidos inter-

curriculares e culturais de New 

Tiger 3 mediante o  Tiger 

Street Club quiz 

 Utilizar a Pupil’s App en Navio 

 Repasar os contidos de New 

Tiger 3 mediante o xogo de 

mesa do Tiger Street Club 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. CD 2 Track 18 

pp195-196. Review the Stone Soup play. CD 4 Track 13 

p205. Explain the aims of the lesson. 

6 Play the Tiger Street Club ‘can do’ board game. 

7 Listen and do the Tiger Street Club quiz. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 

CD 2 Track 18 pp195-196 

 

Activity Book p.55 

Grammar and Writing 

8 Make your own ‘can do’ game. 

Write questions. Play with a friend. 

9 Read and write the answers to the 

Tiger Street Club Quiz. 

CCL 

CMCT 

CD 

SIE 

 

 



 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 
Notas do 

profesor/a. 
L
e
s
s
o
n

 4
. 
G

ra
m

m
a
r,

 L
is

te
n

in
g

 a
n

d
 S

p
e
a

k
in

g
 p

5
7

 Practicar a 

pronuncia e 

cantar unha 

canción 

 Facer os cartóns recortables 

de repaso de frases 

 Xogar a Sentence bingo 

 Cantar It’s the Tiger Street 

Club Review 

 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. CD 2 Track 38 

p198. Review the Unit 7 flashcards and word cards. 

Explain the aims of the lesson. 

8 Listen and repeat. Say. 

9 Listen and read. Sing It’s the Tiger Street Club Review. 

10 Listen and look. Say the number. 

Go to Activity Book page 95. Make the review sentence cut-

out cards. Play Sentence bingo 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 

CD 2 Track 38 p198 

Activity Book p.56 

Grammar, Listening and Writing 

10 Look, read and write the correct 

form of the verbs. 

11 Remember the It’s the Tiger 

Street Club Review song. Write. 

Listen and check. 

Activity Book: Home-School Link 

12 Sing the song at home with your 

family. 

13 Order and write. Play sentence 

bingo with your family. 

CCL 

CAA 

SIE 

CCEC 

 



 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 
Notas do 

profesor/a. 
L
e
s
s
o
n

 5
. 
R

e
a
d

in
g

. 
p

5
8

 

Aprender cousas 

sobre o traballo 

en equipo e sobre 

como montar un 

espectáculo 

 Practicar vocabulario inter-

curricular relacionado con TIC. 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. CD 3 Track 20 

p201. Sing It’s the Tiger Street Club Review. CD 4 Track 16 

p206; CD 4. Track 17.  Explain the aims of the lesson. 

11 Watch the video presentation. Name three ways you can 

help. 

12 Listen, read and answer the questions. 

Listen and check. 

Do you know … ? fact. Read the fact. 

13 Play Consentir and guess. 

Internet research. Find out about a show for children in 

London. Go to the Activity Book. See Activity Book 

activities to the right. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 

CD 3 Track 20 p201 

 

Activity Book p.57 

Reading, Writing and Speaking 

14 ➜ Go to Pupil’s Book page 58. 

Read and write correct sentences. 

15 ➜ Go to Pupil’s Book page 58. 

Write the answers. 

16 Choose and write what you want 

to do. Tell a friend. 

CCL 

CD 

CSC 

SIE 

 

 



 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 
Notas do 

profesor/a. 
L
e
s
s
o
n

 6
. 
V

íd
e

o
, 
R

e
a

d
in

g
 a

n
d

 W
ri

ti
n

g
. 

p
5
9

 
Comprender un 

vídeo sobre un 

espectáculo 

teatral e preparar 

un proxecto 

 Realizar un proxecto cultural 

sobre a preparación dunha 

obra de teatro. 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. 

CD 3 Track 38 p203. Review teamwork for a show.  Explain 

the aims of the lesson. 

14 Watch the vídeo. Which is your favourite scene? 

15 Watch the video again. Order the lines. 

16 Listen and read. Answer the questions. 

17 Prepare your project. Plan and write your project 

My words to remember. Learning to Learn: Make 

sentences. 

Ending the lesson. Review the lesson. Do the closing routine. 

CD 3 Track 38 p203 

 

 

Activity Book p.58 

Listening, Reading and Writing 

17 Listen and circle. 

18 Read Carla’s project. 

19 Now write your notes and project 

in your notebook. 

20 Use technology to extend your 

project. 

CCL 

CD 

SIE 

CCEC 

 

 



 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 
Notas do 

profesor/a. 
L
e
s
s
o
n

 7
. 
C

o
n

s
o

li
d

a
ti

o
n

 a
n

d
 E

x
te

n
s
io

n
. 

p
6
0

 Repasar e ampliar 

os contidos da 

unidade 

 Repasar e practicar todo o 

vocabulario e a linguaxe da 

unidade. 

 

 

Starting the lesson. Do the opening routine. CD 1 Track 20 

p190; CD 1. Track 40 p193; CD 2 Track 18 pp195-196; CD 2 

Track 38. p198; CD 3 Track 20 p201; CD 3 Track 38 p203. 

Review the Unit 7 flashcards. Explain the aims of the lesson. 

18 Listen and repeat. Act out. 

19 Read and listen. 

20 Listen and read. 

Go to Activity Book page 59. Do the Lesson 7 and Lesson 8 

Unit 7 Review. 

Ending the lesson. Review the lesson and the unit. Do the 

closing routine. CD 1 Track 20 p190; CD 1 Track 40 p193; 

CD 2 Track 18 pp195-196; CD 2 Track 38 p198; CD 3 Track 

20 p201; CD 3 Track 38 p203 

 

Activity Book p.59 

Unit Review Vocabulary and 

Grammar 

21 Look and write. Listen and check. 

22 Read and write. 

 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

 

 

L
e
s
s
o
n

 8
. 
U

n
it

 R
e

v
ie

w
.

 

A
B

 p
6
0

 

Repasar e 

practicar todo o 

vocabulario e a 

linguaxe da 

unidade. 

 

 Completar o Picture Dictionary 

e o Grammar Reference Bank 

da Unidade 7 

 Repasar os contidos inter-

curriculares e culturais da 

unidade 

 Auto-avaliación de sou propio 

traballo na unidade 

 Completar o Progress Journal 

da unidade 7 

 

Activity Book p. 60 

23 ➜ Go to Pupil’s Book page 58. Read and write correct 

sentences. 

24 Read and tick (✓) your opinion. 

25 Complete the Picture Dictionary for Unit 7. 

26 Listen and say Yes or Non. 

 

 

Activity Book: Home- School Link 

27 Complete your Tiger Team score 

card. 

28 Do an activity from your Learning 

Plan and complete your Progress 

Journal for Unit 7. 

 

CCL 

CSC 

CAA 

 

 



 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 
Notas do 

profesor/a. 

 



 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 
Notas do 

profesor/a. 

 

Recursos de Avaliación 

 

 Avaliación informal 

- Observación da clase para comprobar tanto o progreso individual como global  

- Exercicios do Activity Book. 

- Destrezas: exercicios de reading, writing, listening e speaking 

 

 Avaliación formal 

- Test da Unidade 

- Test trimestral 

- Test de fin de curso 

- Unit Review(WB) 

 

 Auto-avaliación 

- Picture Dictionary. 

- Seccións Learning to learn do PB e do AB. 

- Actividade de auto-avaliación do  Unit review 

 

 Rúbricas 

- Rúbricas de avaliación de New Tiger 3 

- Macmillan Rubrics Generator 

 

 

Recursos 

 

Materiais impresos: Pupil’s Book páx.53-60, Activity Book páx.53-60, (lista doutros materiais para cada 

lección no TB) 

Materiais dixitais: 

Teacher’s Dixital: Tamén se pode impartir esta unidade mediante o uso da Teacher’s App en Navio.  

Tamén se pode animar aos alumnos para utilizar a Pupil’s App en Navio. 

Recursos complementarios e Atención á Diversidade 

 

 Actividades de comezo e final da lección no Teacher's Book 

 Actividades do Activity Book e do Essential Activity Book. 

 Teacher’s App en Navio: Fichas de reforzo e ampliación, Progress Journal e Skills Trainer . 

 Pupil’s App en Navio 

 



 

 

7. METODOLOXÍA E RECURSOS 

7.1. Principios metodolóxicos 

Decreto 105/2014, artigo 15: 

Farase especial fincapé na atención á diversidade dos alumnos, na atención 

individualizada, na prevención das dificultades de aprendizaxe e na aplicación 

de mecanismos de reforzo en canto detéctense ditas dificultades. 

A metodoloxía será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e 

participativa, e dirixida ao logro dos obxectivos e competencias clave. 

A acción educativa buscará integrar as diferentes experiencias e aprendizaxes 

dos alumnos e terá en conta os seus diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe, 

favorecendo a capacidade de aprender por si mesmos e promovendo o traballo 

en colaboración e en equipo. 

A intervención educativa debe ter en conta como principio a diversidade dos 

estudantes. 

Durante a etapa prestarase especial atención á atención personalizada dos 

alumnos. 

 

7.2. Materiais e recursos 

Hai que ter en conta aquí os recursos humanos, os recursos espaciais e os 

materiais. 

Recursos humanos: moitas veces, o profesor debe actuar como un recurso 

dependendo da actividade. Nos xogos de rol o profesor pode axudar aos 

estudantes para realizar unha obra de teatro ou como un recurso de linguaxe. 

Recursos espaciais: Aquí debemos mencionar as aulas. O computador 

utilizarase dependendo da actividade. O computador é un recurso  motivador 

porque os nosos alumnos desfrutan usándoo e séntense máis cómodos.  



 

 

Dependendo da actividade (actividade individual, actividade de grupo, xogo de 

rol...) temos que ter en conta a distribución do espazo dentro da aula. Debido á 

situación este ano os alumnus estarán sentados individualmente. 

Materiais: hai que mencionar o computador (que se utilizará tamén como 

reprodutor de CD), pizarra, internet... 

Libros: 

New Tiger 1 é un divertido curso de contos para Primaria que utiliza un enfoque 

global do ensino do inglés. En New Tiger 1 os nenos aprenden inglés con 

Tiger, un tigre máxico que salta ao mundo real dos humanos, con algúns 

amigos. Xuntos, todos descobren o mundo que lles rodea. New Tiger 1 ten 

historias  ricamente ilustradas cunha mestura de contextos reais e de fantasía e 

un claro vínculo co tema de  AICLE da unidade. Os alumnos tamén poden ver 

versións de debuxos animados de cada historia no CD- ROM de historias 

animadas. New Tiger 1 ten un enfoque global para o ensino do inglés: Os 

contidos doutras áreas como a ciencia e a arte están totalmente integrados no 

resto da unidade e teñen en conta a orde en que se estudan estas materias no 

plan de estudos español. Os pósteres fotográficos de  AICLE en cada unidade 

consolidan os conceptos e proporcionan un vocabulario opcional adicional. 

Cultura infantil real do Reino Unido en cada unidade. Os folletos de 

competencias clave permiten aos nenos avaliar a súa aprendizaxe dunha 

maneira divertida e proporcionan un rexistro do desenvolvemento das 

competencias. 

New Tiger 2 é un divertido curso de contos para a Primaria que utiliza un 

enfoque global do ensino do inglés. En New Tiger 2 os nenos aprenden inglés 

con Tiger, un tigre máxico que salta ao mundo real dos humanos, con algúns 

amigos. Xuntos, todos descobren o mundo que lles rodea. New Tiger 2 ten 

historias  ricamente ilustradas cunha mestura de contextos reais e de fantasía e 

un claro vínculo co tema de AICLE da unidade. Os alumnos tamén poden ver 

versións de debuxos animados de cada historia no CD- ROM de historias 

animadas. New Tiger 2 ten un enfoque global para o ensino do inglés: Os 

contidos doutras áreas como a ciencia e a arte están totalmente integrados no 



 

 

resto da unidade e teñen en conta a orde en que se estudan estas materias no 

plan de estudos español. 

O Tiger Team 3 é un divertido curso de contos para a Primaria que combina un 

enfoque no "inglés real" cun enfoque paso a paso para a adquisición da 

gramática. En Tiger  Team 3 acompañamos aos nenos  Nassim,  Ellie,  Claire e 

Ben nas súas aventuras no Tiger  Street Club, mentres aprenden sobre o 

mundo que lles rodea. Tiger  Tem 3 inclúe emocionantes historias de aventuras 

e viaxes que os nenos de segundo ciclo adorarán. Os alumnos tamén poden 

ver versións de debuxos animados de cada historia no CD- ROM de Contos 

Animados. Un enfoque claro e sistemático da gramática no Pupil’s Book e o 

Activity Book. O contido doutras áreas como a ciencia e a arte está totalmente 

integrado no resto da unidade cun forte vínculo cos contos da unidade. Os 

pósteres fotográficos de  AICLE en cada unidade consolidan os conceptos e 

proporcionan vocabulario opcional adicional. 

Tiger  Team 4 é un divertido curso de contos para a Primaria que combina un 

enfoque no "inglés real" cun achegamento paso a paso á adquisición da 

linguaxe. O Tiger Team 4 inclúe emocionantes historias de aventuras e viaxes 

que aos nenos de segundo ciclo encantaranlles. Os alumnos tamén poden ver 

versións de debuxos animados de cada historia no CD- ROM de Contos 

Animados. Un enfoque claro e sistemático da gramática no Pupil’s Book e o 

Activity Book. O contido doutras áreas como a ciencia e a arte está totalmente 

integrado no resto da unidade cun forte vínculo cos contos da unidade. Os 

pósteres fotográficos de  AICLE en cada unidade consolidan os conceptos e 

proporcionan vocabulario opcional adicional. 

Na clase de 5º non se utilizarán libros físicos, soamente libros dixitais. Neste 

caso mesturaremos diversos proxectos editoriais que utilizarán videos 

animados e reais para a aprendizaxe. Tamén se tratará de fomentar o uso da 

libreta de inglés como medio de organización e estudo da materia. 

Oxford  Rooftops 6 é un curso para o terceiro ciclo de Primaria que se centra 

no "inglés real" e proporciona unha ponte á Secundaria. Inclúe personaxes 

fotográficos reais cos mesmos intereses e afeccións que os seus alumnos. 

Combina historias da vida real con historias humorísticas e de aventuras que 



 

 

atraerán aos preadolescentes. Un enfoque claro e sistemático da gramática no 

Pupil’s Book e no Activity Book. 

 

  



 

 

8. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. ESTUDANTES CON 
NN.EE. 

Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á 

diversidade do alumnado nos centros educativos da Comunidade Autónoma de 

Galicia, nos que se imparten os ensinos establecidos na Lei Orgánica de 

Educación 2/2006, do 3 de maio. 

Decreto 105/2014, artigo 16 

Teoría das intelixencias múltiples de Howard Gardner (1983): música-rítmica 

e harmónica, visual-espacial, verbal-lingüística, lóxica-matemática, corporal- 

cinética, interpersoal,  intrapersonal, naturalista, existencial, intelixencias 

adicionais 

Temos un grupo de habilidades mixtas, e as diferenzas entre os estudantes 

atópanse nos seus ritmos de aprendizaxe, motivacións, intereses e cultura. 

Factores que determinan a diversidade do grupo: 

-Estudantes con diferentes niveis de competencia curricular 

-Estudantes que están en diferentes momentos do desenvolvemento  psico-

evolutivo 

-Estudantes con diferentes motivacións e intereses 

-Estudantes con diferentes estilos de aprendizaxe 

-Estudantes de diferentes ambientes e contextos socioculturais... 

Medidas: 

-Adecuación, adaptabilidade e flexibilidade de tempo, agrupación, espazos, 

materiais e recursos 

-Seguimento / actividades de extensión para os que terminan rápido / os que 

terminan cedo 

-Actividades de reforzo para os estudantes lentos. 

 



 

 

9. AVALIACIÓN 

Decreto 105/2014, Artigo 12: A avaliación dos procesos de aprendizaxe dos 

alumnos será continua e global, e terá en conta os seus progresos no conxunto 

das áreas. 

Orde do 9 de xuño de 2016, pola que se regula o proceso de avaliación na 

etapa de Educación Primaria na nosa Comunidade Autónoma, Galicia. 

Para avaliar o proceso de aprendizaxe, debemos levar a cabo un proceso de 

tres etapas: 

Avaliación inicial: permítenos obter información sobre o noso punto de partida 

analizando os coñecementos previos do alumnado, as súas experiencias e 

valores. Isto é moi útil para saber o tipo e o grao de intervención pedagóxica 

que é necesario aplicar. 

Avaliación formativa: a través do proceso de ensino-aprendizaxe tamén 

temos que avaliar os nosos procedementos. Móstranos a evolución. Temos 

que ter en conta se a nosa planificación funciona, así que se non funciona, 

debemos tomar algunhas decisións e axustala. 

Avaliación final: realízase ao final de cada unidade didáctica e ten en conta a 

aprendizaxe utilizando como referencia os criterios de avaliación, os obxectivos 

e as competencias clave que reflicten a situación final do proceso. Esta 

avaliación debe ir seguida dun proceso de reflexión antes, durante e despois do 

proceso de aprendizaxe. 

9.1. Procedementos e ferramentas 

Como avaliar? Procedementos e ferramentas: 

Observación diaria: un dos aspectos máis importantes da avaliación é o 

progreso diario e a participación dos estudantes en clase. 

Diario do profesor 

A autoavaliación do estudante 

Portfolio: un documento persoal no que os alumnos poden rexistrar as súas 

cualificacións e outras experiencias lingüísticas e culturais significativas. 

Aplicacións didácticas:  Edmodo,  Kahoot,  Plickers, etc. 



 

 

Rúbricas: Instrumentos de puntuación para determinar as cualificacións ou o 

grao en que os estudantes demostraron ou alcanzaron os estándares de 

aprendizaxe. 

Que se debe avaliar? Decreto 105/2014, Artigo 4: Os criterios de avaliación son 

o punto de referencia específico para avaliar a aprendizaxe dos estudantes. 

Describen o que se quere valorar e o que os estudantes deben lograr, tanto en 

coñecementos como en aptitudes, e responden ao que se pretende conseguir 

en cada disciplina. Ademais, ter en conta o Decreto-Ley 31/2020, do 29 de 

setembro, que trata de cuestións importantes sobre a flexibilización dos 

criterios de avaliación e os criterios de promoción dos estudantes. 

 

9.2. Criterios de cualificación 

De 1º a 3º de Primaria: 

CRITERIO PONDERACIÓN 

Traballo na clase 15% 

Libro de traballo e fichas 15% 

Exames 50% 

Participación 10% 

Comportamento 10% 

 

De 4º a 6º de Primaria: 

CRITERIO PONDERACION 

Libreta, Activity Book e Fichas 15% 

Exames 50% 

Proxectos finais / Tarefas 15% 



 

 

Participación 10% 

Comportamento 10% 

 

9.3 Criterios de promoción 

 

Os criterios de promoción para os estudantes de Educación Primaria son os 
seguintes: 

Ao final do grao da Ed. Primaria terán que estar no mesmo ano (non se 

promocionarán): 

 - Os estudantes que non alcancen os obxectivos mínimos en tres áreas. 

- Os alumnos que non alcancen os obxectivos mínimos en dous ou máis das 

seguintes áreas: 

 - Matemáticas 

- Lingua e Literatura (Español, Galego ou Inglés). 

 

 

 

  



 

 

10. PLAN DE REFORZO E RECUPERACIÓN DOS 
COÑECEMENTOS NON ADQUIRIDOS 

10.1. Introdución 
As “Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás 

medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, 

nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se 

imparten as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da 

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato”; establecen que as 

programacións didácticas incorporarán as aprendizaxes imprescindibles non 

adquiridas no curso anterior. 

Con esta fin o equipo docente do CEIP Plurilingüe Santa María elabora o 

presente documento de reforzo e recuperación coa finalidade de que o 

alumnado recupere as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 

2019/2020. 

Este Plan de recuperación e reforzo elabórase a partir dos informes 

individualizados elaborados á finalización do curso 2019/2020 e da avaliación 

inicial realizada no curso 2020-2021.   

 

10.2. Obxectivos 
- Mellorar os procesos de ensino do profesorado do centro educativo no que se 

refire á planificación, coordinación e avaliación das medidas de atención á 

diversidade axeitadas á situación do alumnado. 

- Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

- Fomentar na aula un clima de seguridade e normalidade, no que as medidas 

preventivas do Protocolo COVID-19 formen parte da rutina diaria da 

comunidade educativa. 

- Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demáis persoas, 

respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios 

para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 



 

 

- Contribuír ao desenvolvemento integral do alumnado nos distintos ámbitos: 

físico, emocional, social, cognitivo e lingüístico. 

- Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución 

de problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás 

situacións da súa vida cotiá.   

- Reforzar os coñecementos e destrezas nas áreas instrumentais. 

- Adquirir habilidades e actitudes favorables á lectura que conduzan ao logro da 

competencia de aprender a aprender, coma base para o desenvolvemento 

doutras competencias básicas. 

- Reforzar elementos curriculares esenciais, as aprendizaxes imprescindibles 

do curso anterior e as competencias clave; poñendo especial atención a 

competencia comunicativo-lingüística (CCL), matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) e competencia dixital (CD). 

- Aumentar a motivación e seguridade cara o traballo escolar. 

 

10.3. Contidos mínimos 
CONTIDOS MÍNIMOS DO NIVEL DE 3º EDUCACIÓN PRIMARIA: 

CONTIDOS MÍNIMOS 

Recoñecer, identificar e contar os números do 1 ao 50 na lingua 

estranxeira. 

Identificar e coñecer os distintos tipos de tempo, días da semana e 

estacións, sentimentos e meses do ano. 

Identificar e dicir o nome de vocabulario básico sobre: enfermidades, 

actividades de verán, xoguetes... na lingua estranxeira. 

Facer uso de diccionarios visuais, elaborados por eles mesmos. 

Presentarse e dicir os seus nomes, idade, gustos e utilizar a linguaxe de 

aula (pedir permiso, obxectos...) 

Comprender e imitar expresións utilizadas en lingua estranxeira polo 

docente na aula. 

 



 

 

10.4. Medidas metodolóxicas e organizativas 
            A continuación, amósase de xeito resumido un cadro das medidas que 

se adoptarán, en función do nivel educativo, para favorecer o reforzo do 

alumnado nas diferentes áreas instrumentais e competencias básicas. 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS E METODOLÓXICAS ADOPTADAS  

Supervisar tarefas diariamente x 
Complementar os exames escritos de 

forma oral 
x 

Reforzo educativo por parte do 

mestre titor 
 

Deixar máis tempo para os exames ou 

dividilos en dúas sesións 
x 

Reforzo por parte do profesorado 

especialista en Pedagoxía 

Terapéutica 

 
Posibilitar que as nenas/os que o 

desexen poidan recuperar exames 
 

Reforzo por parte do profesorado 

especialista en Audición e Linguaxe 
 

Pedir que se revisen os traballos e os 

exames antes de entregalos 
x 

Titoría entre iguais  Traballo por proxectos x 

Priorizar contidos curriculares 

mínimos 
x 

Autoinstrucións e seguimento de 

secuencias 
x 

Segmentar as actividades longas e 

limitar o número 
x 

Tarefas centradas no pensamento 

crítico e creativo 
x 

Adaptar o currículo ás capacidades, 

ao estilo de aprendizaxe e ás 

necesidades do alumnado 

x 
Tarefas globalizadas e 

multidisciplinares 
x 

Alternar actividades teóricas con 

traballo práctico ou máis estimulantes 

con outras menos motivadoras 

x 

Empregar a axenda como medio de 

comunicación coa familiar (recollendo 

tarefas de reforzo necesarias). 

x 

Alternar a forma de presentación (de 

forma oral, escrita ou coas novas 

tecnoloxías) 

x Actividades de autoaprendizaxe  

Explicar a actividade de xeito claro e 

sinxelo e asegurarse da súa 

comprensión. 

x 

Entrevistas periódicas individuais co 

alumnado sobre a evolución, 

motivación, conduta e traballo 

(autoavaliación). 

x 



 

 

Emprego de murais e mapas 

conceptuais cos contidos mínimos 
x 

Aportación á familia de pautas e 

recomendacións do traballo individual 
x 

Metodoloxía multisensorial: Empregar 

diferentes estímulos (visuais, 

musicais…) 

x 
Metodoloxías que favorezan a 

participación do alumnado. 
x 

Exames escritos curtos e con 

preguntas breves, cerradas, claras e 

sinxelas 

x 

Formación TICs nos recursos 

informáticos do centro educativo (aula 

virtual,...) 

 

Reunións regulares entre o 

profesorado e a familia (3 semanas) 
x 

Aprendizaxe globalizado: 

Organización  de contidos en ámbitos 

integradores. 

x 

Desenvolvemento de estratexias que 

favorezan a autonomía e aprendizaxe 
x Repasar diariamente x 

Intervencións funcionais e individuais    

    

  

10.5. Recursos 
 Persoais: Familias, mestres titores/as, mestres especialistas das 

diferentes áreas, mestres especialistas en Pedagoxía Terapéutica e Audición e 

Linguaxe, orientadora e Equipo Directivo. 

 Materiais: material didáctico e curricular, recursos informáticos 

(ordenadores, pantalla dixital, aulas virtuais,  etc). 

 

10.6. Temporalización 
MESES ACTIVIDADES A REALIZAR 

 OUTUBRO: 

 

 Repaso dos números, días da semana, meses 

do ano, estacións, meses... nas rutinas diarias. 

 Repaso do vocabulario relacionado cos xogos 

e cas actividades de verán, en forma de charla 

acerca do noso verán. 



 

 

NOVEMBRO: 

 

 Repaso dos números, días da semana, meses 

do ano, estacións, meses... nas rutinas diarias. 

 Apredizaxe e repaso dos números do 1 ao 50 

na lingua estranxeira. 

 Elaborar e usar de forma autónoma os 

diccionarios visuais. 

DECEMBRO: 

 

 Repaso das palabras e expresións do mestre 

na aula, así como da linguaxe de aula, de 

forma lúdica. 

 Presentarnos a nós mesmos oralmente, 

falando do noso nome, idade, gustos... e 

respondendo preguntas sinxelas. 

 

10.7. Criterios de avaliación 

Os criterios de calificación establécense do seguinte xeito: 

-A valoración das probas escritas será do 50% 

-A valoración do traballo do alumno tanto na casa como na clase supón outro 

30% 

-O 10% da valoración corresponde á participación activa na aula, actitude con 

respecto á materia... 

- O 10% da valoración corresponde ao comportamento do alumno/a. 

10.8. Avaliación e seguemento 
 A avaliación realizarase en decembro ao final do primeiro trimestre.  

Faranse tres revisións xerais ó longo do trimestre. Na reunión de avaliación 

trimestral analizarase o grado de consecución dos obxectivos e contidos 

mínimos.  O criterio de avaliación a seguir será o seguinte: Progreso nos 

resultados das avaliacións, tendo en conta o número de áreas con cualificación 

global positiva conseguidos polo alumando con respecto á avaliación do curso 

anterior. 

 



 

 

11. REQUISITOS MÍNIMOS 

3º de Primaria 

• Expresa oralmente pensamentos, sentimientos e opinións dunha maneira 

sencilla. 

• Entende distintos tipos de textos do seu nivel académico, recoñencendo as 

intencións comunicativas. 

• Ten en conta a importancia de respetar as reglas gramaticais na producción 

escrita. 

• Usa vocabulario suficiente para expresarse de forma oral e escrita con pro-

piedade e precisión. 

• Escribe textos curtos para expresar ideas, sentimientos e experiencias. 

• Identifica e nomea vocabulario básico de hobbies, comida, deportes, animais, 

rutinas, actividades de verán, cores, tempo, calendario (días da semana, me-

ses…), Nadal e Halloween. 

• Recoñece, identifica e conta de 0 a 100.  

 

  



 

 

12. PLAN DE REFORZO E RECUPERACIÓN DA 
ASIGNATURA 

 Faranse actividades de reforzo e materiais específicos para garantir que o 

alumnado nesta situación poda conseguir os obxectivos esperados. 

 Farase un seguemento individual e continuado do traballo destes 

estudantes, para poder resolver calqueira dúbida que podan ter. 

 Subiranse á aula virtual materiais específicos de reforzo para estes 

estudantes, para que podan complementar o traballo na aula co traballo 

dende casa. 

 

  



 

 

13. PLANS E PROXECTOS ESCOLARES 

Proxecto lector: Lei Oránica 8/2013, 9 de Decembro. Artículo 18, Lei Orgánica 

de Educación 2/2006, 3 de maio (LOE). Anexo IV: Usaranse distintas historias 

en cada unidade, que serán o centro da mesma. Con estas historias 

traballaremos o vocabulario principal e repasaremos os coñecementos previos 

e os intereses dos alumnos. Ademais, traballaremos con libros reais de países 

de lingua inglesa, para despertar o interese acerca da cultura e a costumes 

sociais dalá. Para isto teremos un período regular de lectura na clase, para ver 

e escoitar historias con eles. 

Plan de convivencia: O Plan de convivencia, de coexistencia e participación 

na comunidade educativa será traballado en cada clase baseándonos nunha 

relación libre de prexuizos cos nosos estudantes e usando materiais que 

promovan a co-existencia. 

Plan de TICs: Mediante a introducción de novos materiais na aula, como smart 

boards ou CDs interactivos con xogos, temos a posibilidade de introducir as 

novas tecnoloxías na aula, para poñer aos nenos e nenas en contacto con 

novos medios de aprendizaxe constantemente. Non podemos olvidar o uso de 

ordenadores na aula de informática, e o uso de internet para a búsqueda de 

materiais, cancións e historias. Esta sección estará moi presente porque o uso 

de novas tecnoloxías será moi común na clase de inglés. Non podemos 

olvidarnos de que o noso centro entrou este ano no programa E-Dixgal, que 

fomenta o uso as novas tecnoloxías entre os nosos estudantes, 

proporcionando ordenadores portátiles para o uso individual dos noso 

alumnado de 5º de Primaria. Tamén, debido ás características especiais deste 

ano, moitos dos materiais e actividades feitos na clase serán subidos á aula 

virtual para que o alumnado poda acceder a eles dende a súa casa. 

 

  



 

 

14. ADAPTACIÓN DAS CLASES A UNHA SITUACIÓN 
DE ENSINANZA MIXTA OU NON PRESENCIAL 

Debido á situación de alerta sanitaria, causada polo Co-ViD 19 este ano 

vivimos unha situación sen precedentes, na que tanto os profesores coma o  

alumnado poderíamos vernos traballando dende casa como xa ocurriu o 

pasado curso escolar. Este curso escolar, debemos estar preparados para 

afrontar unha situación de docencia dende casa, xa sexa de forma parcial o 

completa. Por iso mesmo, desarrollamos este apartado, para facilitar unhas 

pautas de seguemento básicas no caso de que nos atopemos nesta situación. 

No caso de docencia presencial, faremos fincapé no uso da aula virtual como 

ferramenta adicional para facer actividades de aula e traballo, para que o noso 

alumnado aprenda a manexala e utilizala. 

14.1 Docencia mixta 

No caso de que a situación que se nos presente consista en facer unha 

docencia mixta, alternando días de teletraballo e días de traballo presencial, 

seguiremos as mesmas pautas que durante o curso escolar: subiremos 

materiais á aula virtual para seguir traballando nos contidos, faremos videos 

explicativos para que os nosos alumnos comprendas as novas aprendizaxes e 

faremos reunións semanais para resolver dúbidas e manternos en contacto co 

noso alumnado, facendo fincapé no seu estado emocional e anímico. 

A aula virtual do centro será unha ferramenta clave nesta situación, pois o ano 

pasado serviunos para manter o contacto e o traballo tanto coas familias como 

co alumnado. Outras aplicacións e ferramentas dixitais serán utilizadas para 



 

 

complementar as aprendizaxes, tales como: liveworksheets, kahoot, educaplay, 

vimeo, youtube… 

14.2 Docencia non presencial 

No caso de confinamento e docencia online ou non presencial, dende o centro 

decidimos seguir unhas directrices xerais, para facilitar a situación a toda a 

comunidade educativa: 

• Reducción das horas de clase: Baseándonos na experiencia do 

ano pasado, observamos que os alumnos non traballan da mesma 

maneira dende casa que no centro escolar. As familias non sempre 

están dispoñibles para axudar, e os nenos non sempre son autónomos 

nas tarefas asignadas; ademáis de que a carga lectiva é excesiva. Por 

isto, decidimos que no caso de docencia non presencial, cada tutor 

reduciría os horarios para adecualos a esta situación, con non maís de 

tres asignaturas cada día. 

• Traballo autónomo por parte do alumnado: Como docentes, 

cremos que nesta situación o alumnado ten que traballar de forma 

autónoma, facendo os exercicios asignados coa axuda das nosas 

explicacións, pero sen necesidade de que nós estemos virtualmente 

con eles en tódalas sesións. Por iso mesmo, non faremos 

videochamadas cada vez que haxa clase, senon que adicaremos ese 

tempo á corrección de traballos e exercicios que eles fixeran 

autónomamente. 



 

 

• Videochamadas: O contacto continuo co alumnado é importante, 

xa non só para poñernos ao día dos seus avances e problemas na 

materia, senón para observar o seu estado emocional e axudarlles a 

sobrelevar a situación mediante charlas e reunións cos seus 

compañeiros de clase. Por iso, consideramos importante ter polo 

menos unha reunión semanal con cada clase, para preguntar dúbidas, 

facer repaso da materia e intercambiar opinións acerca de como levan 

a situación. 

A parte destas directrices xerais, dende a asignatura de inglés trataremos de 

levar un enfoque metodolóxido lúdico e facer actividades que estén baseadas 

nos intereses dos nosos alumnos e alumnas. Traballaremos con cancións, 

vídeos e historias curtas en lingua estranxeira, crucigramas, pasapalabras… 

 

  



 

 

15. CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA PRÁCTICA 
DOCENTE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Contribución ao desenvolvemento social e persoal dos estudantes. 

Busca un desenvolvemento integral 

dos estudantes, favorecendo a súa 

integración e autonomía persoal. 

          

Coñece o transfondo persoal dos 

estudantes e está interesada nos seus 

hobbies e intereses. 

          

Móstrase accesible para os estudantes 

e as familias. 

          

Toma as medidas necesarias para 

mellorar a coexistencia e a resolución 

pacífica de conflictos. 

          

Organización da aula e uso dos recursos da escola. 

Busca unha organización flexible das 

actividades feitas para o centro. 

          

Axusta as actividades aos recursos da 

escola. 

          

Contribución aos plans e proxectos escolares. 

Coñece os plans e proxectos escolares.           

Fai as actividades necesarias para 

desenrolar os plans e proxectos. 

          

Colabora no seguemento e 

implementación de plans e proxectos. 

          

 



 

 

16. CRITERIOS PARA A AVALIACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN 

O proceso de facer a programación é previo ao comezo do 

ano escolar, así que pode haber diferencias entre o 

planeado e as necesidades reais. A programación debe ser 

avaliada polo equipo de ciclo periódicamente para facer as 

adaptaciones á evolución do proceso de ensinanza-

aprendizaxe. Seguiremos os seguintes criterios. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Organización e distribución dos contidos e criterios de avaliación. 

Os contidos teñen unha 

temporalización flexible. 

          

Os obxectivos e as metas son 

alcanzables e relacionadas coa concreción 

curricular. 

          

As actividades son coherentes cos 

contidos e obxectivos. 

          

Enfoques metodolóxicos e didácticos. 

Promove a participación  activa dos 

estudantes con actividades motivadoras. 

          

Establece metodoloxías aos 

obxectivos. 

          



 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación. 

Son adecuados para a idade e as 

habilidades dos estudantes. 

          

Usa a observación diaria e notas diarias 

para recoller información. 

          

Usa diversas técnicas e instrumentos.           

Medidas para a diversidade de intereses, motivacións, ritmos e 

estilos de aprendizaxe. 

Ten en conta a diversidade de intereses, 

motivacións, ritmos e estilos de aprendizaxe. 

          

Introduce medidasde detección de 

problemas e/ou dificultades. 

          

Ten unha natureza comprensiva e 

preventiva das dificultades. 

          

 

  



 

 

17. COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS E ESTUDANTES 

Cada trimestre un boletín de notas é enviado a cada familia, no cal se explican 

as súas notas e o seu comportamento cívico-social. Cada luns, de 5 a 6, o tutor 

recibirá de forma telemática aos país de un ou varios alumnos para dar 

información acerca da evolución académica dos seus alumnos. Os 

especialistas informarán ao tutor do desenvolvemento dos alumnos nas súas 

materias antes das titorías. 

Cada semana as libretas e os activity books serán revisados, facendo unha 

análise cos estudantes, para que podan rectificar e asegurar os seus 

coñecementos. 

Ademáis, as comunicacións importantes levaranse a cabo en formato papel e 

electrónico, co uso da apliación abalar movil. 
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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTO 

Tendo en conta a realidade actual da Unión Europea, o concepto de 

plurilingüismo adquire cada vez máis importancia para o Consello de Europa no 

que se refire á aprendizaxe de idiomas, promovendo a aprendizaxe dos 

mesmos mediante a elaboración do Marco Común Europeo de Referencia ( 

MCER). O coñecemento de idiomas estranxeiros ofrece aos nosos estudantes 

unha perspectiva multicultural da vida. 

1.1 Escola 

Real Decreto 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos 

mínimos dos centros que imparten os ensinos de segundo ciclo de Educación 

Infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria. 

Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento 

Orgánico dos centros de Educación Infantil e de Educación Primaria. 

Orde do 22 de xullo de 1997, pola que se regulan determinados aspectos da 

organización e funcionamento das escolas de Educación Infantil, das escolas 

de Educación Primaria e das escolas de Educación Infantil e Primaria 

dependentes da Consellería de Educación e Xestión Universitaria. 

Decreto-Ley, 31/2020, do 29 de setembro, que trata de cuestións importantes 

sobre a  flexibilización dos criterios de avaliación e os criterios de promoción 

dos alumnos. 

A presente programación está dirixida aos alumnos dos 6 niveis de Educación 

Primaria do CEIPP Santa María, situado na localidade das Pontes de García 

Rodríguez (A Coruña). A maioría dos alumnos viven en entidades de pequena 

poboación, onde as familias teñen un nivel socioeconómico medio. 

A poboación ten ao redor de 10.000 habitantes, e outras dúas escolas públicas 

para proporcionar servizos educativos á zona. O CEIPP Santa María está 

situado no centro do pobo, o que lles permite non ter servizo de autobús. 

Ademais, a escola está dentro do Proxecto Plurilingüe, o que significa que 

terán a materia de Artes en inglés. 
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O centro ten 9 unidades, tres para Educación Infantil e seis para Educación 

Primaria. O número de profesores desta escola é de 17. Hai 4 profesores de 

Educación Infantil, 6 profesores de Primaria, un profesor de Inglés, un profesor 

de Música, un profesor de Educación Física, un profesor de Relixión (que 

tamén visita outras escolas), un profesor de Lingua e Audición e un orientador. 

O número total de alumnos é de 157, dos cales 36 están matriculados en 

Educación Infantil e 121 distribúense entre os diferentes niveis de Educación 

Primaria: 

Nivel Número de 

estudantes 

4º Ed. Inf. 8 

5º Ed. Inf. 8 

6º Ed. Inf. 20 

1º Ed. Primaria 21 

20 Ed. Primaria 10 

3º Ed. Primaria 20 

4º Ed. Primaria 14 

5º Ed. Primaria 13 

6º Ed. Primaria 24 

 

A nosa escola ten un profesor auxiliar de conversación itinerante co que 

traballar o idioma. Normalmente vai ás materias de arte e inglés. 
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1.2 Clase 

A escola ten unha aula de inglés en si mesma, que se atopa no segundo piso. 

Este ano, a aula de inglés utilízase como un aula Covid-19, para manter aos 

estudantes con síntomas. O profesor de inglés terá que visitar cada clase co 

material necesario. Cada clase ten un proxector conectado a un computador, 

unha pizarra branca e unha de xiz, mesas, cadeiras e diferentes útiles 

escolares. Cada alumno terá que traer o material necesario, e tentaremos non 

compartir ningún material da aula (lapis, bolígrafos...). 
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2. Á ÁREA DE LINGUA ESTRANXEIRA:  INGLÉS 

A linguaxe é a ferramenta para a aprendizaxe e a comunicación, por iso os idiomas 

son vitais na vida cotiá das persoas. Neste mundo globalizado no que vivimos, 

agora máis que nunca, os idiomas deben ser aprendidos dende o principio. A 

aprendizaxe de idiomas estranxeiros é pertinente neste contexto, para poder 

comunicarse nun contexto multicultural e plurilingüe. 

O Marco Europeo de Referencia para as Linguas determina as competencias 

lingüísticas dos estudantes en cada parte da aprendizaxe de idiomas ao longo da 

súa vida. A Educación Primaria é só o comezo desta aprendizaxe de idiomas 

estranxeiros, e a base para os alumnos, de modo que cando terminen a súa 

educación e aprendizaxe escolar terán comprensión e comunicación escrita e oral 

nun idioma estranxeiro que lles permita ser usuarios independentes. 

En Galicia temos o primeiro contacto coa aprendizaxe de linguas estranxeiras no 

segundo ciclo de Educación Infantil, co obxectivo de darlles as primeiras 

experiencias nas habilidades orais. Cando estes alumnos chegan á Educación 

Primaria xa teñen certa experiencia coa lingua estranxeira. O plan de estudos está 

estruturado para cada ano en cinco bloques. Mostrámolos por separado, pero 

deben ser entendidos como inseparables na práctica lingüística, en cada acto 

comunicativo. 

Dacordo co artigo 4 do Decreto 105/2014, os contidos son o conxunto de 

coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que contribúen á consecución 

dos obxectivos de cada etapa educativa e á adquisición de competencias. Os 

contidos ordénanse en disciplinas, que se clasifican en materias, áreas, ámbitos e 

módulos segundo o ensino, as etapas educativas ou os programas nos que 

participan os alumnos. 

Bloque 1. Comprensión de textos orais: trata da comprensión auditiva. Consta de 

dous partes: a primeira ten que ver coas estratexias de comprensión e a segunda 

coa identificación de patróns sonoros, ritmo, entoación e acento básico como 

aspectos fundamentais para a comprensión de textos orais breves. 

Bloque 2. Produción de textos orais: trata da expresión oral. Consta de dous 

partes: a primeira ten que ver coas estratexias de produción e a segunda coa 

identificación de patróns de son, ritmo, entoación e acento básico. 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos: trata da lectura. Consta de dous 

partes: a primeira ten que ver con estratexias de comprensión e a segunda coa 

identificación de patróns gráficos, ortografía elemental e convencións de puntuación. 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: trata da escritura. Consta de dous 

partes: a primeira ten que ver coas estratexias de produción e a segunda coa 

identificación de patróns gráficos, ortografía elemental e convencións de puntuación. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia cultural: trata da reflexión sobre 

a lingua e a conciencia intercultural. Trátase dos aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos, as funcións comunicativas, as estruturas sintácticas- discursivas e 

o léxico oral de alta frecuencia. 

Os contidos, os criterios de avaliación e as normas de aprendizaxe organízanse nos 

cinco grandes bloques, e temos que miralos de maneira competente. As relacións 

entre estes tres elementos do programa de estudos son inequívocas. Isto significa 

que por cada habilidade comunicativa listada nos estándares de aprendizaxe, debe 

haber un grupo de contidos relacionados con ela. Desta maneira, para avaliar a 

adquisición de cada estándar, debemos aplicar tódolos criterios de avaliación 

descritos para unha tarefa específica. Debe existir unha coordinación entre os 

profesores de linguas estranxeiras e os profesores de linguas cooficiais, para evitar 

a repetición dos contidos típicos de cada lingua, por exemplo as estratexias de 

lectura ou o proceso de escritura. É esencial un tratamento integral dos idiomas. 

Por último, o noso colexio forma parte da rede de colexios plurilingües de Galicia, o 

que significa que debe existir unha coordinación directa entre o profesor de lingua 

estranxeira, e aqueles que a utilizan para o ensino doutras áreas curriculares. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE 
Segundo o artigo 4 do Decreto 105/2014, as competencias son as capacidades 

para aplicar de maneira integrada os contidos de cada etapa de ensino e 

educación, a fin de lograr a execución adecuada das actividades e a resolución 

eficaz de problemas complexos. 

O Decreto 105/2014, artigo 5 e a Orde  ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, 

describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de 

avaliación no Ensino Primario, o Ensino Secundario e o Bacharelato: 

- 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 da iniciativa e o espírito empresarial ( CSIEE). 

- Concienciación e expresións culturais ( CCEC). 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira contribúe directamente á adquisición 

da competencia comunicativa lingüística, completando, enriquecendo e 

enchendo de novos puntos comprensivos e expresivos esta capacidade 

comunicativa. A aprendizaxe dunha lingua estranxeira baseado no 

desenvolvemento das capacidades comunicativas, contribuirá ao 

desenvolvemento desta competencia básica da mesma maneira que a lingua 

materna. A lingua estranxeira é esencial para esta competencia no discurso 

oral, xa que a capacidade de escoitar e falar é moi importante neste momento. 

Da mesma maneira, a aprendizaxe dunha lingua estranxeira mellora a 

competencia comunicativa ao desenvolver a capacidade de expresión. 
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4. OBXECTIVOS 

O Decreto 105/2014, no seu artigo 4, define como obxectivos os referentes 

relacionados cos logros que deben alcanzar os alumnos ao finalizar o proceso 

educativo, como resultado das experiencias de ensino e aprendizaxe 

intencionalmente planificadas para este fin. 

Decreto 105/2014, Artigo 3: 

a) Coñecer e apreciar as normas e valores da convivencia, aprender a traballar 

de acordo con eles, prepararse para a participación activa na cidadanía e o 

respecto dos dereitos humanos, así como a  multiculturalidad propia dunha 

sociedade democrática. 

b) Levar a cabo unha ética de traballo individual e en equipo, baseada no 

esforzo e a responsabilidade nos estudos, así como desenvolver aptitudes 

relacionadas coa confianza en si mesmo, o pensamento crítico, a iniciativa 

persoal, a curiosidade, o interese e a creatividade no proceso de aprendizaxe e 

o espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e resolución de conflitos que lles 

permitan crecer de maneira independente dentro da contorna familiar e 

doméstico, así como nos grupos sociais nos que interactúan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas 

entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, así como mostrar respecto e non discriminar ás persoas con algunha 

discapacidade. 

e) Coñecer e utilizar adecuadamente as linguas galega e castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas. 

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira, a capacidade de 

comunicarse (competencia comunicativa) a un nivel básico que lles permita 

expresar e comprender mensaxes sinxelas e interactuar en situacións cotiás. 

g) Desenvolver habilidades matemáticas básicas e iniciar tarefas de resolución 

de problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser capaces de aplicalos a 

situacións da vida cotiá. 
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h) Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, 

Xeografía, Historia e Cultura, con especial atención aos relacionados e 

vinculados con Galicia. 

i) Introducirse no uso das TIC, con fins de aprendizaxe, utilizando o 

pensamento crítico cando se reciben e elaboran mensaxes. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e comezar a 

traballar na construción de respostas visuais e audiovisuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptando o corpo propio e o dos demais, 

respectando as diferenzas e utilizando a educación física e o deporte como 

medio para fomentar o desenvolvemento persoal e social. 

l) Coñecer e apreciar aos animais máis próximos ao ser humano e adoptar 

modos de comportamento que favorezan o seu coidado. 

m) Desenvolver as capacidades afectivas en todos os aspectos da 

personalidade e das relacións cos demais, así como unha actitude contraria á 

violencia, aos prexuízos de calquera natureza e aos estereotipos sexistas. 

n) Fomentar a educación viaria e as actitudes de respecto á prevención do 

tráfico e os accidentes de tráfico. 

o) Coñecer, apreciar e valorar a singularidade cultural, lingüística, física e 

social de Galicia, dando especial relevancia a aqueles homes e mulleres que 

realizaron importantes achegas á cultura e sociedade galegas. 

Sendo os obxectivos relacionados coa área de lingua estranxeira inglesa:  b),  

c),  f) e I) 
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5. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 

 

ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO CUARTO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 b 

 f 

 B1.1. Estratexias de comprensión:  

- Uso progresivo do contexto visual e non verbal e dos 

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

situación. 

- Interpretación das ideas principais expresadas en 

mensaxes orais de progresiva complexidade, como 
instrucións ou explicacións e interaccións orais ou 
gravacións en soporte audiovisual e informático para 

extraer información global e dalgún detalle concreto. 

- Recoñecemento de léxico, formas e estruturas básicas 

orais propias da lingua estranxeira, para expresar 
funcións previamente utilizadas. 

- Asociación de palabras e expresións con elementos 

paraverbais (entoación, pausas, énfases…) e non verbais 
(expresión facial, xestos...). 

- Seguimento verbal e non verbal de mensaxes orais 

(instrucións e peticións)de progresiva complexidade en 
situacións comunicativas habituais dentro e fóra da aula. 

- Repetición, memorización comprensiva e observación de 

modelos correspondentes a rimas, cancións, 
dramatizacións... para a adquisición do léxico e 

expresións cotiás da lingua estranxeira. 

- Desenvolvemento de actitudes e estratexias de 

cooperación e respecto en situacións de aprendizaxe 
compartida que faciliten interaccións orais en grupo, 
seguindo modelos pautados, para a realización de tarefas 

na aula. 

 B1.2. Patróns sonoros, rítmicos e de entoación: identificación 

progresiva de aspectos fonéticos, do ritmo e da entoación da 
lingua estranxeira como aspectos fundamentais para a 

comprensión de breves textos orais a través do xogo e da 
expresión corporal e musical. 

 B1.1. Comprender a idea global e a información máis 

importante en textos orais moi breves con estruturas 
simples e coñecidas cun léxico de uso cotiá con axuda 

de elementos lingüísticos e non lingüísticos presentes 
nas situacións comunicativas e conectados cos 
propios intereses e coas propias experiencias, 
articulados con claridade e lentamente, transmitidos de 

viva voz ou por a través de recursos multimedia que 
non distorsionen a mensaxe. 

 B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis 

adecuadas para a comprensión do sentido xeral, e a 

información mais importante do texto. 

 B1.3. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de 

entoación básicos nos diferentes contextos 
comunicativos de forma significativa. 

 PLEB1.1. Comprende o sentido global e 

a información mais importantes de textos 
orais, con estruturas coñecidas e léxico 

de uso cotiá procedentes de medios 
audiovisuais ou da Internet adecuados a 
súa idade. 

 CCL 

 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. 

 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 

 CAA 

 PLEB1.4. Escoita atentamente en 

interaccións cara a cara, sen 
interromper. 

 CCL 

 CSC 

 PLEB1.5. Interese e respecto polas 

intervencións orais alleas en prol da 
mellora da súa pronuncia, entoación e 
acentuación. 

 CCL 

 CSC 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO CUARTO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

 b 

 c 

 i 

 B2.1. Estratexias de produción: 

- Planificación: 

- Concibir a mensaxe con claridade e practicalo varias 

veces. 

- Execución: 

- Expresar a mensaxe con claridade axustándose aos 

modelos. 

- Apoiarse nos coñecementos previos para participar 

activamente en situacións funcionais de comunicación, 
seguindo modelos, adecuadas á idade do alumnado e 

aos seus intereses.. 

- Compensar as carencias lingüísticas mediante 

procedementos non verbais (xestos, expresións 
faciais, posturas, contacto visual ou corporal). 

- Recoñecer e usar progresivamente léxico, formas e 

estruturas básicas orais moi breves propias da lingua 
estranxeira, para expresar funcións previamente 

traballadas. 

- Participar en interaccións orais en situacións reais ou 

simuladas a través de respostas verbais e non verbais. 

- Producir textos orais cotiás de índole diversa tendo en 

conta tanto elementos lingüísticos como 
extralingüísticos: utilizar xestos ou recorrer a imaxes 

para axudar na comprensión de producións orais. 

- Participar activamente en intercambios lingüísticos 

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

- Empregar a lingua estranxeira en situacións variadas 
de comunicación. 

 B2.2. Patróns sonoros, rítmicos e de entoación: 

- Uso axeitado dos sons propios da lingua estranxeira: 
pronuncia de palabras e frases cotiás de forma 

comprensible. 

- Iniciación ás normas que regulan a interacción oral 

(quendas de palabra, volume de voz e ritmo axeitado). 

- Dominio moi progresivo de aspectos fonéticos básicos, de 

ritmo e entoación para a produción de textos breves orais 
a través do xogo e da expresión corporal e musical. 

 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). 

 B2.2. Participar de forma activa e cooperativa en 

situacións funcionais de comunicación que requiran un 

intercambio directo de información en áreas de 
necesidade inmediata ou temas do seu interese cunha 
pronuncia axeitada e empregando as convencións 
propias do proceso comunicativo. 

 B2.3. Valorar as linguas estranxeiras como 

instrumento de comunicación. 

 B2.4. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación básicos e de uso diario. 

 PLEB2.1. Participa en situacións reais 

ou simuladas de comunicación breves e 
elementais, previamente preparadas e 
ensaiadas, sobre temas do seu interese, 

sobre persoas da súa contorna 
inmediata, cunha pronuncia e entoación 
comprensibles. 

 CCL 

 CSC 

 PLEB2.2. Pregunta e responde para 

dar/obter información en interaccións 

cotiás. 

 CCL 

 PLEB2.3. Amosa unha actitude de 

escoita atenta. 
 CSC 

 PLEB2.4.Reproduce comprensiblemente 

textos orais sinxelos e breves (p.e. 
cancións, conversas telefónicas ou 

dramatizacións). 

 CCL 

 CSC 

 PLEB2.5. Manifesta interese e respecto 

polas apartacións do seus 
compañeiros/as. 

 CSC 

 PLEB2.8. Amosa unha actitude positiva 

polo uso da lingua estranxeira nas 
diferentes situacións comunicativas. 

 CCL 

 CSC 

 PLEB2.9. Domina progresivamente 

aspectos fonéticos, do ritmo, da 
acentuación e da entoación da lingua 
estranxeira para a produción de textos 

orais. 

 CCL 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 b  B3.1. Estratexias de comprensión:  B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e 

as ideas máis importantes en textos escritos sinxelos 

 PLEB3.1. Comprende frases simples 

escritas, relacionadas cos temas 

 CCL 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO CUARTO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

 f - Activación dos coñecementos previos en relación á 
tipoloxía e tema do texto que se vai traballar. 

- Identificar elementos icónicos, títulos e facer unha 
primeira anticipación sobre o contido de textos escritos 

sinxelos adaptados á súa idade. 

- Identificación de palabras clave do texto, relacionadas 

cos e coas personaxes e o contexto a través da linguaxe 
non verbal ou co apoio de ilustracións. 

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

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

previamente utilizadas. 

- Captación da idea global e identificación de elementos 

máis relevantes en textos escritos situacións cotiás 
próximas á experiencia como invitacións, felicitacións, 
notas, avisos, folletos..., con axuda de elementos 

lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

- Lectura guiada e comprensión de diferentes textos 

sinxelos, en soporte papel e dixital, adaptados á 
competencia lingüística do alumnado, para utilizar 

información global e específica, no desenvolvemento 
dunha tarefa, proxecto ou para gozar da lectura. 

- Iniciación no uso do dicionario bilingüe e das tecnoloxías 

da información e da comunicación para ler (web, 
programas multimedia e correo electrónico). 

 B3.2. Patróns gráficos, convencións ortográficas e de 

puntuación elementais: 

- Recoñecemento dos signos de puntuación elementais. 

- Asociación de grafía, pronuncia e significado a partir de 
modelos escritos, expresións orais coñecidas e 

establecemento de relacións analíticas grafía-son. 

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

de temas previamente traballados de forma oral e de 
interese para o alumnado, e conte con apoio visual en 
soporte papel ou dixital. 

 B3.2. Coñecer as estratexias básicas máis adecuadas 

para a comprensión do sentido xeral, e as ideas 
principais en textos escritos sinxelos. 

 B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os 

significados e intencións comunicativas básicas que 

expresen pausas, exclamacións e interrogacións. 

traballados previamente de forma oral. 

 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. 

 CCL 

 PLEB3.3. Amosa interese pola lectura 

nunha lingua estranxeira. 

 CCL 

 CAA 

 PLB3.4. Selecciona contos, narracións 

ou outro material escrito da biblioteca de 
aula para a súa lectura autónoma 

acordes a súa idade e intereses. 

 CCL 

 CSIEE 

 PLB3.5. Iniciase progresivamente no uso 

autónomo de estratexias de 
comprensión lectora. 

 CCL 

 CAA 

 PLB3.6. Formula hipóteses sobre o texto 

a partir de elementos icónicos e títulos 
que o acompañan, e compróbaas. 

 CCL 

 CSIEE 

 PLEB3.7. Valora a lingua escrita como 

medio de comunicación. 
 CCL 

 CAA 

 PLEB3.9. Amosa interese por 

informarse, comunicarse e aprender a 

través dos textos escritos. 

 CCL 

 CSIEE 

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 b 

 f 

 i 

 B4.1. Estratexias de produción: 

- Planificación: 

- Seleccionar o tipo de texto que se vai producir: conto, 

notas, dramatizacións … 

- Iniciarse no uso do dicionario bilingüe e outros 
materiais de consulta en soporte papel ou dixital 

adecuados á idade do alumnado. 

 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. 

 CCL 

 PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas, 

seguindo un modelo dado e respectando 
a estrutura gramatical coñecida. 

 CCL 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO CUARTO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

- Execución: 

- Producir a mensaxe escrita con claridade, utilizando 

expresións e frases coñecidas. 

- Compensar as carencias léxicas mediante o uso do 

dicionario visual do alumnado e de materias 

audiovisuais e multimedia para reproducir mensaxes 
escritas sinxelas. 

- Apoiarse nas palabras e frases coñecidas previamente 

en interaccións orais e de lectura. 

- Seleccionar e empregar o léxico adecuado ao tema e 

usar algún recurso cohesivo para non repetir palabras. 

- Reelaborar informacións en ficheiros, libriños... textos 

escritos, moi breves e pautados, afíns aos seus 
intereses, cunha intención comunicativa. 

- Reproducir a forma gráfica de certas palabras en 

situacións comunicativas, sen modelos dados, a través 
de hipóteses ou tratando de recordar a súa forma. 

- Compoñer a partir de modelos, diferentes textos 

sinxelos, utilizando expresións e frases coñecidas 
oralmente, para transmitir información. 

- Utilizar a lingua estranxeira en mensaxes escritas 
como recordatorio visual e para á aprendizaxe de 

novas palabras e expresións (carteis para identificar 
os obxectos e os espazos da aula, calendario, normas 
de xogos, cartafol colectivo...). 

- Iniciarse no uso das tecnoloxías da información e a 
comunicación para producir textos e presentacións, 

recompilar e transmitir información. 

  B4.2. Patróns gráficos, convencións ortográficas e de 

puntuación elementais: 

- Uso dos signos de puntuación máis básicos. 

- Uso de símbolos de uso frecuente: €, ₤. 

- Asociación de grafía, pronuncia e significado a partir de 

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

 B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis 

adecuadas para a produción de textos escritos. 

 B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións 

ortográficas básicas para escribir con razoable 
corrección frases curtas que utiliza normalmente ao 

falar, cunha ortografía aceptable. 

 B4.8. Iniciarse no uso das ferramentas informáticas 

para completar actividades preelaboradas polo persoal 
docente. 

 PLEB4.3. 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). 

 CCL 

 PLEB4.4. Completa un formulario en liña 

cos seus datos persoais e dos e das 
demais (nome, apelido, idade...). 

 CCL 

  PLEB4.5. Responde de forma escrita a 
preguntas sobre temas traballados en 

clase como, por exemplo, onde está un 
obxecto ou un lugar, de que cor é un 
obxecto, que hora é, cales son os seus 

gustos ou se hai algo nun determinado 
lugar. 

 CCL 

 PLEB4.6. Escribe correspondencia 

persoal simple en soporte papel ou 

dixital falando de si mesmo/a e da súa 
contorna inmediata. 

 CCL 

 PLEB4.7. Produce textos escritos 

significativos,en soporte papel ou dixital, 
de forma individual ou en parella 

seguindo o modelo traballado. 

 CCL 

 CD 

 CSC 

 PLEB4.8. Utiliza de xeito guiado as TIC 

para a produción de textos sinxelos. 

 CCL 

 CD 

 PLEB4.9. Presenta os seus textos con 

caligrafía clara e limpeza: evitando 
riscos, inclinación de liñas etc. 

 CAA 

 CSIEE 

 PLEB4.10. Amosa interese por utilizar a 

lingua estranxeira escrita de forma 
correcta en situacións variadas 

atendendo á súa corrección ortográfica. 

 CCL 

 CAA 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 b 

 f 

 B5.1. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

- Valoración positiva das intervencións orais propias 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, 

 CCL 

 CAA 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO CUARTO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

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

- Valoración da propia cultura a través do coñecemento e 

valoración doutras culturas, respecto e aceptación de 
ideas e costumes distintos. 

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

- Recoñecemento da realidade plurilingüe da propia 

contorna. 

 B5.2. Funcións comunicativas: 

- Establecemento de relacións sociais: saudar, agradecer, 

despedirse, dirixirse aos demais. 

- Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre 

aspectos persoais dun mesmo/a e dos e das demais. 

- Expresión da posesión dun mesmo/a e dunha terceira 

persoa en afirmativa e negativa. 

- Expresión da información en afirmativa e negativa e 

formulación das correspondentes preguntas. 

- Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre os 

días da semana, os meses e o tempo atmosférico, a hora 
etc. 

- Descrición das rutinas diarias. 

- Realización de preguntas e respostas sinxelas indicando 

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

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

- Formulación de preguntas e respostas sinxelas en 

relación á cantidade. 
- Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre os 

gustos e preferencias. 

- Realización de preguntas e respostas sobre a habilidade. 

- Expresión de habilidades e capacidades en afirmativo e 
negativo. 

- Formulación de preguntas e respostas sobre a 

vestimenta. 

- Descrición de persoas, plantas e animais. 

- Expresión básica de desexos. 

- Formulación de preguntas sobre o desexo. 
- Expresión de instrucións. 

- Preguntas e respostas sobre petición e ofrecemento de 

axuda. 

 B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e pola súa 

cultura. 

 B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente 

en situacións reais ou simuladas en contextos 
dirixidos. 

 B5.4. Obter e dar información persoal, sobre o seu 
contorno máis inmediato en situacións comunicativas 

habituais dentro e fóra da aula. 

 B5.5. Expresar nocións básicas relativas a rutinas, 

tempo, vestimenta e prezo. 

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

obxectos e de lugares. 

 B5.7. Solicitar e comprender o permiso, o acordo, a 

información, a preferencia, a axuda ou o desexo, a 
capacidade entre outras. 

 B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas 

morfosintácticas para realizar as funcións 

comunicativas propias do seu nivel. 

 B5.9. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os 

seus significados asociados. 

 B5.10. Utilizar estruturas sintácticas de progresiva 

dificultade (p. e. enlazar frases sinxelas con 
conectores básicos como and, or, then). 

 B5.10. Mostrar un control sobre un conxunto de 

estruturas gramaticais sinxelas e de modelos de 
oracións e frases dentro dun repertorio memorizado. 

 B5.11. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel 

en situacións comunicativas sinxelas da vida da aula 

ou fóra dela. 

 B5.12. Comparar aspectos lingüísticos e culturais das 

linguas que coñece para mellorar na súa aprendizaxe 
e lograr unha competencia integrada a través de 

producións audiovisuais ou multimedia e de 
manifestacións artísticas (horarios, hábitos, 
festividades…). 

 B5.13. Recoñecer un repertorio limitado de léxico de 

alta frecuencia relativo a situacións cotiás e temas 
habituais e concretos relacionados coas súas 
experiencias, intereses e próximos á súa idade. 

festividades...) e compáraos cos propios, 
amosando unha actitude de apertura 
cara ao diferente. 

 CSC 

 PLEB5.2. Amosa curiosidade por 

aprender a lingua estranxeira e a súa 

cultura. 

 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 cotiás en distintos 
contextos. 

 CCL 

 CSC 

 PLEB5.5. Expresa, identifica e distingue 

os tramos horarios e as rutinas do día, 

prezos, vestimentas… 

 CCL 

 PLEB5.6. Pregunta e responde de xeito 

comprensible sobre a localización 
(obxectos, espazos, seres vivos …). 

 CCL 

 CSC 

 PLEB5.7. Pregunta e responde de xeito 

comprensible sobre o permiso, o acordo, 

a preferencia, desexo ou a capacidade. 

 CCL 

 CSC 

 PLEB5.8. Estrutura adecuadamente os 

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

 CCL 

 PLEB5.9. Diferenza preguntas e 

respostas moi simples, así como as que 

achegan información. 

 CCL 

 PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticas 

para desenvolverse nas interaccións 
habituais. 

 CCL 

 CAA 

 PLEB5.12. Compara aspectos 

lingüísticos e culturais das linguas que 

coñece para mellorar na súa 

 CCL 

 CAA 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO CUARTO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

 B1.4. Estruturas sintáctico-discursivas: 

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

- Preguntas e respostas sobre aspectos persoais, como 
nome, idade, estado de ánimo, comida favorita... (What’s 

your name?,My name is, How old are you?, I’m, I´m 
(bored), What´s your favourite (sport)? My favourite 
(sport) is..., (What´s his/her favourite (subjectt)? His/her 

favourite (subject) is...). 
- Expresión de posesión en primeira e terceira persoa e 

formulación da pregunta correspondente e resposta 
afirmativa e negativa. 

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

(Friday), Have you got (PE) on (Tuesday), Yes, I´ve/No I 

haven´t). 

- Preguntas e respostas sobre os días da semana, meses, 

o tempo atmosférico e a hora (What time is it ?, It´s (Half) 
past (one)...). 

- Descrición das rutinas diarias (I (get up) (at eight o clock) 

on (Monday)). 

- Preguntas e respostas sobre obxectos do seu interese 

(Where´s is it?, It´s in/on/under/next to). 

- Expresión de cantidade: contar desde 1 a 100. 

- Preguntas e respostas sinxelas sobre o prezo (How much 

is it?, It´s (one) pound and (fifty) cents). 

- Preguntas e respostas sinxelas sobre a cantidade de 

obxectos ou persoas (How many… are there?). 

- Preguntas e respostas sobre o gusto en primeira persoa 

(Do you like (cheese)?, Yes, I do/ No, I don´t). 

- Expresión do gusto en primeira persoa en afirmativa e 

negativa (I like (salad), I don´t like (chips)). 

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

- Expresión de habilidades en afirmativo e negativo (I can 
(play the piano), I can´t (play the trumpet). 

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

- Preguntas e respostas sobre a vestimenta (What´s she/he 

wearing?, Who´s wearing (shoes)?). 

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

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

- Expresión de instrucións (Touch your (legs), Listen, 

aprendizaxe e lograr unha competencia 
integrada a través de producións 
audiovisuais ou multimedia e de 

manifestacións artísticas. 

 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. 

 CCL 

 CAA 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO CUARTO 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

please…). 

- Realización de preguntas e respostas curtas (What´s 

this?, It´s…). 

- Preguntas e respostas sobre petición e axuda (Can I have 

(pasta), please?). 

 B5.3. Léxico oral de alta frecuencia (recepción e recepción) 

relativo a posesións persoais, a cores, números ata o 100, 
preposicións, días da semana, roupa, materiais escolares, a 

hora, adxectivos para describir persoas, lugares e obxectos, 
partes do corpo e a cara, deportes, equipamento deportivo, 
actividades ao aire libre, comida, moedas (euros, cents, 

pounds, pence), estado e sentimentos, tempo atmosférico, 
días da semana, meses, estacións do ano, accións (rutina 
diaria...), instrumentos musicais, materiais, animais, partes 

do corpo e da cara e partes da casa. 
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6. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Decreto 105/2014, Artículo 10: o calendario escolar terá un mínimo de 175 días escolares. 

Orde do 25 de xuño 2020, que aproba o calendario escolar 2020/2021. 

Tivemos en conta unha organización flexible dos contidos. As Unidades Didácticas que levaremos a cabo ao longo do ano se 
distribuirán da seguinte maneira, a pesar de que a súa distribución e temporalización poden cambiar dependendo das posibles 
dificultades que o alumnado poda mostrar ou factores externos que podan aparecer debido á situación actual de pandemia na que nos 
atopamos. 

1º 
trimestre 

Starter, Unit 1, Halloween, Unit 2 and Christmas 

2º 
trimestre 

Unit 3, Unit 4 and Easter 

3º 
trimestre 

Unit 5, Unit 6 and Unit 7 
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4º de Primaria 

STARTER UNIT: Welcome back to the Tiger Street Club! 

STARTER UNIT. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE1.1 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

CE1.7. 

 

 

 

EA1.3. 

 

Estratexias de comprensión: 

• Escoitar a xente preguntando e ofrecendo información sobre 

cousas novas 

• Ver uns vídeos 

• Escoitar a xente preguntando e dicindo onde están as cousas 

• Escoitar a xente deletreando palabras 

• Escoitar unha canción 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Vídeo: Welcome back to the Tiger Street Club 

• Interese en aprender inglés 

• Pracer en volver familiarizarse cos personaxes do curso 

 

CCL 

CSC 

CAE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Pracer en pertencer ao Tiger Street Club 

• Interese en lembrar o abecedario 

• Interese en pescudar cando é os aniversarios dos demais 

• Boa disposición para participar en clase 

• Respecto ao resto do grupo 

• Satisfacción ao lembrar palabras e estruturas gramaticais 

coñecidas 

 

Funcións comunicativas: 

Saúdos e presentacións, desculpas, agradecementos 

Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, 

obxectos, permiso 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• Welcome back. It’s good to see you again. 

• We’ve/I’ve got a new … 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• When’s your birthday? 

• When’s …’s birthday? It’s in (+ month). 

• Can you repeat that? 

Estruturas recicladas 

• How do you spell … ? 

• What about you? 

• Where’s … ? It’s in/on/under/behind/next to … 

• Estrucutras dos niveis anteriores 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario principal 

• good friends, go to school together, meet after school, mobile 

phone, notice board, school bag, sports bag, T-shirt 

• spring, summer, autumn, winter 

• os meses 

Vocabulario Receptivo 

• I’m sorry. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• capital letter 

Vocabulario Reciclado 

• hello, goodbye 

• os números 

• o abecedario 

• vocabulario dos niveis anteriores 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Escoitar as cancións e os chants da unidade 
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STARTER UNIT. BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE2.1. 

CE2.2. 

CE2.3. 

CE2.4. 

CE2.5. 

CE2.6. 

CE2.7. 

CE2.8. 

CE2.9. 

  

  

 

EA2.3.   

 

Estratexias de produción: 

• Saudar e despedirse 

• Pedir e dar información sobre cousas novas 

• Dicir os meses 

• Contar ata 100 por decenas 

• Preguntar e dicir onde están as cousas 

• Preguntar e dicir como se deletrean unhas palabras 

• Xogar a un xogo 

• Representar un diálogo 

• Facer, ordenar e xogar cos cartóns recortables dos meses 

• Cantar unha canción e dicir un chant 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

 

CCL 

CSC 

CMCT 

CAE 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Vídeo: Welcome back to the Tiger Street Club 

• Interese en aprender inglés 

• Pracer en volver familiarizarse cos personaxes do curso 

• Pracer en pertencer ao Tiger Street Club 

• Interese en lembrar o abecedario 

• Interese en pescudar cando é os aniversarios dos demais 

• Boa disposición para participar en clase 

• Respecto ao resto do grupo 

• Satisfacción ao lembrar palabras e estruturas gramaticais 

coñecidas 

 

Funcións comunicativas: 

Saúdos e presentacións, desculpas, agradecementos 

Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, 

obxectos, permiso 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Estruturas principais 

• Welcome back. It’s good to see you again. 

• We’ve/I’ve got a new … 

• When’s your birthday? 

• When’s …’s birthday? It’s in (+ month). 

• Can you repeat that? 

Estruturas recicladas 

• How do you spell … ? 

• What about you? 

• Where’s … ? It’s in/on/under/behind/next to … 

• Estrucutras dos niveis anteriores 

 

Léxico oral de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario principal 

• good friends, go to school together, meet after school, mobile 

phone, notice board, school bag, sports bag, T-shirt 

• spring, summer, autumn, winter 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• os meses 

Vocabulario Receptivo 

• I’m sorry. 

• capital letter 

Vocabulario Reciclado 

• hello, goodbye 

• os números 

• o abecedario 

• vocabulario dos niveis anteriores 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Cantar as cancións e dicir os chants da unidade 
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STARTER UNIT. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE3.1. 

CE3.2. 

CE3.3. 

CE3.4. 

CE3.5. 

CE3.6. 

CE3.7. 

 

 

EA3.1. 

 

 

Estratexias de comprensión: 

• Volver familiarizarse cos personaxes do curso 

• Usar a Pupil's App en Navio 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Vídeo: Welcome back to the Tiger Street Club 

• Interese en aprender inglés 

• Pracer en volver familiarizarse cos personaxes do curso 

• Pracer en pertencer ao Tiger Street Club 

• Interese en lembrar o abecedario 

• Interese en pescudar cando é os aniversarios dos demais 

• Boa disposición para participar en clase 

• Respecto ao resto do grupo 

• Satisfacción ao lembrar palabras e estruturas gramaticais 

 

CCL 

CD 

CAA 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

coñecidas 

 

Funcións comunicativas: 

Saúdos e presentacións, desculpas, agradecementos 

Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, 

obxectos, permiso 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• Welcome back. It’s good to see you again. 

• We’ve/I’ve got a new … 

• When’s your birthday? 

• When’s …’s birthday? It’s in (+ month). 

• Can you repeat that? 

Estruturas recicladas 

• How do you spell … ? 

• What about you? 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Where’s … ? It’s in/on/under/behind/next to … 

• Estrucutras dos niveis anteriores 

 

Léxico escrito de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario principal 

• good friends, go to school together, meet after school, mobile 

phone, notice board, school bag, sports bag, T-shirt 

• spring, summer, autumn, winter 

• os meses 

Vocabulario Receptivo 

• I’m sorry. 

• capital letter 

Vocabulario Reciclado 

• hello, goodbye 

• os números 

• o abecedario 

• vocabulario dos niveis anteriores 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas cos números e os meses do 

ano 
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STARTER UNIT. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE4.1. 

CE4.2. 

CE4.3. 

CE4.4. 

CE4.5. 

CE4.6. 

CE4.7. 

  

  

  

 

EA4.3.   

 

Estratexias de produción: 

• Repasar a linguaxe dos niveis 1, 2 e 3 

• Usar a Pupil's App en Navio 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Vídeo: Welcome back to the Tiger Street Club 

• Interese en aprender inglés 

• Pracer en volver familiarizarse cos personaxes do curso 

• Pracer en pertencer ao Tiger Street Club 

• Interese en lembrar o abecedario 

• Interese en pescudar cando é os aniversarios dos demais 

• Boa disposición para participar en clase 

• Respecto ao resto do grupo 

• Satisfacción ao lembrar palabras e estruturas gramaticais 

 

CCL 

CD 

CAA 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

coñecidas 

 

Funcións comunicativas: 

Saúdos e presentacións, desculpas, agradecementos 

Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, 

obxectos, permiso 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• Welcome back. It’s good to see you again. 

• We’ve/I’ve got a new … 

• When’s your birthday? 

• When’s …’s birthday? It’s in (+ month). 

• Can you repeat that? 

Estruturas recicladas 

• How do you spell … ? 

• What about you? 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Where’s … ? It’s in/on/under/behind/next to … 

• Estrucutras dos niveis anteriores 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario principal 

• good friends, go to school together, meet after school, mobile 

phone, notice board, school bag, sports bag, T-shirt 

• spring, summer, autumn, winter 

• os meses 

Vocabulario Receptivo 

• I’m sorry. 

• capital letter 

Vocabulario Reciclado 

• hello, goodbye 

• os números 

• o abecedario 

• vocabulario dos niveis anteriores 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas cos números e os meses do 

ano 
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STARTER UNIT. BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE5.1. 

CE5.2. 

CE5.3. 

CE5.4. 

CE5.5. 

CE5.6. 

CE5.7. 

  

  

  

 

EA5.3.   

 

Estratexias de produción: 

• Repasar a linguaxe dos niveis 1, 2 e 3 

• Usar a Pupil's App en Navio 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Vídeo: Welcome back to the Tiger Street Club 

• Interese en aprender inglés 

• Pracer en volver familiarizarse cos personaxes do curso 

• Pracer en pertencer ao Tiger Street Club 

• Interese en lembrar o abecedario 

• Interese en pescudar cando é os aniversarios dos demais 

• Boa disposición para participar en clase 

• Respecto ao resto do grupo 

• Satisfacción ao lembrar palabras e estruturas gramaticais coñecidas 

 

Funcións comunicativas: 

Saúdos e presentacións, desculpas, agradecementos 

Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, obxectos, permiso 

 

CCL 

CD 

CAA 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• Welcome back. It’s good to see you again. 

• We’ve/I’ve got a new … 

• When’s your birthday? 

• When’s …’s birthday? It’s in (+ month). 

• Can you repeat that? 

Estruturas recicladas 

• How do you spell … ? 

• What about you? 

• Where’s … ? It’s in/on/under/behind/next to … 

• Estrucutras dos niveis anteriores 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario principal 

• good friends, go to school together, meet after school, mobile phone, notice board, school bag, sports 

bag, T-shirt 

• spring, summer, autumn, winter 

• os meses 

Vocabulario Receptivo 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• I’m sorry. 

• capital letter 

Vocabulario Reciclado 

• hello, goodbye 

• os números 

• o abecedario 

• vocabulario dos niveis anteriores 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas cos números e os meses do ano 
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STARTER UNIT. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 

Lecció

n 
Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 

Notas do 

profesor/a 
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Lecció

n 
Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 

Notas do 

profesor/a 
L

e
s
s
o

n
 1

. 
V

o
c

a
b

u
la

ry
. 

 p
3

 

• ver os 

vídeos 

• coñecer 

persoas, 

saudar e 

despedirse 

• dicir que 

cousas 

novas teñen 

eles e o 

colexio 

• contar ata 

cen por 

decenas 

• preguntar 

e dicir onde 

están as 

cousas 

• usar a 

Pupil’s App 

en Navio 

• cantar We 

are a good 

team 

 Estudar o 

vocabulario: 

numbers 10–100 (in 

tens) 

 

Starting the lesson 

• Greet the pupils. 

• Do the opening routine. 

CD 1 Track 2 p189 

• Explain the aims of the lesson. 

1 Watch the video. Listen and read. Ask 

and say. 

2 Listen and sing We are a_good team . 

3 Look for numbers in the Tiger 

Street Club. Ask and say. 

Listen and check. 

Ending the lesson 

• Review the lesson. 

• Do the closing routine. 

CD 1 Track 3 p189 

  

Activity Book 

Activity 1 

• Order and write. 

Activity 2 

• Choose a card. Listen 

to the numbers. Play 

Bingo! 

CD 1 Track 7 p189 

Activity 3 

• Look, read and write. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAE 
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Lecció

n 
Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 

Notas do 

profesor/a 
L

e
s
s
o

n
 2

. 
V

o
c

a
b

u
la

ry
. 

p
4

 

• dicir o The 

months 

chant 

• escoitar e 

representar 

un diálogo 

• xogar a 

Sentence 

bingo 

• escoitar e 

facer o 

Spelling 

Bee 

• facer os 

cartóns 

recortables 

dos meses 

 Practicar o 

vocabulario: months 

of the year, the 

alphabet 

 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. 

CD 1 Track 2 p189 

• Review the We are a good 

team song. 

CD 1 Track 5 p189 

• Explain the aims of the lesson. 

4 Listen and say The months chant . 

5 Listen and act out. Ask and answer. 

6 Listen and do the Spelling Bee. 

Go to Activity Book page 89. Make the 

month cut-out cards. 

Put them in order. Play Sentence bingo . 

Ending the lesson 

• Review the lesson. 

• Complete the Picture 

Dictionary and Progress 

Journal for the Starter Unit. 

• Do the closing routine. 

Activity Book 

Activity 4 

• Write the months and 

complete the sentence. 

Activity 5 

• Write the questions 

and answers. 

Activity 6 

• Write a name for every 

month. Ask your friends. 

CCL 

CAA 

SIE 
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Lecció

n 
Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 

Notas do 

profesor/a 
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Lecció

n 
Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 

Notas do 

profesor/a 

 

Recursos de Avaliación 

 

 Avaliación informal 

- Observación da clase para comprobar tanto o progreso 

individual como global 

 

 Rúbricas 

- Rúbricas de avaliación de New Tiger 4 

- Macmillan Rubrics Generator 

 

 

Recursos 

 

Materiais impresos: Pupil’s Book páx. 3-4, Activity Book páx.3-4 

(lista doutros materiais para cada lección no TB) 

Materiais dixitais: 

Teacher’s Dixital: Tamén se pode impartir esta unidade mediante o 

uso da Teacher’s App en Navio. 

Tamén se pode animar aos alumnos para utilizar a Pupil’s App en 

Navio. 

 

Recursos complementarios e Atención á Diversidade 

 

 Actividades de comezo e final da lección no Teacher's Book 

 Actividades do Activity Book e do Essential Activity Book. 

 Teacher’s App en Navio: Fichas de reforzo e ampliación, Progress 

Journal e Skills Trainer. 

 Pupil’s App en Navio 
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   UNIT 1: A New School Year 

UNIT 1. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE1.1 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

 

EA1.3.   

EA1.4. 

EA1.5. 

EA1.6. 

 

Estratexias de comprensión: 

• Escoitar vocabulario sobre as materias 

• Escoitar e utilizar linguaxe cotiá 

• Escoitar a xente falando sobre as materias do seu horario 

• Ver os vídeo clips 

 

CCL 

CSC 

CMCT 

CAE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

CE1.6. 

CE1.7. 

 

• Escoitar e utilizar a linguaxe de clase 

• Escoitar a pronuncia: /dZ/ e /g/ 

• Escoitar acerca de tres colexios do Reino Unido 

• Escoitar o conto 

• Escoitar unha canción 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Vídeo: Tiger Street Club Report: A day at school 

• Interese en nomear materias 

• Pracer en facer un Spelling Bee 

• Pracer en ler unha historia fotográfica 

• Conciencia da importancia de devolver obxectos que outros perdesen 

• Conciencia da necesidade de recibir ben aos alumnos novos 

• Interese en aprender sobre outros tipos de colexio 

• Satisfacción ao preparar e escribir o seu traballo 

• Pracer en ler un folleto 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Confianza ao usar a linguaxe da aula 

• Pracer en ler un cómic 

• Boa disposición para repasar, avaliar e planificar a súa aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• Have we got (English) today? 

Yes, we have./No, we haven’t. 

• What have we got at (quarter to eleven)? We’ve got (ICT). 

• We’ve got (music) at (quarter past ten). 

• We haven’t got (PE). 

• Can you (play a musical instrument)? I can/can’t (play the recorder). I 

also … 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• My favourite subjects are … 

Linguaxe da aula 

• Función principal: falar sobre as materias que teñen e as que nonn, e 

ofrecerse para compartir 

• I haven’t got my (science) book. Don’t worry. You can share mine. 

Estruturas recicladas 

• On (Mondays), I’ve got (science) at (nine) o’clock/half past (two). 

• I (don’t) like … 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario principal 

• art and design, drama, English, geography, history, ICT, maths, music, 

PE, science 

• o horario 

• as horas do día 

• assembly, canteen, study 

Vocabulario do conto 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• music book, musical instrument, recorder 

Vocabulario CLIL: tres tipos de colexio 

• after-school club, dance class, extra classes, island, pupils, school of 

performing arts 

Vocabulario receptivo 

• You’re good at (art). 

• noise, owner, primary schools, welcome 

Vocabulario Reciclado 

• os días da semana 

• canteen, classroom, finish, football, gym, playground, study, swimming 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Escoitar o son: /dZ/ e /g/ 
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UNIT 1. BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE2.1. 

CE2.2. 

CE2.3. 

CE2.4. 

CE2.5. 

CE2.6. 

CE2.7. 

CE2.8. 

CE2.9. 

  

  

 

EA2.2.   

EA2.3. 

EA2.4.   

 

Estratexias de produción: 

 Identificar e nomear as materias 

 Preguntar e dicir que materias teñen no seu horario 

 Dicir frases sobre o seu colexio 

 Deletrear palabras 

 Predicir o que pasa no conto 

 Practicar a pronuncia: /dZ/ e /g/ 

 Entender os valores e pensar neles 

 Xogar aos xogos 

 Representar o conto 

 Cantar unha canción 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

 

CCL 

CMCT 

CSC 

CAE 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Vídeo: Tiger Street Club Report: A day at school 

• Interese en nomear materias 

• Pracer en facer un Spelling Bee 

• Pracer en ler unha historia fotográfica 

• Conciencia da importancia de devolver obxectos que outros perdesen 

• Conciencia da necesidade de recibir ben aos alumnos novos 

• Interese en aprender sobre outros tipos de colexio 

• Satisfacción ao preparar e escribir o seu traballo 

• Pracer en ler un folleto 

• Confianza ao usar a linguaxe da aula 

• Pracer en ler un cómic 

• Boa disposición para repasar, avaliar e planificar a súa aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos 

Establecemento e mantemento da comunicación 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

 

Estruturas principais 

• Have we got (English) today? 

Yes, we have./No, we haven’t. 

• What have we got at (quarter to eleven)? We’ve got (ICT). 

• We’ve got (music) at (quarter past ten). 

• We haven’t got (PE). 

• Can you (play a musical instrument)? I can/can’t (play the recorder). I 

also … 

• My favourite subjects are … 

 

 

Linguaxe da aula 

• Función principal: falar sobre as materias que teñen e as que non, e 

ofrecerse para compartir 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• I haven’t got my (science) book. Don’t worry. You can share mine. 

Estruturas recicladas 

• On (Mondays), I’ve got (science) at (nine) o’clock/half past (two). 

• I (don’t) like … 

 

Léxico oral de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario principal 

• art and design, drama, English, geography, history, ICT, maths, music, 

PE, science 

• o horario 

• as horas do día 

• assembly, canteen, study 

Vocabulario do conto 

• music book, musical instrument, recorder 

Vocabulario CLIL: tres tipos de colexio 

• after-school club, dance class, extra classes, island, pupils, school of 

performing arts 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Vocabulario receptivo 

• You’re good at (art). 

• noise, owner, primary schools, welcome 

Vocabulario Reciclado 

• os días da semana 

• canteen, classroom, finish, football, gym, playground, study, swimming 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Practicar o son: /dZ/ e /g/ 
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UNIT 1. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE3.1. 

CE3.2. 

CE3.3. 

CE3.4. 

CE3.5. 

CE3.6. 

CE3.7. 

 

 

EA3.1.   

 

 

Estratexias de comprensión: 

 Ler vocabulario relacionado coas materias 

 Aprenderse a táboa de gramática da Unidade 

 Ler un folleto dun club de ciencias extraescolar 

 Ler sobre tres colexios do Reino Unido 

 Repasar, avaliar e planificar a súa aprendizaxe 

 Ler o conto 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Vídeo: Tiger Street Club Report: A day at school 

• Interese en nomear materias 

• Pracer en facer un Spelling Bee 

• Pracer en ler unha historia fotográfica 

 

CCL 

CMCT 

CAE 

CAA 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Conciencia da importancia de devolver obxectos que outros perdesen 

• Conciencia da necesidade de recibir ben aos alumnos novos 

• Interese en aprender sobre outros tipos de colexio 

• Satisfacción ao preparar e escribir o seu traballo 

• Pracer en ler un folleto 

• Confianza ao usar a linguaxe da aula 

• Pracer en ler un cómic 

• Boa disposición para repasar, avaliar e planificar a súa aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• Have we got (English) today? 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Yes, we have./No, we haven’t. 

• What have we got at (quarter to eleven)? We’ve got (ICT). 

• We’ve got (music) at (quarter past ten). 

• We haven’t got (PE). 

• Can you (play a musical instrument)? I can/can’t (play the recorder). I 

also … 

• My favourite subjects are … 

Linguaxe da aula 

• Función principal: falar sobre as materias que teñen e as que non, e 

ofrecerse para compartir 

• I haven’t got my (science) book. Don’t worry. You can share mine. 

Estruturas recicladas 

• On (Mondays), I’ve got (science) at (nine) o’clock/half past (two). 

• I (don’t) like … 

 

Léxico escrito de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario principal 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• art and design, drama, English, geography, history, ICT, maths, music, 

PE, science 

• o horario 

• as horas do día 

• assembly, canteen, study 

Vocabulario do conto 

• music book, musical instrument, recorder 

Vocabulario CLIL: tres tipos de colexio 

• after-school club, dance class, extra classes, island, pupils, school of 

performing arts 

Vocabulario receptivo 

• You’re good at (art). 

• noise, owner, primary schools, welcome 

Vocabulario Reciclado 

• os días da semana 

• canteen, classroom, finish, football, gym, playground, study, swimming 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas coas materias 
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UNIT 1. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE4.1. 

CE4.2. 

CE4.3. 

CE4.4. 

CE4.5. 

CE4.6. 

CE4.7. 

  

  

  

 

EA4.3. 

EA4.4. 

 

Estratexias de produción: 

 Completar actividades con vocabulario sobre as materias 

 Comprender e practicar a gramática 

 Usar a Pupil's App en Navio 

 Facer os cartóns recortables de materias e xogar con elas 

 Preparar, planificar e escribir o seu traballo 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Vídeo: Tiger Street Club Report: A day at school 

• Interese en nomear materias 

• Pracer en facer un Spelling Bee 

• Pracer en ler unha historia fotográfica 

• Conciencia da importancia de devolver obxectos que outros perdesen 

 

CCL 

CMCT 

CAE 

SIE 

CD 

CAA 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Conciencia da necesidade de recibir ben aos alumnos novos 

• Interese en aprender sobre outros tipos de colexio 

• Satisfacción ao preparar e escribir o seu traballo 

• Pracer en ler un folleto 

• Confianza ao usar a linguaxe da aula 

• Pracer en ler un cómic 

• Boa disposición para repasar, avaliar e planificar a súa aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• Have we got (English) today? 

Yes, we have./No, we haven’t. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• What have we got at (quarter to eleven)? We’ve got (ICT). 

• We’ve got (music) at (quarter past ten). 

• We haven’t got (PE). 

• Can you (play a musical instrument)? I can/can’t (play the recorder). I 

also … 

• My favourite subjects are … 

Linguaxe da aula 

• Función principal: falar sobre as materias que teñen e as que non, e 

ofrecerse para compartir 

• I haven’t got my (science) book. Don’t worry. You can share mine. 

Estruturas recicladas 

• On (Mondays), I’ve got (science) at (nine) o’clock/half past (two). 

• I (don’t) like … 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario principal 

• art and design, drama, English, geography, history, ICT, maths, music, 

PE, science 

• o horario 

• as horas do día 

• assembly, canteen, study 

Vocabulario do conto 

• music book, musical instrument, recorder 

Vocabulario CLIL: tres tipos de colexio 

• after-school club, dance class, extra classes, island, pupils, school of 

performing arts 

Vocabulario receptivo 

• You’re good at (art). 

• noise, owner, primary schools, welcome 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Vocabulario Reciclado 

• os días da semana 

• canteen, classroom, finish, football, gym, playground, study, swimming 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas coas materias 
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UNIT 1. BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE5.1. 

CE5.2. 

CE5.3. 

CE5.4. 

CE5.5. 

CE5.6. 

CE5.7. 

  

  

  

 

EA5.3. 

EA5.4. 

 

Estratexias de produción: 

 Completar actividades con vocabulario sobre as materias 

 Comprender e practicar a gramática 

 Usar a Pupil's App en Navio 

 Facer os cartóns recortables de materias e xogar con elas 

 Preparar, planificar e escribir o seu traballo 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Vídeo: Tiger Street Club Report: A day at school 

• Interese en nomear materias 

• Pracer en facer un Spelling Bee 

• Pracer en ler unha historia fotográfica 

• Conciencia da importancia de devolver obxectos que outros perdesen 

• Conciencia da necesidade de recibir ben aos alumnos novos 

 

CCL 

CMCT 

CAE 

SIE 

CD 

CAA 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Interese en aprender sobre outros tipos de colexio 

• Satisfacción ao preparar e escribir o seu traballo 

• Pracer en ler un folleto 

• Confianza ao usar a linguaxe da aula 

• Pracer en ler un cómic 

• Boa disposición para repasar, avaliar e planificar a súa aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• Have we got (English) today? 

Yes, we have./No, we haven’t. 

• What have we got at (quarter to eleven)? We’ve got (ICT). 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• We’ve got (music) at (quarter past ten). 

• We haven’t got (PE). 

• Can you (play a musical instrument)? I can/can’t (play the recorder). I 

also … 

• My favourite subjects are … 

Linguaxe da aula 

• Función principal: falar sobre as materias que teñen e as que non, e 

ofrecerse para compartir 

• I haven’t got my (science) book. Don’t worry. You can share mine. 

Estruturas recicladas 

• On (Mondays), I’ve got (science) at (nine) o’clock/half past (two). 

• I (don’t) like … 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario principal 

• art and design, drama, English, geography, history, ICT, maths, music, 

PE, science 

• o horario 

• as horas do día 

• assembly, canteen, study 

Vocabulario do conto 

• music book, musical instrument, recorder 

Vocabulario CLIL: tres tipos de colexio 

• after-school club, dance class, extra classes, island, pupils, school of 

performing arts 

Vocabulario receptivo 

• You’re good at (art). 

• noise, owner, primary schools, welcome 

Vocabulario Reciclado 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• os días da semana 

• canteen, classroom, finish, football, gym, playground, study, swimming 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas coas materias 
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UNIT 1. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L

e
s
s
o

n
 1

. 
V

o
c

a
b

u
la

ry
. 

p
5

 

• identificar 

asignaturas 

escolares e 

dicir o  The 

Tiger Street 

word rap 

• xogar a 

Monday to 

Friday 

chain 

• usar a 

Pupil’s App 

en Navio 

• escoitar e 

responder 

aos obxec-

tivos de 

aprendi-

zaxe 

• deletrear 

palabras no 

Spelling 

Bee 

 Practicar vocabular-

io sobre asigna-

turas 

 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. 

CD 1 Track 2 p189 

• Explain the aims of the lesson. 

Listen, read and look. 

1 Say The Tiger Street word rap . 

2 Play Monday to Friday chain . 

3 Do the Spelling Bee. 

Ending the lesson 

• Review the lesson. 

• Do the closing routine. 

CD 1 Track 3 p189 

 

Activity Book 

Activity 1 

• Find, circle and write. 

Activity 2 

• Look. Write the first 

letter and find the sen-

tence. Draw the 

time. 

Activity 3 

• Look and write. 

CCL 

CD 

CAA 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L

e
s
s
o

n
 2

. 
A

 p
h

o
to

 s
to

ry
. 

p
6

-7

 

• ver o ví-

deo 

• usar a 

Pupil’s App 

en Navio 

• predicir o 

que pasa 

no conto 

• dar unha 

resposta 

persoal e 

pensar nos 

valores 

• escoitar, 

ler e repre-

sentar o 

conto 

• responder 

preguntas 

sobre o 

conto 

 

 Aprender a linguaxe 

: musical instru-

ment, recorder, mu-

sic book. 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. 

CD 1 Track 2 p189 

• Match the Unit 1 word cards 

and flashcards. 

• Say The Tiger Street word rap. 

CD 1 Track 12 p189 

• Explain the aims of the lesson. 

4 Watch the video clip. 

5 Listen and read. Act out the story. 

6 Read and write the correct sentences. 

Listen and check. 

7 Read and reflect. 

Tiger Street Club Values 

• Think about it: Is it important to wel-

come 

new pupils? 

• How do you welcome new pupils at 

your 

school? 

Ending the lesson 

Activity Book 

Activity 4 

• Read and number in 

order. Listen and check. 

CD 1 Track 15 p190 

Activity 5 

• Order and write. 

Match. Listen and 

check. 

CD 1 Track 16 p190 

Activity Book: Home-

School Link 

Activity 6 

• Read and reflect. 

Write. 

Activity 7 

• Write six words from 

the story. Tell your 

family what they 

CCL 

CD 

CSC 

CAE 

CAA 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L

e
s
s
o

n
 3

. 
G

ra
m

m
a

r 
a

n
d

 S
p

e
a

k
in

g
. 
p

8

 

• escoitar e 

aprenderse 

a tabla de 

gramática 

• xogar a 

Guess the 

day! 

• preguntar 

e dicir qué 

asignaturas 

teñen hoxe 

• usar a 

Pupil’s App 

en Navio 

 Aprender e prac-

ticar a gramática da 

unidade: Have we 

got ( English ) at ( 

ten o’clock ) ? Yes, 

we have . / No, we 

haven’t. 

 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. 

CD 1 Track 2 p189 

• Review the A New Friend story. 

CD 1 Track 13 p189 

• Explain the aims of the lesson. 

8 Listen and say the missing words. 

Learn. 

9 Look at the timetable 

and say. 

10 Play Guess the day! 

11 Ask and answer about your timeta-

ble. 

Ending the lesson 

• Review the lesson. 

• Do the closing routine. 

CD 1 Track 3 p189 

 

Activity Book 

Activity 8 

• Read and write. 

Learn. 

Activity 9 

• Listen, draw and write. 

CD 1 Track 18 p190 

Activity 10 

• Look and write. 

CCL 

CD 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L

e
s
s
o

n
 4

. 
G

ra
m

m
a

r,
 L

is
te

n
in

g
 a

n
d

 S
p

e
a

k
in

g
 p

9

 

• practicar a 

pronuncia-

ción: /ʤ/ e 

/g/ 

• facer as 

tarxetas 

recortables 

das asigna-

turas 

• xogar a 

What have 

we got at 

...? 

• cantar 

What have 

we got? 

 Practicar a lin-

guaxe: art and de-

sign, drama, Eng-

lish, geography, his-

tory, ICT, maths, 

music, PE, science 

What have we got 

at (nine o’clock)? At 

(nine o’clock) we’ve 

got (geography). 

No. We haven’t got 

(history) today. 

We’ve got (English). 

 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. 

CD 1 Track 2 p189 

• Review the Unit 1 flashcards 

and word cards. 

• Explain the aims of the lesson. 

12 Listen and repeat. Say. 

13 Listen and read. Sing What have we 

got? 

14 Listen, look and say. 

Go to Activity Book page 89. Make the 

subject cut-out 

cards. Play What have we got at …? 

Ending the lesson 

• Review the lesson. 

• Do the closing routine. 

CD 1 Track 3 p189 

Activity Book 

Activity 11 

• Read, write and an-

swer for you. 

Activity 12 

• Look and write. Listen 

and check. Act out. 

CD 1 Track 22 p190 

Activity Book: Home-

School Link 

Activity 13 

• Practise the dialogue 

at home with your fami-

ly. 

Activity 14 

• Order and write. Tell 

your family what sub-

jects you have 

got at different times of 

the day. 

CCL 

SIE 

CAE 

CAA 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L

e
s
s
o

n
 5

. 
R

e
a

d
in

g
. 
p

1
0

 

• xogar a 

Question 

tennis 

• dicir fra-

ses sobre o 

seu colexio 

• buscar en 

internet 

• ver un ví-

deo 

• escoitar e 

ler ‘Three 

different 

schools’ 

• responder 

preguntas 

sobre o tex-

to 

 Practicar vocabula-

rio inter-curricular 

sobre Ciencias So-

ciais. 

 

 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. 

CD 1 Track 2 p189 

• Review the What have we got? song. 

CD 1 Track 20 p190; CD 1 

Track 21 

• Explain the aims of the lesson. 

15 Watch the video presentation. What 

do children in the UK wear to school? 

16 Listen, read and answer. 

Listen and check. 

17 Play Question tennis. 

18 Say ten sentences about your 

school. 

Explore the internet with your teacher 

• What age do children start primary 

school in 

the UK? 

Ending the lesson 

Activity Book 

Activity 15 

• Go to Pupil’s Book 

page 10. Look, read 

and write. 

Match. 

Activity 16 

• Order and write. 

Activity 17 

• Write sentences about 

your school. 

CCL 

CD 

CAE 

 

 



72 
 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L

e
s
s
o

n
 6

. 
V

id
e

o
, 

R
e

a
d

in
g

 a
n

d
 W

ri
ti

n
g

. 
p

1
1

 

• usar a 

Pupil’s App 

en Navio 

• preparar, 

planificar e 

escribir o 

seu traballo 

• ver o ví-

deo 

• escoitar e 

ler un in-

forme 

 Facer un proxecto 

cultural sobre a súa 

escola. 

 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. 

CD 1 Track 2 p189 

• Review ‘Three different schools’. 

• Explain the aims of the lesson. 

19 Watch the video. Which club does 

Oliver join? 

20 Watch the video again. Read and 

say 

True or False. Correct the false sen-

tences . 

21 Listen and read. Answer the ques-

tions. 

22 Prepare your project 

Think about and say. 

Plan and write your project 

My words to remember 

• Learning to Learn: Make 

sentences. 

Ending the lesson 

 

Activity Book 

Activity 18 

• Listen and circle. 

CD 1 Track 27 p191 

Activity 19 

• Read. Listen and find 

the differences. Say 

stop. 

CD 1 Track 28 p191 

Activity Book: Home-

School Link 

Activity 20 

• Now write your notes 

and project in your 

notebook. 

Activity 21 

• Use technology to ex-

tend your project. 

CCL 

CD 

SIE 

CAE 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L

e
s
s
o

n
 7

. 
C

o
n

s
o

li
d

a
ti

o
n

 a
n

d
 E

x
te

n
s
io

n
. 

p
1
2

 

• escoitar e 

usar a lin-

guaxe cotiá 

da aula 

• usar a 

Pupil’s App 

en Navio 

• repasar o 

vocabulario 

e a gramá-

tica princi-

pais 

da unidade 

1 

• ler un fo-

lleto 

• escoitar e 

ler por pla-

cer 

 Repasar e practicar 

todo o vocabulario 

e as estructuras da 

unidade. 

 

 

 

 

 

 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. 

CD 1 Track 2 p189 

• Review schools in the UK. 

• Explain the aims of the lesson. 

23 Listen and repeat. Act out. 

24 Read and listen. 

25 Listen and read. 

Go to Activity Book page 11. Do the 

Lesson 7 and Lesson 8 Unit 1 Review. 

Ending the lesson 

• Review the lesson and the unit. 

• Do the closing routine. 

CD 1 Track 3 

Activity Book 

Activity 22 

• Look and write. 

Activity 23 

• Read and write. Listen 

and check. Act out. 

CD 1 Track 32 p192 

 

CCL 

CD 

CAA 

CAE 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L

e
s
s
o

n
 8

. 
U

n
it

 R
e
v

ie
w

. 
 A

B
 p

1
2

 

Repasar e 

practicar 

todo o vo-

cabulario e 

as estruc-

turas da 

unidade. 

 

 Completar o Picture 

Dictionary e o 

Grammar Referen-

ce Bank da unidade 

1 

 Auto-avaliar o seu 

traballo na unidade 

 Completar o Pro-

gress Journal da 

unidade 1 

 Repasar os conti-

dos de CLIL e cultu-

ra da unidade 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. 

CD 1 Track 2 p189 

• Review the Unit 1 flashcards and word 

cards. 

• Explain the aims of the lesson. 

• Play What time is it? 

Activity Book. Activity 24 

• Read and predict. 

Listen and circle. 

CD 1 Track 33 p192 

Activity 25 

• Order and write. 

Activity 26 

• Listen and say Yes or No. 

CD 1 Track 34 p192 

Activity 27 

• Complete the Picture 

Dictionary for Unit 1. 

Ending the lesson 

Activity Book: Home- 

School Link 

Activity 28 

• Complete your Tiger 

score card. 

Activity 29 

• Do an activity from 

your Learning Plan 

and complete your 

Progress Journal for 

Unit 1. Complete your 

Grammar Reference 

Bank. 

CCL 

CAE 

CAA 
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Recursos de Avaliación 

 

 Avaliación informal 

- Observación da clase para comprobar tanto o progreso 

individual como global 

- Exercicios do Activity Book. 

- Destrezas: exercicios de reading, writing, listening e speaking 

 

 Avaliación formal 

- Test da Unidade 

- Test trimestral 

- Test de fin de curso 

- Unit Review(WB) 

 

 Auto-avaliación 

- Picture Dictionary. 

- Seccións Learning to learn do PB e do AB. 

- Actividade de auto-avaliación do  Unit review 

 

 Rúbricas 

- Rúbricas de avaliación de New Tiger 4 

 

Recursos 

 

Materiais impresos: Pupil’s Book páx.5-12, Activity Book páx.5-12, 

(lista doutros materiais para cada lección no TB) 

Materiais dixitais: 

Teacher’s Dixital: Tamén se pode impartir esta unidade mediante o 

uso da Teacher’s App en Navio. 

Tamén se pode animar aos alumnos para utilizar a Pupil’s App en 

Navio. 

 

Recursos complementarios e Atención á Diversidade 

 

 Actividades de comezo e final da lección no Teacher's Book 

 Actividades do Activity Book e do Essential Activity Book. 

 Teacher’s App en Navio: Fichas de reforzo e ampliación, Progress 

Journal e Skills Trainer. 

 Pupil’s App en Navio 

 



77 
 

   UNIT 2: Describing People 

UNIT 2. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE1.1 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

CE1.7. 

 

 

EA1.1. 

EA1.3.   

EA1.4. 

EA1.5. 

EA1.6. 

 

Estratexias de comprensión: 

 Escoitar vocabulario sobre tipos de cabelo e trazos faciais 

 Escoitar e utilizar linguaxe cotiá 

 Escoitar a xente preguntando e ofrecendo descricións de persoas 

 Ver os vídeo clips 

 Escoitar e utilizar a linguaxe de clase 

 Escoitar a pronuncia: /eə/ e /ɪə/ 

 Escoitar acerca de personaxes da literatura infantil 

 Escoitar o conto 

 Escoitar unha canción 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

 

CCL 

CSC 

CAE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Vídeo: Tiger Street Club Report: My favourite book 

• Interese en describir ás persoas 

• Pracer en facer o Spelling Bee 

• Pracer en ler un conto 

• Conciencia da necesidade de contarlle a un adulto se viron algo 

sospeitoso 

• Interese en aprender cousas sobre libros e sobre a literatura inglesa 

• Satisfacción ao preparar e escribir o seu traballo 

• Confianza ao usar a linguaxe da aula 

• Pracer en ler un póster 

• Pracer en ler un cómic 

• Boa disposición para repasar, avaliar e planificar a súa aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos 

Establecemento e mantemento da comunicación 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• He’s/She’s got … 

• Has he/she got … ? Yes, he/she has./No, he/she hasn’t. 

• He’s/She’s wearing … 

Linguaxe da aula 

• Función principal: preguntar por cousas e describir a persoas 

• Have you got (the dictionary)? (Lydia’s) got it. 

Who’s (Lydia)? She’s over there. She’s got … and she’s wearing … 

Estruturas recicladas 

• He’s/She’s (+ adjective) 

• I (don’t) like … 

• My favourite … is/are … 

• Are you … ? Yes, I am. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario principal 

• beard, curly hair, dark hair, fair hair, glasses, long hair, moustache, 

ponytail, short hair, straight hair 

Vocabulario do conto 

• coat, flute, hat, park, thief 

Vocabulario CLIL: catro libros importantes de literatura infantil 

• beautiful, brave, clever, cruel, imaginative, kind, lucky, poor, strong, tall 

Vocabulario receptivo 

• author, description, join the library, novel, title, type of book 

Vocabulario Reciclado 

• eyes, mouth, nose 

• o abecedario 

• as cores 

• pezas de vestir 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Escoitar o son /eə/ e /ɪə/ 
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UNIT 2. BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE2.1. 

CE2.2. 

CE2.3. 

CE2.4. 

CE2.5. 

CE2.6. 

CE2.7. 

CE2.8. 

CE2.9. 

  

  

 

EA2.2.   

EA2.3. 

EA2.4.   

 

Estratexias de produción: 

 Identificar e nomear tipos de cabelo e trazos faciais 

 Pedir e ofrecer descricións de persoas 

 Elixir e dicir os seus libros favoritos 

 Deletrear palabras 

 Predicir o que pasa no conto 

 Practicar a pronuncia: /eə/ e /ɪə/ 

 Entender os valores e pensar neles 

 Xogar aos xogos 

 Representar o conto 

 Cantar unha canción 

 

 

CCL 

CAE 

CSC 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Vídeo: Tiger Street Club Report: My favourite book 

• Interese en describir ás persoas 

• Pracer en facer o Spelling Bee 

• Pracer en ler un conto 

• Conciencia da necesidade de contarlle a un adulto se viron algo 

sospeitoso 

• Interese en aprender cousas sobre libros e sobre a literatura inglesa 

• Satisfacción ao preparar e escribir o seu traballo 

• Confianza ao usar a linguaxe da aula 

• Pracer en ler un póster 

• Pracer en ler un cómic 

• Boa disposición para repasar, avaliar e planificar a súa aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos 

Establecemento e mantemento da comunicación 



84 
 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• He’s/She’s got … 

• Has he/she got … ? Yes, he/she has./No, he/she hasn’t. 

• He’s/She’s wearing … 

Linguaxe da aula 

• Función principal: preguntar por cousas e describir a persoas 

• Have you got (the dictionary)? (Lydia’s) got it. 

Who’s (Lydia)? She’s over there. She’s got … and she’s wearing … 

Estruturas recicladas 

• He’s/She’s (+ adjective) 

• I (don’t) like … 

• My favourite … is/are … 

• Are you … ? Yes, I am. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Léxico oral de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario principal 

• beard, curly hair, dark hair, fair hair, glasses, long hair, moustache, 

ponytail, short hair, straight hair 

Vocabulario do conto 

• coat, flute, hat, park, thief 

Vocabulario CLIL: catro libros importantes de literatura infantil 

• beautiful, brave, clever, cruel, imaginative, kind, lucky, poor, strong, tall 

Vocabulario receptivo 

• author, description, join the library, novel, title, type of book 

Vocabulario Reciclado 

• eyes, mouth, nose 

• o abecedario 

• as cores 

• pezas de vestir 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Practicar o son /eə/ e /ɪə/ 
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UNIT 2.  BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE3.1. 

CE3.2. 

CE3.3. 

CE3.4. 

CE3.5. 

CE3.6. 

CE3.7. 

 

 

EA3.1. 

EA3.2. 

 

 

Estratexias de comprensión: 

 Ler vocabulario relacionado con tipos de cabelo e trazos faciais 

 Aprenderse a táboa de gramática da Unidade 

 Ler un póster nunha biblioteca 

 Ler sobre personaxes da literatura infantil 

 Repasar, avaliar e planificar a súa aprendizaxe 

 Ler o conto 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Vídeo: Tiger Street Club Report: My favourite book 

• Interese en describir ás persoas 

• Pracer en facer o Spelling Bee 

• Pracer en ler un conto 

• Conciencia da necesidade de contarlle a un adulto se viron algo 

 

CCL 

CSC 

CAE 

CAA 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

sospeitoso 

• Interese en aprender cousas sobre libros e sobre a literatura inglesa 

• Satisfacción ao preparar e escribir o seu traballo 

• Confianza ao usar a linguaxe da aula 

• Pracer en ler un póster 

• Pracer en ler un cómic 

• Boa disposición para repasar, avaliar e planificar a súa aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• He’s/She’s got … 

• Has he/she got … ? Yes, he/she has./No, he/she hasn’t. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• He’s/She’s wearing … 

Linguaxe da aula 

• Función principal: preguntar por cousas e describir a persoas 

• Have you got (the dictionary)? (Lydia’s) got it. 

Who’s (Lydia)? She’s over there. She’s got … and she’s wearing … 

Estruturas recicladas 

• He’s/She’s (+ adjective) 

• I (don’t) like … 

• My favourite … is/are … 

• Are you … ? Yes, I am. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Léxico escrito de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario principal 

• beard, curly hair, dark hair, fair hair, glasses, long hair, moustache, 

ponytail, short hair, straight hair 

Vocabulario do conto 

• coat, flute, hat, park, thief 

Vocabulario CLIL: catro libros importantes de literatura infantil 

• beautiful, brave, clever, cruel, imaginative, kind, lucky, poor, strong, tall 

Vocabulario receptivo 

• author, description, join the library, novel, title, type of book 

Vocabulario Reciclado 

• eyes, mouth, nose 

• o abecedario 

• as cores 

• pezas de vestir 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con tipos de cabelo e trazos faciais 
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UNIT 2. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE4.1. 

CE4.2. 

CE4.3. 

CE4.4. 

CE4.5. 

CE4.6. 

CE4.7. 

  

  

  

 

EA4.3. 

EA4.4. 

 

Estratexias de produción: 

 Completar actividades con vocabulario sobre tipos de cabelo e trazos 

faciais 

 Comprender e practicar a gramática 

 Usar a Pupil's App en Navio 

 Facer os cartóns recortables dos retratos robot e xogar con elas 

 Preparar, planificar e escribir o seu traballo 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Vídeo: Tiger Street Club Report: My favourite book 

• Interese en describir ás persoas 

• Pracer en facer o Spelling Bee 

• Pracer en ler un conto 

• Conciencia da necesidade de contarlle a un adulto se viron algo 

 

CCL 

CAE 

CAA 

CD 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

sospeitoso 

• Interese en aprender cousas sobre libros e sobre a literatura inglesa 

• Satisfacción ao preparar e escribir o seu traballo 

• Confianza ao usar a linguaxe da aula 

• Pracer en ler un póster 

• Pracer en ler un cómic 

• Boa disposición para repasar, avaliar e planificar a súa aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• He’s/She’s got … 

• Has he/she got … ? Yes, he/she has./No, he/she hasn’t. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• He’s/She’s wearing … 

Linguaxe da aula 

• Función principal: preguntar por cousas e describir a persoas 

• Have you got (the dictionary)? (Lydia’s) got it. 

Who’s (Lydia)? She’s over there. She’s got … and she’s wearing … 

Estruturas recicladas 

• He’s/She’s (+ adjective) 

• I (don’t) like … 

• My favourite … is/are … 

• Are you … ? Yes, I am. 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario principal 

• beard, curly hair, dark hair, fair hair, glasses, long hair, moustache, 

ponytail, short hair, straight hair 

Vocabulario do conto 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• coat, flute, hat, park, thief 

Vocabulario CLIL: catro libros importantes de literatura infantil 

• beautiful, brave, clever, cruel, imaginative, kind, lucky, poor, strong, tall 

Vocabulario receptivo 

• author, description, join the library, novel, title, type of book 

Vocabulario Reciclado 

• eyes, mouth, nose 

• o abecedario 

• as cores 

• pezas de vestir 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con tipos de cabelo e trazos faciais 
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UNIT 2. BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE5.1. 

CE5.2. 

CE5.3. 

CE5.4. 

CE5.5. 

CE5.6. 

CE5.7. 

  

  

  

 

EA5.3. 

EA5.4. 

 

Estratexias de produción: 

 Completar actividades con vocabulario sobre tipos de cabelo e trazos 

faciais 

 Comprender e practicar a gramática 

 Usar a Pupil's App en Navio 

 Facer os cartóns recortables dos retratos robot e xogar con elas 

 Preparar, planificar e escribir o seu traballo 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Vídeo: Tiger Street Club Report: My favourite book 

• Interese en describir ás persoas 

• Pracer en facer o Spelling Bee 

• Pracer en ler un conto 

• Conciencia da necesidade de contarlle a un adulto se viron algo 

 

CCL 

CAE 

CAA 

CD 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

sospeitoso 

• Interese en aprender cousas sobre libros e sobre a literatura inglesa 

• Satisfacción ao preparar e escribir o seu traballo 

• Confianza ao usar a linguaxe da aula 

• Pracer en ler un póster 

• Pracer en ler un cómic 

• Boa disposición para repasar, avaliar e planificar a súa aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• He’s/She’s got … 

• Has he/she got … ? Yes, he/she has./No, he/she hasn’t. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• He’s/She’s wearing … 

Linguaxe da aula 

• Función principal: preguntar por cousas e describir a persoas 

• Have you got (the dictionary)? (Lydia’s) got it. 

Who’s (Lydia)? She’s over there. She’s got … and she’s wearing … 

Estruturas recicladas 

• He’s/She’s (+ adjective) 

• I (don’t) like … 

• My favourite … is/are … 

• Are you … ? Yes, I am. 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario principal 

• beard, curly hair, dark hair, fair hair, glasses, long hair, moustache, 

ponytail, short hair, straight hair 

Vocabulario do conto 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• coat, flute, hat, park, thief 

Vocabulario CLIL: catro libros importantes de literatura infantil 

• beautiful, brave, clever, cruel, imaginative, kind, lucky, poor, strong, tall 

Vocabulario receptivo 

• author, description, join the library, novel, title, type of book 

Vocabulario Reciclado 

• eyes, mouth, nose 

• o abecedario 

• as cores 

• pezas de vestir 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con tipos de cabelo e trazos faciais 
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UNIT 2. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 
Notas do 

profesor/a 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 
Notas do 

profesor/a 
L

e
s
s
o

n
 1

. 
V

o
c

a
b

u
la

ry
. 

p
1
3

 

• identificar 

tipos de 

cabelo e 

trazos 

faciais e 

dicir 

o The Tiger 

Street word 

rap 

• xogar a 

Describe 

your friends 

• usar a 

Pupil’s App 

en Navio 

• escoitar e 

responder 

os 

obxectivos 

de 

aprendizaxe 

• deletrear 

palabras no 

Spelling 

Bee 

 Practicar o 

vocabulario clave: 

descriptions of hair 

and facial features 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. 

CD 1 Track 2 p189 

• Explain the aims of the lesson. 

Vocabulary presentation 

• Present vocabulary with the 

Unit 2 flashcards and word cards. 

In Unit 2 

• Listen, read and look. 

CD 1 Track 35 p192 

Listen, read and look. 

1 Say The Tiger Street word rap . 

2 Play Describe your friends. 

3 Do the Spelling Bee. 

Ending the lesson 

• Review the lesson. 

• Do the closing routine. 

CD 1 Track 3 p189 

Activity Book 

Activity 1 

• Look and write. 

Activity 2 

• Look. Write the first 

letter and find the 

sentence. Colour. 

Activity 3 

• Look and write. Use 

the words. 

CCL 

CD 

CAA 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 
Notas do 

profesor/a 
L

e
s
s
o

n
 2

. 
A

 m
y

s
te

ry
. 

p
1

4
-1

5

 

• usar a 

Pupil’s App 

en Navio 

• predicir o 

que pasa 

no conto 

• dar unha 

resposta 

persoal e 

pensar nos 

valores 

• escoitar, 

ler e 

representar 

o conto 

• responder 

preguntas 

sobre o 

conto 

 

 Aprender a 

linguaxe: park, flute, 

hat, coat, thief 

 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. 

CD 1 Track 2 p189 

• Match the Unit 2 word cards 

and flashcards. 

• Say The Tiger Street word rap. 

CD 1 Track 36 p192 

• Explain the aims of the lesson. 

4 Listen and read. Act out the story. 

5 Read and answer the questions. Listen 

and check. 

6 Read and reflect. 

Tiger Street Club Values 

• Think about it: Is it important to tell an 

adult 

when you’re worried about something? 

• What other things is it important to tell 

an adult about? 

Ending the lesson 

• Review the lesson. 

Activity Book 

Activity 4 

• Read and write true 

sentences. Listen and 

check. 

CD 1 Track 39 p192 

Activity 5 

• Look, read and write. 

Activity Book: Home-

School Link 

Activity 6 

• Read and reflect. 

Write. 

Activity 7 

• Write six words from 

the story. Tell your 

family what they 

mean. 

CCL 

CD 

CAE 

CAA 

CSC 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 
Notas do 

profesor/a 
L

e
s
s
o

n
 3

. 
G

ra
m

m
a

r 
a

n
d

 S
p

e
a

k
in

g
. 
p

1
6

 

• escoitar e 

aprenderse 

a táboa de 

gramática 

• describir 

persoas 

• usar a 

Pupil’s App 

en Navio 

• xogar a 

Guess the 

thief! 

• xogar a 

True or 

false 

 Aprender e practicar 

a gramática da 

unidade: Has he / 

she got (glasses)? 

Yes, he / she 

has./No, he / she 

hasn’t 

 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. 

CD 1 Track 2 p189 

• Review the A Thief in the Park story. 

CD 1 Track 37 p192 

• Explain the aims of the lesson. 

7 Listen and say the missing words. 

Learn. 

8 Look and say. 

9 Play Guess the thief ! 

10 Play True or false. Describe people in 

your school. 

Ending the lesson 

• Review the lesson. 

• Do the closing routine. 

CD 1 Track 3 p189 

 

Activity Book 

Activity 8 

• Read and write. Learn. 

Activity 9 

• Look and write the 

letters. 

Activity 10 

• Look and write. 

CCL 

CD 

SIE 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 
Notas do 

profesor/a 
L

e
s
s
o

n
 4

. 
G

ra
m

m
a

r,
 L

is
te

n
in

g
 a

n
d

 S
p

e
a

k
in

g
 p

1
7

 

• practicar a 

pronuncia: 

/eə/ e /ɪə/ 

• facer os 

cartóns 

recortables 

dos retratos 

robot 

• xogar a 

Catch the 

thief 

• escoitar e 

cantar 

Stop! Thief! 

 Practicar a linguaxe: 

Has he/she got … ? 

Yes, he/she has. 

No, he/she hasn’t. 

He’s/She’s wearing 

… 

 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. 

CD 1 Track 2 p189 

• Review the Unit 2 flashcards and word 

cards. 

• Explain the aims of the lesson. 

11 Listen and repeat. Say. 

12 Listen and read. Sing Stop! Thief! 

13 Listen, point and say. 

Go to Activity Book page 91. Make the 

photo-fit 

cut-out cards. Play Catch the thief . 

Ending the lesson 

• Review the lesson. 

• Do the closing routine. 

CD 1 Track 3 p189 

Activity Book 

Activity 11 

• Read, write and 

answer for you. 

Activity 12 

• Read and Tick (✓) the 

correct person. Write. 

Listen and 

check. CD 1 Track 45 

p193 

Activity Book: Home-

School Link 

Activity 13 

• Practise the questions 

and answers at home 

with your 

family. 

Activity 14 

• Order and write. Act 

out. 

CCL 

SIE 

CAE 

CAA 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 
Notas do 

profesor/a 
L

e
s
s
o

n
 5

. 
R

e
a

d
in

g
. 
p

1
8

 

• xogar a 

Mime a 

character 

• buscar na 

internet 

• ver un 

vídeo 

• escoitar e 

ler ‘Four 

great books 

for children’ 

• responder 

preguntas 

sobre o 

texto 

• elixir e 

dicir os 

seus libros 

favoritos 

 Practicar 

vocabulario inter-

curricular sobre 

Literatura. 

 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. 

CD 1 Track 2 p189 

• Review the Stop! Thief! song. 

CD 1 Track 42 p193 CD 1 

Track 43 

• Explain the aims of the lesson. 

14 Watch the video presentation. Name 

three places where you can read. 

15 Listen and read. Match. 

16 Read and answer the questions. 

Listen and check. 

17 Play Mime a character. 

18 Say what books you like. 

Explore the internet with your teacher 

• How many books are in the series The 

Chronicles of Narnia? 

Ending the lesson 

• Review the lesson. 

Activity Book 

Activity 15 

• Look and write. 

Activity 16 

• Look, read and write. 

Match. 

Activity 17 

• Write sentences about 

your favourite book. 

CCL 

CD 

CAE 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 
Notas do 

profesor/a 
L

e
s
s
o

n
 6

. 
V

íd
e

o
, 

R
e

a
d

in
g

 a
n

d
 W

ri
ti

n
g

. 
p

1
9

 

• usar a 

Pupil’s App 

en Navio 

• preparar, 

planificar e 

escribir o 

seu traballo 

• ver o 

vídeo 

• escoitar e 

ler un 

informe 

 Facer un proxecto 

cultural sobre o seu 

libro favorito. 

 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. 

CD 1 Track 2 p189 

• Review four children’s books. 

• Explain the aims of the lesson. 

19 Watch the video. What is Oliver’s 

favourite 

book? What is Ellie’s? 

20 Watch the video again. Which three 

books 

do the children borrow? Which book do 

you want to read? 

21 Listen and read. Answer the 

questions. 

22 Prepare your project 

Plan and write your project 

My words to remember 

• Learning to learn: Make sentences. 

Ending the lesson 

• Review the lesson. 

Activity Book 

Activity 18 

• Listen and match. 

CD 1 Track 49 p194 

Activity 19 

• Read. Listen and find 

the differences. Say 

stop. 

CD 1 Track 50 p194 

Activity Book: Home-

School Link 

Activity 20 

• Now write your notes 

and project in your 

notebook. 

Activity 21 

• Use technology to 

extend your project. 

CCL 

CD 

SIE 

CAE 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 
Notas do 

profesor/a 
L

e
s
s
o

n
 7

. 
C

o
n

s
o

li
d

a
ti

o
n

 a
n

d
 E

x
te

n
s
io

n
. 

p
2
0

 

• escoitar e 

usar a 

linguaxe 

cotiá da 

aula 

• usar a 

Pupil’s App 

en Navio 

• repasar o 

vocabulario 

e a 

gramática 

principais 

da Unidade 

2 

• ler un 

póster 

• escoitar e 

ler por 

pracer 

 Repasar e practicar 

todo o vocabulario e 

as estruturas da 

unidade. 

 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. 

CD 1 Track 2 p189 

• Review children’s literature. 

• Explain the aims of the lesson. 

23 Listen and repeat. Act out. 

24 Read and listen. 

25 Listen and read. 

Go to Activity Book page 19. Do the 

Lesson 7 and Lesson 8 Unit 2 Review. 

Ending the lesson 

• Review the lesson. 

• Do the closing routine. 

CD 1 Track 3 p189 

 

Activity Book 

Activity 22 

• Look, read and write 

the words. 

Activity 23 

• Read and write. Listen 

and check. Act out. 

CD 1 Track 54 p194 

CCL 

CD 

CAA 

CAE 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 
Notas do 

profesor/a 
L

e
s
s
o

n
 8

. 
U

n
it

 R
e
v

ie
w

. 
 A

B
 p

2
0

 

Repasar e 

practicar 

todo o 

vocabulario 

e as 

estruturas 

da unidade. 

 

 Completar o Picture 

Dictionary e o 

Grammar Reference 

Bank da Unidade 2 

 Auto-avaliar o seu 

traballo na unidade 

 Completar o 

Progress Journal da 

Unidade 2 

 Repasar os contidos 

de CLIL e cultura da 

unidade 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. 

CD 1 Track 2 p189 

• Review the Unit 2 flashcards and word 

cards. 

• Explain the aims of the lesson. 

• Play Mime it! 

Activity Book 

Activity 24 

• Read and write. Listen 

and check. 

CD 1 Track 55 p194 

Activity 25 

• Order and write. 

Activity 26 

• Listen and say Yes or 

No. 

CD 1 Track 56 p194 

Activity 27 

• Complete the Picture 

Activity Book: Home- 

School Link 

Activity 28 

• Complete your Tiger 

Time score card. 

Activity 29 

• Do an activity from 

your Learning Plan 

and complete your 

Progress Journal for 

Unit 2. Complete your 

Grammar Reference 

Bank. 

CCL 

CMCT 

CAA 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 
Notas do 

profesor/a 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extra work/ Homework CCC 
Notas do 

profesor/a 

 

Recursos de Avaliación 

 

 Avaliación informal 

- Observación da clase para comprobar tanto o progreso 

individual como global 

- Exercicios do Activity Book. 

- Destrezas: exercicios de reading, writing, listening e speaking 

 

 Avaliación formal 

- Test da Unidade 

- Test trimestral 

- Test de fin de curso 

- Unit Review(WB) 

 

 Auto-avaliación 

- Picture Dictionary. 

- Seccións Learning to learn do PB e do AB. 

- Actividade de auto-avaliación do  Unit review 

 

 

Recursos 

 

Materiais impresos: Pupil’s Book páx.13-20, Activity Book páx.13-20, 

(lista doutros materiais para cada lección no TB) 

Materiais dixitais: 

Teacher’s Dixital: Tamén se pode impartir esta unidade mediante o 

uso da Teacher’s App en Navio. 

Tamén se pode animar aos alumnos para utilizar a Pupil’s App en 

Navio. 

 

Recursos complementarios e Atención á Diversidade 

 

 Actividades de comezo e final da lección no Teacher's Book 

 Actividades do Activity Book e do Essential Activity Book. 

 Teacher’s App en Navio: Fichas de reforzo e ampliación, Progress 

Journal e Skills Trainer. 

 Pupil’s App en Navio 
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 UNIT 3: Around the Town 

UNIT 3. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE1.1 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

CE1.7. 

 

 

EA1.1. 

EA1.3.   

EA1.4. 

EA1.5. 

EA1.6. 

 

Estratexias de comprensión: 

 Escoitar vocabulario sobre os edificios da cidade 

 Escoitar e utilizar linguaxe cotiá 

 Escoitar a xente falando sobre os edificios da súa cidade 

 Ver os vídeo clips 

 Escoitar e utilizar a linguaxe de clase 

 Escoitar a pronuncia: /z/ e /s/ 

 Escoitar acerca dos tipos de transporte nas cidades 

 Escoitar o conto 

 Escoitar unha canción 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

 

CCL 

CMCT 

CSC 

CAE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Vídeo: Tiger Street Club Report: About my village 

• Interese en nomear os edificios dunha poboación 

• Pracer en facer o Spelling Bee 

• Pracer en ler unha fábula 

• Conciencia da importancia de manter as promesas 

• Interese en aprender sobre as cidades e sobre o transporte doutros 

países 

• Satisfacción ao preparar e escribir o seu traballo 

• Confianza ao usar a linguaxe da aula 

• Pracer en ler sinais da vía pública 

• Pracer en ler un cómic 

• Boa disposición para repasar, avaliar e planificar a súa aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos 

Establecemento e mantemento da comunicación 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• There are (shops) in the street. 

• Is there a … ? Yes, there is./No, there isn’t. 

• Are there any … ? Yes, there are./No, there aren’t. 

• I want to travel by (bicycle) in (Amsterdam). 

• I go to school by (car). I walk to school. 

• It’s opposite the … 

• It’s/They’re very near. 

Linguaxe da aula 

• Función principal: dicir cousas que hai e cousas que nonn hai 

• Are there any … ? No, but there’s a … 

• There isn’t any … but there’s some … 

Estruturas recicladas 

• There’s a … 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario principal 

• bus stop, cafe, cinema, hospital, museum, newsagent’s, police station, 

shops, supermarket, train station 

• city, town, village 

Vocabulario do conto 

• magic flute, money, promise, rats 

Vocabulario CLIL: tipos de transporte urbano 

• bicycle, double-decker bus, gondola, taxi, tram, the Underground, water 

bus 

Vocabulario receptivo 

• angry, canals, cottage, mobile library, town centre, the tube 

Vocabulario Reciclado 

• behind, between, in, on, next to 

• o abecedario 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Escoitar o son /z/ e /s/ 
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UNIT 3. BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE2.1. 

CE2.2. 

CE2.3. 

CE2.4. 

CE2.5. 

CE2.6. 

CE2.7. 

CE2.8. 

CE2.9. 

  

  

 

EA2.2.   

EA2.3. 

EA2.4.   

 

Estratexias de produción: 

 Identificar e nomear os edificios da cidade 

 Preguntar e dicir que edificios hai na súa cidade 

 Dicir frases sobre a súa poboación ou a súa cidade 

 Deletrear palabras 

 Predicir o que pasa no conto 

 Practicar a pronuncia: /z/ e /s/ 

 Entender os valores e pensar neles 

 Xogar aos xogos 

 Representar o conto 

 Cantar unha canción 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

 

CCL 

CMCT 

CAE 

CSC 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Vídeo: Tiger Street Club Report: About my village 

• Interese en nomear os edificios dunha poboación 

• Pracer en facer o Spelling Bee 

• Pracer en ler unha fábula 

• Conciencia da importancia de manter as promesas 

• Interese en aprender sobre as cidades e sobre o transporte doutros países 

• Satisfacción ao preparar e escribir o seu traballo 

• Confianza ao usar a linguaxe da aula 

• Pracer en ler sinais da vía pública 

• Pracer en ler un cómic 

• Boa disposición para repasar, avaliar e planificar a súa aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos 

Establecemento e mantemento da comunicación 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• There are (shops) in the street. 

• Is there a … ? Yes, there is./No, there isn’t. 

• Are there any … ? Yes, there are./No, there aren’t. 

• I want to travel by (bicycle) in (Amsterdam). 

• I go to school by (car). I walk to school. 

• It’s opposite the … 

• It’s/They’re very near. 

Linguaxe da aula 

• Función principal: dicir cousas que hai e cousas que nonn hai 

• Are there any … ? No, but there’s a … 

• There isn’t any … but there’s some … 

Estruturas recicladas 

• There’s a … 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Léxico oral de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario principal 

• bus stop, cafe, cinema, hospital, museum, newsagent’s, police station, 

shops, supermarket, train station 

• city, town, village 

Vocabulario do conto 

• magic flute, money, promise, rats 

Vocabulario CLIL: tipos de transporte urbano 

• bicycle, double-decker bus, gondola, taxi, tram, the Underground, water 

bus 

Vocabulario receptivo 

• angry, canals, cottage, mobile library, town centre, the tube 

Vocabulario Reciclado 

• behind, between, in, on, next to 

• o abecedario 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Practicar o son /z/ e /s/ 
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UNIT 3. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE3.1. 

CE3.2. 

CE3.3. 

CE3.4. 

CE3.5. 

CE3.6. 

CE3.7. 

 

 

EA3.2. 

 

 

Estratexias de comprensión: 

 Ler vocabulario relacionado cos edificios da cidade 

 Aprenderse a táboa de gramática da Unidade 

 Ler e entender sinais da vía pública 

 Ler sobre os tipos de transporte nas cidades 

 Repasar, avaliar e planificar a súa aprendizaxe 

 Ler o conto 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Vídeo: Tiger Street Club Report: About my village 

• Interese en nomear os edificios dunha poboación 

• Pracer en facer o Spelling Bee 

• Pracer en ler unha fábula 

 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

 



122 
 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Conciencia da importancia de manter as promesas 

• Interese en aprender sobre as cidades e sobre o transporte doutros países 

• Satisfacción ao preparar e escribir o seu traballo 

• Confianza ao usar a linguaxe da aula 

• Pracer en ler sinais da vía pública 

• Pracer en ler un cómic 

• Boa disposición para repasar, avaliar e planificar a súa aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• There are (shops) in the street. 

• Is there a … ? Yes, there is./No, there isn’t. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Are there any … ? Yes, there are./No, there aren’t. 

• I want to travel by (bicycle) in (Amsterdam). 

• I go to school by (car). I walk to school. 

• It’s opposite the … 

• It’s/They’re very near. 

Linguaxe da aula 

• Función principal: dicir cousas que hai e cousas que nonn hai 

• Are there any … ? No, but there’s a … 

• There isn’t any … but there’s some … 

Estruturas recicladas 

• There’s a … 

 

 

Léxico escrito de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario principal 

• bus stop, cafe, cinema, hospital, museum, newsagent’s, police station, 

shops, supermarket, train station 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• city, town, village 

Vocabulario do conto 

• magic flute, money, promise, rats 

Vocabulario CLIL: tipos de transporte urbano 

• bicycle, double-decker bus, gondola, taxi, tram, the Underground, water 

bus 

Vocabulario receptivo 

• angry, canals, cottage, mobile library, town centre, the tube 

Vocabulario Reciclado 

• behind, between, in, on, next to 

• o abecedario 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas cos lugares da cidade 
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UNIT 3. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE4.1. 

CE4.2. 

CE4.3. 

CE4.4. 

CE4.5. 

CE4.6. 

CE4.7. 

  

  

  

 

EA4.3. 

EA4.4. 

 

Estratexias de produción: 

 Completar actividades con vocabulario sobre os edificios da cidade 

 Comprender e practicar a gramática 

 Usar a Pupil's App en Navio 

 Facer os cartóns recortables dos lugares e xogar con elas 

 Preparar, planificar e escribir o seu traballo 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Vídeo: Tiger Street Club Report: About my village 

• Interese en nomear os edificios dunha poboación 

• Pracer en facer o Spelling Bee 

• Pracer en ler unha fábula 

• Conciencia da importancia de manter as promesas 

• Interese en aprender sobre as cidades e sobre o transporte doutros países 

• Satisfacción ao preparar e escribir o seu traballo 

 

CCL 

CMCT 

CAE 

SIE 

CAA 

CD 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Confianza ao usar a linguaxe da aula 

• Pracer en ler sinais da vía pública 

• Pracer en ler un cómic 

• Boa disposición para repasar, avaliar e planificar a súa aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• There are (shops) in the street. 

• Is there a … ? Yes, there is./No, there isn’t. 

• Are there any … ? Yes, there are./No, there aren’t. 

• I want to travel by (bicycle) in (Amsterdam). 

• I go to school by (car). I walk to school. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• It’s opposite the … 

• It’s/They’re very near. 

Linguaxe da aula 

• Función principal: dicir cousas que hai e cousas que nonn hai 

• Are there any … ? No, but there’s a … 

• There isn’t any … but there’s some … 

Estruturas recicladas 

• There’s a … 

 

 

 

 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario principal 

• bus stop, cafe, cinema, hospital, museum, newsagent’s, police station, 

shops, supermarket, train station 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• city, town, village 

Vocabulario do conto 

• magic flute, money, promise, rats 

Vocabulario CLIL: tipos de transporte urbano 

• bicycle, double-decker bus, gondola, taxi, tram, the Underground, water 

bus 

Vocabulario receptivo 

• angry, canals, cottage, mobile library, town centre, the tube 

Vocabulario Reciclado 

• behind, between, in, on, next to 

• o abecedario 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas cos lugares da cidade 
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UNIT 3. BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE5.1. 

CE5.2. 

CE5.3. 

CE5.4. 

CE5.5. 

CE5.6. 

CE5.7. 

  

  

  

 

EA5.3. 

EA5.4. 

 

Estratexias de produción: 

 Completar actividades con vocabulario sobre os edificios da cidade 

 Comprender e practicar a gramática 

 Usar a Pupil's App en Navio 

 Facer os cartóns recortables dos lugares e xogar con elas 

 Preparar, planificar e escribir o seu traballo 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Vídeo: Tiger Street Club Report: About my village 

• Interese en nomear os edificios dunha poboación 

• Pracer en facer o Spelling Bee 

• Pracer en ler unha fábula 

• Conciencia da importancia de manter as promesas 

 

CCL 

CMCT 

CAE 

SIE 

CAA 

CD 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Interese en aprender sobre as cidades e sobre o transporte doutros países 

• Satisfacción ao preparar e escribir o seu traballo 

• Confianza ao usar a linguaxe da aula 

• Pracer en ler sinais da vía pública 

• Pracer en ler un cómic 

• Boa disposición para repasar, avaliar e planificar a súa aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• There are (shops) in the street. 

• Is there a … ? Yes, there is./No, there isn’t. 

• Are there any … ? Yes, there are./No, there aren’t. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• I want to travel by (bicycle) in (Amsterdam). 

• I go to school by (car). I walk to school. 

• It’s opposite the … 

• It’s/They’re very near. 

Linguaxe da aula 

• Función principal: dicir cousas que hai e cousas que nonn hai 

• Are there any … ? No, but there’s a … 

• There isn’t any … but there’s some … 

Estruturas recicladas 

• There’s a … 

 

 

 

 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Vocabulario principal 

• bus stop, cafe, cinema, hospital, museum, newsagent’s, police station, 

shops, supermarket, train station 

• city, town, village 

Vocabulario do conto 

• magic flute, money, promise, rats 

Vocabulario CLIL: tipos de transporte urbano 

• bicycle, double-decker bus, gondola, taxi, tram, the Underground, water 

bus 

Vocabulario receptivo 

• angry, canals, cottage, mobile library, town centre, the tube 

Vocabulario Reciclado 

• behind, between, in, on, next to 

• o abecedario 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas cos lugares da cidade 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 
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UNIT 3. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 

 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 



136 
 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L

e
s
s
o

n
 1

. 
V

o
c

a
b

u
la

ry
. 

p
2
1

 

• identificar 

edificios 

das poboa-

cións e di-

cir o  The 

Tiger Street 

word rap 

• xogar a A 

long sen-

tence 

• usar a 

Pupil’s App 

en Navio 

• escoitar e 

responder 

aos obxec-

tivos de 

aprendi-

zaxe 

• deletrear 

palabras no 

Spelling 

Bee 

 Practicar o vocabu-

lario clave sobre os 

lugares da cidade. 

 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. 

CD 2 Track 1 p194 

• Explain the aims of the lesson. 

Listen, read and look. 

Vocabulary presentation 

• Present vocabulary with the 

Unit 3 flashcards and word cards. 

1 Say The Tiger Street word rap . 

2 Play A long sentence . 

3 Do the Spelling Bee 

Ending the lesson 

• Review the lesson. 

• Do the closing routine. 

CD 2 Track 2 p194 

 

  

Activity Book 

Activity 1 

• Look and write. 

Activity 2 

• Look. Write the first 

letter and find the sen-

tence. 

Activity 3 

• Look and write. 

CCL 

CD 

CAA 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L

e
s
s
o

n
 2

. 
A

 f
a

b
le

. 
p

2
2
-2

3

 

• usar a 

Pupil’s App 

en Navio 

• predicir o 

que pasa 

no conto 

• dar unha 

resposta 

persoal e 

pensar nos 

valores 

• escoitar, 

ler e repre-

sentar o 

conto 

• responder 

preguntas 

 

 Aprender a linguaxe 

: rats, magic flute, 

promise, money. 

 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. 

CD 2 Track 1 p194 

• Match the Unit 3 word cards and 

flashcards. 

• Say The Tiger Street word rap. 

CD 2 Track 4 p194 

• Explain the aims of the lesson. 

Pre-story activities 

• Predict what happens in the story 

(books closed). 

• Listen with the story cards 

(books closed). 

CD 2 Track 5 p195 

• Listen again (books open). 

4 Listen and read. Act out the story. 

5 Read and write the correct sentences. 

Listen and check. 

6 Read and reflect. 

Tiger Street Club Values 

Activity Book 

Activity 4 

• Remember, complete 

and write a or b. 

Activity 5 

• Write There is or 

There are and the cor-

rect prepositions. 

Activity Book: Home-

School Link 

Activity 6 

• Read and reflect. 

Write. 

Activity 7 

• Write six words from 

the story. Tell your fami-

CCL 

CD 

CSC 

CAE 

CAA 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L

e
s
s
o

n
 3

. 
G

ra
m

m
a

r 
a

n
d

 S
p

e
a

k
in

g
. 
p

2
4

 

• escoitar e 

aprenderse 

a tabla de 

gramática 

• xogar a 

Where am 

I? 

• preguntar, 

recordar e 

dicir o que 

hai en cada 

rúa 

• usar a 

Pupil’s App 

en Navio 

 Aprender e practi-

car a gramática da 

unidade: There’s a 

(museum). There 

are (houses). Is the-

re a (cinema)? Are 

there any (shops)? 

 Yes, there is/are. / 

No, there isn’t / 

aren’t. 

 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. 

CD 2 Track 1 p194 

• Review the The Piper of Hamelin sto-

ry. 

CD 2 Track 5 p195 

• Explain the aims of the lesson. 

7 Listen and say the missing words. 

Learn. 

8 Look and say. 

9 Play Where am I? 

10 Play Can you remember? 

Ending the lesson 

• Review the lesson. 

• Do the closing routine. 

CD 2 Track 2 p194 

Activity Book 

Activity 8 

• Read and write. 

Learn. 

Activity 9 

• Look and write. Listen 

and check. 

CD 2 Track 8 p195 

Activity 10 

• Look, read and write. 

CCL 

CMCT 

CD 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L

e
s
s
o

n
 4

. 
G

ra
m

m
a

r,
 L

is
te

n
in

g
 a

n
d

 S
p

e
a

k
in

g
 p

2
5

 

• practicar a 

pronuncia-

ción: /z/ e 

/s/ 

• facer as 

tarxetas 

recortables 

dos lugares 

• xogar a 

On your 

street 

• cantar 

Near here 

 Practicar a lin-

guaxe:  Is there a 

(bus stop) near 

here/on your street? 

Yes, there is. 

Are there any 

(shops)? Yes, there 

are. 

It’s opposite the … 

It’s/They’re very 

near. 

 

 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. 

CD 2 Track 1 p194 

• Review the Unit 3 flashcards and word 

cards. 

• Explain the aims of the lesson. 

11 Listen and repeat. Say. 

12 Listen and read. Sing Near here . 

13 Listen and say the names of the 

streets. 

Go to Activity Book page 91. Make the 

places cards. 

Play On your street . 

Ending the lesson 

• Review the lesson. 

• Do the closing routine. CD 2 Track 2 

p194 

Activity Book 

Activity 11 

• Read, write and an-

swer for you. 

Activity 12 

• Order and write. Lis-

ten and check. Act out. 

CD 2 Track 13 p195 

Activity Book: Home-

School Link 

Activity 13 

• Practise the dialogue 

at home with your fami-

ly. 

Activity 14 

• Read and write the 

places on the map. 

Complete the 

sentence. 

CCL 

CAA 

SIE 

CAE 

 



140 
 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L

e
s
s
o

n
 5

. 
R

e
a

d
in

g
. 
p

2
6

 

• xogar a 

Mime a 

type of 

transport 

• dicir me-

dios de 

transporte 

comúns do 

seu país 

• buscar en 

internet 

• ver un ví-

deo 

• escoitar e 

ler ‘Types 

of transport 

in cities’ 

• responder 

preguntas 

sobre o tex-

to 

 Practicar vocabula-

rio inter-curricular 

sobre Ciencias So-

ciais. 

 

 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. 

CD 2 Track 1 p194 

• Review the Near here song. 

CD 2 Track 10 p195; CD 2 

Track 11 

• Explain the aims of the lesson. 

14 Watch the video presentation. Name 

three types of transport. 

15 Listen, read and answer. 

Listen and check. 

16 Play Mime a type of transport. 

17 Think and choose. Say the transport 

and the city. 

Explore the internet with your teacher 

• What type of transport is ‘a tandem’? 

Ending the lesson 

• Review the lesson. 

Activity Book 

Activity 15 

• Look and write. 

Activity 16 

• Go to Pupil’s Book 

page 26. Read and 

write true 

sentences. 

Activity 17 

• Write sentences about 

you. 

CCL 

CD 

CAE 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L

e
s
s
o

n
 6

. 
V

id
e

o
, 

R
e

a
d

in
g

 a
n

d
 W

ri
ti

n
g

. 
p

2
7

 

• usar a 

Pupil’s App 

en Navio 

• preparar, 

planificar e 

escribir o 

seu traballo 

• ver o ví-

deo 

• escoitar e 

ler un in-

forme 

 Facer un proxecto 

cultural sobre o lu-

gar donde viven. 

 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. 

CD 2 Track 1 p194 

• Review capital cities. 

• Explain the aims of the lesson. 

18 Watch the video. What does Nasim 

want to do in the summer? 

19 Watch the video again. Read and 

choose the correct word. 

20 Listen and read. Answer the ques-

tions. 

21 Prepare your project 

Plan and write your project 

My words to remember 

• Learning to Learn: Make sentences. 

Ending the lesson 

• Review the lesson. 

• Do the closing routine. 

Activity Book 

Activity 18 

• Listen and circle. 

CD 2 Track 17 p196 

Activity 19 

• Read. Listen and find 

the differences. Say 

stop. 

CD 2 Track 18 

Activity Book: Home-

School Link 

Activity 20 

• Now write your notes 

and project in your 

notebook. 

Activity 21 

• Use technology to ex-

tend your project. 

CCL 

CD 

SIE 

CAE 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L

e
s
s
o

n
 7

. 
C

o
n

s
o

li
d

a
ti

o
n

 a
n

d
 E

x
te

n
s
io

n
. 

p
2
8

 

• escoitar e 

usar a lin-

guaxe cotiá 

da aula 

• usar a 

Pupil’s App 

en Navio 

• repasar o 

vocabulario 

e a gramá-

tica princi-

pais da 

Unidade 3 

• ler e en-

tender se-

ñales do 

transporte  

público 

• escoitar e 

ler por pla-

cer 

 Repasar e practicar 

todo o vocabulario 

e as estructuras da 

unidade. 

 

 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. 

CD 2 Track 2 p194 

• Review towns and villages. 

• Explain the aims of the lesson. 

22 Listen and repeat. 

Act out. 

23 Read and listen. 

24 Listen and read. 

Go to Activity Book page 27. Do the 

Lesson 7 and Lesson 8 Unit 3 Review. 

Ending the lesson 

• Review the lesson and the unit. 

• Do the closing routine. 

CD 2 Track 2 p194 

 

Activity Book 

Activity 22 

• Look and write. 

Activity 23 

• Read and write. Listen 

and check. Act out. 

CD 2 Track 22 p198 

CCL 

CD 

CAA 

CAE 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L

e
s
s
o

n
 8

. 
U

n
it

 R
e
v

ie
w

. 
 A

B
 p

2
8

 

Repasar e 

practicar 

todo o vo-

cabulario e 

as estruc-

turas da 

unidade. 

 

 Completar o Picture 

Dictionary e o 

Grammar Referen-

ce Bank da unidade 

3 

 Auto-avaliar o seu 

traballo na unidade 

 Completar o Pro-

gress Journal da 

unidade 3 

 Repasar os conti-

dos de CLIL e cultu-

ra da unidade 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. 

CD 2 Track 1 p194 

• Review the Unit 3 flashcards and word 

cards. 

• Explain the aims of the lesson. 

• Play Sentence hangman for points. 

Activity Book 

Activity 24 

• Read, order and write. 

Activity 25 

• Read and write. Listen and check. CD 

2 Track 23 p197 

Activity 26 

• Listen and say Yes or No. 

CD 2 Track 24 p197 

Activity 27 

• Complete the Picture Dictionary for 

Unit 3. 

Ending the lesson 

• Review the lesson and the unit. 

Activity Book: Home- 

School Link 

Activity 28 

• Complete your Tiger 

score card. 

Activity 29 

• Do an activity from 

your Learning Plan 

and complete your 

Progress Journal for 

Unit 3. Complete your 

Grammar Reference 

Bank. 

CCL 

CMCT 

CAA 
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Recursos de Avaliación 

 Avaliación informal 

- Observación da clase para comprobar tanto o progreso 

individual como global 

- Exercicios do Activity Book. 

- Destrezas: exercicios de reading, writing, listening e speaking 

 

 Avaliación formal 

- Test da Unidade 

- Test trimestral 

- Test de fin de curso 

- Unit Review(WB) 

 

 Auto-avaliación 

- Picture Dictionary. 

- Seccións Learning to learn do PB e do AB. 

- Actividade de auto-avaliación do  Unit review 

 

 Rúbricas 

- Rúbricas de avaliación de New Tiger 4 

- Macmillan Rubrics Generator 

 

Recursos 

 

Materiais impresos: Pupil’s Book páx.21-28, Activity Book páx.21-28, 

(lista doutros materiais para cada lección no TB) 

Materiais dixitais: 

Teacher’s Dixital: Tamén se pode impartir esta unidade mediante o 

uso da Teacher’s App en Navio. 

Tamén se pode animar aos alumnos para utilizar a Pupil’s App en 

Navio. 

 

Recursos complementarios e Atención á Diversidade 

 

 Actividades de comezo e final da lección no Teacher's Book 

 Actividades do Activity Book e do Essential Activity Book. 

 Teacher’s App en Navio: Fichas de reforzo e ampliación, Progress 

Journal e Skills Trainer. 

 Pupil’s App en Navio 
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UNIT 4: Jobs and Routines 

UNIT 4. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE1.1 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

CE1.7. 

 

 

EA1.1. 

EA1.3.   

EA1.4. 

EA1.5. 

EA1.6. 

 

Estratexias de comprensión: 

 Escoitar vocabulario sobre distintas profesións 

 Escoitar e utilizar linguaxe cotiá 

 Escoitar a xente falando das tarefas que realizan as persoas na 

súa comunidade 

 Ver os vídeo clips 

 Escoitar e utilizar a linguaxe de clase 

 Escoitar a pronuncia: /f/ e /v/ 

 Escoitar acerca dos cans de traballo 

 Escoitar o conto 

 Escoitar unha canción 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

 

CCL 

CMCT 

CSC 

CAE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Vídeo: Tiger Street Club Report: People who work in my school 

• Interese nas profesións e conciencia de que todos os traballos da 

comunidade son importantes 

• Pracer en facer o Spelling Bee 

• Pracer en ler un conto sobre un animal 

• Interese en aprender sobre o traballo das persoas 

• Confianza ao usar a linguaxe da aula 

• Pracer en ler un anuncio do colexio 

• Pracer en ler un cómic 

• Pracer en preparar, planificar, escribir e presentar o seu traballo 

• Boa disposición para repasar, avaliar e planificar a súa 

aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, 

obxectos, permiso. 

Establecemento e mantemento da comunicación 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• What does she do? She’s a (doctor). 

• Is he a (nurse)? Yes, he is./No, he isn’t. 

• Does he wear (a uniform)? 

• He works/doesn’t work in a (hospital). 

• Does he work (with animals)? 

Yes, he does./No, he doesn’t. • She works from (nine) to (five). 

Linguaxe da aula 

• Función principal: dicir cal é a súa tarefa no colexio 

• What’s your job this week? I’m the board/book monitor. I clean the 

board/give out and collect in the books. 

Estruturas recicladas 

• He/She has got a … 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Léxico oral de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario principal 

• farmer, fashion designer, fire-fighter, nurse, police officer, pop star, 

shop assistant, taxi driver, vet, web designer 

• caretaker, cleaner, cook, librarian 

Vocabulario do conto 

• magazine, paying attention 

Vocabulario CLIL: Cans de traballo 

• guide dog, mountain rescue dog, sheepdog 

Vocabulario receptivo 

• busy, harness, pavement, recycling bin, rescue workers 

Vocabulario Reciclado 

• bus, clothes, drive, hospital, police station, school, shop, sing, taxi, 

teacher, train station, uniform, wear, work 

• o abecedario 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Escoitar o son /f/ e /v/ 
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UNIT 4. BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE2.1. 

CE2.2. 

CE2.3. 

CE2.4. 

CE2.5. 

CE2.6. 

CE2.7. 

CE2.8. 

CE2.9. 

  

  

 

EA2.2.   

EA2.3. 

EA2.4.   

 

Estratexias de produción: 

 Identificar e nomear distintas profesións 

 Dicir tarefas que realizan as persoas na súa comunidade 

 Deletrear palabras 

 Predicir o que pasa no conto 

 Practicar a pronuncia: /f/ e /v/ 

 Entender os valores e pensar neles 

 Xogar aos xogos 

 Representar o conto 

 Cantar unha canción 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Vídeo: Tiger Street Club Report: People who work in my school 

• Interese nas profesións e conciencia de que todos os traballos da 

 

CCL 

CMCT 

CSC 

CAE 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

comunidade son importantes 

• Pracer en facer o Spelling Bee 

• Pracer en ler un conto sobre un animal 

• Interese en aprender sobre o traballo das persoas 

• Confianza ao usar a linguaxe da aula 

• Pracer en ler un anuncio do colexio 

• Pracer en ler un cómic 

• Pracer en preparar, planificar, escribir e presentar o seu traballo 

• Boa disposición para repasar, avaliar e planificar a súa 

aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, 

obxectos, permiso. 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Estruturas principais 

• What does she do? She’s a (doctor). 

• Is he a (nurse)? Yes, he is./No, he isn’t. 

• Does he wear (a uniform)? 

• He works/doesn’t work in a (hospital). 

• Does he work (with animals)? 

Yes, he does./No, he doesn’t. • She works from (nine) to (five). 

Linguaxe da aula 

• Función principal: dicir cal é a súa tarefa no colexio 

• What’s your job this week? I’m the board/book monitor. I clean the 

board/give out and collect in the books. 

 

Estruturas recicladas 

• He/She has got a … 

Léxico oral de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario principal 

• farmer, fashion designer, fire-fighter, nurse, police officer, pop star, 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

shop assistant, taxi driver, vet, web designer 

• caretaker, cleaner, cook, librarian 

Vocabulario do conto 

• magazine, paying attention 

Vocabulario CLIL: Cans de traballo 

• guide dog, mountain rescue dog, sheepdog 

Vocabulario receptivo 

• busy, harness, pavement, recycling bin, rescue workers 

Vocabulario Reciclado 

• bus, clothes, drive, hospital, police station, school, shop, sing, taxi, 

teacher, train station, uniform, wear, work 

• o abecedario 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Practicar o son /f/ e /v/ 
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UNIT 4. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE3.1. 

CE3.2. 

CE3.3. 

CE3.4. 

CE3.5. 

CE3.6. 

CE3.7. 

 

 

EA3.1.   

EA3.2. 

 

 

Estratexias de comprensión: 

 Ler vocabulario relacionado con distintas profesións 

 Aprenderse a táboa de gramática da Unidade 

 Ler un anuncio do colexio 

 Ler sobre os cans de traballo 

 Repasar, avaliar e planificar a súa aprendizaxe 

 Ler o conto 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Vídeo: Tiger Street Club Report: People who work in my school 

• Interese nas profesións e conciencia de que todos os traballos da 

comunidade son importantes 

• Pracer en facer o Spelling Bee 

 

CCL 

CMCT 

CAE 

CSC 

CAA 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Pracer en ler un conto sobre un animal 

• Interese en aprender sobre o traballo das persoas 

• Confianza ao usar a linguaxe da aula 

• Pracer en ler un anuncio do colexio 

• Pracer en ler un cómic 

• Pracer en preparar, planificar, escribir e presentar o seu traballo 

• Boa disposición para repasar, avaliar e planificar a súa 

aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, 

obxectos, permiso. 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• What does she do? She’s a (doctor). 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Is he a (nurse)? Yes, he is./No, he isn’t. 

• Does he wear (a uniform)? 

• He works/doesn’t work in a (hospital). 

• Does he work (with animals)? 

Yes, he does./No, he doesn’t. • She works from (nine) to (five). 

Linguaxe da aula 

• Función principal: dicir cal é a súa tarefa no colexio 

• What’s your job this week? I’m the board/book monitor. I clean the 

board/give out and collect in the books. 

Estruturas recicladas 

• He/She has got a … 

 

 

 

 

Léxico escrito de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario principal 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• farmer, fashion designer, fire-fighter, nurse, police officer, pop star, 

shop assistant, taxi driver, vet, web designer 

• caretaker, cleaner, cook, librarian 

Vocabulario do conto 

• magazine, paying attention 

Vocabulario CLIL: Cans de traballo 

• guide dog, mountain rescue dog, sheepdog 

Vocabulario receptivo 

• busy, harness, pavement, recycling bin, rescue workers 

Vocabulario Reciclado 

• bus, clothes, drive, hospital, police station, school, shop, sing, taxi, 

teacher, train station, uniform, wear, work 

• o abecedario 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas cos traballos e as rutinas 
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UNIT 4. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE4.1. 

CE4.2. 

CE4.3. 

CE4.4. 

CE4.5. 

CE4.6. 

CE4.7. 

  

  

  

 

EA4.3. 

EA4.4. 

 

Estratexias de produción: 

 Completar actividades con vocabulario sobre  distintas profesións 

 Comprender e practicar a gramática 

 Usar a Pupil's App en Navio 

 Facer os cartóns recortables de profesións e xogar con elas 

 Preparar, planificar e escribir o seu traballo 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Vídeo: Tiger Street Club Report: People who work in my school 

• Interese nas profesións e conciencia de que todos os traballos da 

comunidade son importantes 

• Pracer en facer o Spelling Bee 

• Pracer en ler un conto sobre un animal 

• Interese en aprender sobre o traballo das persoas 

 

CCL 

CMCT 

CAE 

CD 

CAA 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Confianza ao usar a linguaxe da aula 

• Pracer en ler un anuncio do colexio 

• Pracer en ler un cómic 

• Pracer en preparar, planificar, escribir e presentar o seu traballo 

• Boa disposición para repasar, avaliar e planificar a súa 

aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, 

obxectos, permiso. 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• What does she do? She’s a (doctor). 

• Is he a (nurse)? Yes, he is./No, he isn’t. 

• Does he wear (a uniform)? 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• He works/doesn’t work in a (hospital). 

• Does he work (with animals)? 

Yes, he does./No, he doesn’t. • She works from (nine) to (five). 

Linguaxe da aula 

• Función principal: dicir cal é a súa tarefa no colexio 

• What’s your job this week? I’m the board/book monitor. I clean the 

board/give out and collect in the books. 

Estruturas recicladas 

• He/She has got a … 

 

 

 

 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario principal 

• farmer, fashion designer, fire-fighter, nurse, police officer, pop star, 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

shop assistant, taxi driver, vet, web designer 

• caretaker, cleaner, cook, librarian 

Vocabulario do conto 

• magazine, paying attention 

Vocabulario CLIL: Cans de traballo 

• guide dog, mountain rescue dog, sheepdog 

Vocabulario receptivo 

• busy, harness, pavement, recycling bin, rescue workers 

Vocabulario Reciclado 

• bus, clothes, drive, hospital, police station, school, shop, sing, taxi, 

teacher, train station, uniform, wear, work 

• o abecedario 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas cos traballos e as rutinas 
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UNIT 4. BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE5.1. 

CE5.2. 

CE5.3. 

CE5.4. 

CE5.5. 

CE5.6. 

CE5.7. 

  

  

  

 

EA5.3. 

EA5.4. 

 

Estratexias de produción: 

 Completar actividades con vocabulario sobre  distintas profesións 

 Comprender e practicar a gramática 

 Usar a Pupil's App en Navio 

 Facer os cartóns recortables de profesións e xogar con elas 

 Preparar, planificar e escribir o seu traballo 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Vídeo: Tiger Street Club Report: People who work in my school 

• Interese nas profesións e conciencia de que todos os traballos da 

comunidade son importantes 

• Pracer en facer o Spelling Bee 

• Pracer en ler un conto sobre un animal 

• Interese en aprender sobre o traballo das persoas 

 

CCL 

CMCT 

CAE 

CD 

CAA 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Confianza ao usar a linguaxe da aula 

• Pracer en ler un anuncio do colexio 

• Pracer en ler un cómic 

• Pracer en preparar, planificar, escribir e presentar o seu traballo 

• Boa disposición para repasar, avaliar e planificar a súa 

aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, 

obxectos, permiso. 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• What does she do? She’s a (doctor). 

• Is he a (nurse)? Yes, he is./No, he isn’t. 

• Does he wear (a uniform)? 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• He works/doesn’t work in a (hospital). 

• Does he work (with animals)? 

Yes, he does./No, he doesn’t. • She works from (nine) to (five). 

Linguaxe da aula 

• Función principal: dicir cal é a súa tarefa no colexio 

• What’s your job this week? I’m the board/book monitor. I clean the 

board/give out and collect in the books. 

Estruturas recicladas 

• He/She has got a … 

 

 

 

 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario principal 

• farmer, fashion designer, fire-fighter, nurse, police officer, pop star, 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

shop assistant, taxi driver, vet, web designer 

• caretaker, cleaner, cook, librarian 

Vocabulario do conto 

• magazine, paying attention 

Vocabulario CLIL: Cans de traballo 

• guide dog, mountain rescue dog, sheepdog 

Vocabulario receptivo 

• busy, harness, pavement, recycling bin, rescue workers 

Vocabulario Reciclado 

• bus, clothes, drive, hospital, police station, school, shop, sing, taxi, 

teacher, train station, uniform, wear, work 

• o abecedario 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas cos traballos e as rutinas 
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UNIT 4. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profeor/a 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profeor/a 
L

e
s
s
o

n
 1

. 
V

o
c

a
b

u
la

ry
. 

p
2
9

 

• identificar 

profesións 

e dicir o  

The Tiger 

Street 

word rap 

• xogar a 

Clap if it’s 

true 

• usar a 

Pupil’s App 

en Navio 

• escoitar e 

responder 

aos obxec-

tivos de 

aprendi-

zaxe 

• deletrear 

palabras no 

Spelling 

Bee 

 Practicar a lin-

guaxe:  He/she 

works in a hospi-

tal/police sta-

tion/school. A (fire-

fighter) wears (spe-

cial clothes). the 

alphabet 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. 

CD 2 Track 1 p194 

• Explain the aims of the lesson. 

Vocabulary presentation 

• Present vocabulary with the Unit 4 

flashcards and word cards. 

• Listen, read and look. CD 2 Track 25 

p197 

Activity 1 

• Say The Tiger Street word rap. CD 2 

Track 26 p197 

Vocabulary presentation 

• Present vocabulary with the Unit 4 

flashcards and word cards. 

Activity 2 

• Play Clap if it’s true.   

Activity 3 

• Do the Spelling Bee. 

Ending the lesson 

• Review the lesson. 

Activity Book 

Activity 1 

• Find, circle and write. 

Activity 2 

• Look. Write the first 

letter and find the sen-

tence. 

Activity 3 

• Look and write. 

CCL 

CD 

CAA 

 



171 
 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profeor/a 
L

e
s
s
o

n
 2

. 
S

to
ry

. 
p

3
0
-3

1

 

• usar a 

Pupil’s App 

en Navio 

• predicir o 

que pasa 

no conto 

• dar unha 

resposta 

persoal e 

pensar nos 

valores 

• escoitar, 

ler e repre-

sentar o 

conto 

• responder 

 

 Aprender a linguaxe 

:  Does she … ? 

Yes, she does./No, 

she doesn’t. She 

works in … She’s a 

… 

  Starting the lesson 

• Do the opening routine. 

CD 2 Track 1 p194 

• Match the Unit 4 word cards 

and flashcards. 

• Say The Tiger Street word rap. 

CD 2 Track 26 p197 

• Explain the aims of the lesson. 

Pre-story activities 

• Predict what happens in the story 

(books closed). 

• Listen with the story cards (books 

closed). 

CD 2 Track 27 p197 

• Listen again (books open). 

Activity 4 

• Listen and read. CD 2 Track 27 

• Act out the story. 

Activity 5 

• Read and answer the questions. 

Activity Book 

Activity 4 

• Read, write and 

match. 

Activity 5 

• Order and write. Lis-

ten and check. 

CD 2 Track 29 p197 

Activity Book: Home-

School Link 

Activity 6 

• Read and reflect. 

Write. 

Activity 7 

CCL 

CD 

CSC 

CAE 

CAA 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profeor/a 
L

e
s
s
o

n
 3

. 
G

ra
m

m
a

r 
a

n
d

 S
p

e
a

k
in

g
. 
p

3
2

 

• escoitar e 

aprenderse 

a tabla de 

gramática 

• xogar a 

Guess who! 

• xogar a 

Affirmative 

and nega-

tive 

• dicir as 

tarefas que 

fai a xente 

nas súas 

profesións 

• usar a 

Pupil’s App 

en Navio 

 Aprender e Prac-

ticar a linguaxe: 

Does (he) work with 

animals? (He) 

works in/on/with … 

(He) doesn’t work 

in/on/with … Is 

she/he a … ? 

 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. 

CD 2 Track 1 p194 

• Review the A Visitor at School story. 

CD 2 Track 27 p194 

• Explain the aims of the lesson. 

Activity 7 

• Listen and say the missing words. 

Learn. 

CD 2 Track 30 p197 

Activity 8 

• Look, read and say True or False. Cor-

rect the false 

sentences. 

Activity 9 

• Play Guess who! 

Activity 10 

• Play Affirmative and negative. 

Ending the lesson 

Activity Book 

Activity 8 

• Read and write. 

Learn. 

Activity 9 

• Look and write. Listen 

and check. 

CD 2 Track 31 p198 

Activity 10 

• Circle the different job. 

Write. 

CCL 

CMCT 

CD 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profeor/a 
L

e
s
s
o

n
 4

. 
G

ra
m

m
a

r,
 L

is
te

n
in

g
 a

n
d

 S
p

e
a

k
in

g
 p

3
3

 

• practicar a 

pronuncia-

ción: /f/ e 

/v/ 

• facer e 

ordenar as 

tarxetas 

das profe-

sións 

• xogar a 

Who is it? 

• cantar 

What’s his 

job? 

 Practicar a lin-

guaxe: Does (she) 

work with people in 

a shop? Yes, (she) 

does./ No, (she) 

doesn’t. Is (she) a 

…? 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. 

CD 2 Track 1 p194 

• Review the Unit 4 flashcards and word 

cards. 

• Explain the aims of the lesson. 

Activity 11 

• Fantastic Phonics: Listen and repeat. 

Say. CD 2 Track 32 p198 

Activity 12 

• Pop Spot: Listen and read. CD 2 Track 

33 p198 

• Sing What’s his job? 

Activity 13 

• Listen, point and say. CD 2 Track 36 

Activity Book 

• Go to Activity Book page 93. Make 

and sort the jobs 

cut-out cards. 

• Play Who is it? 

Ending the lesson 

Activity Book p.32 

Grammar, Listening and 

Writing 

11 Look, read and write. 

12 Remember the I like 

food song. Look and 

write. Listen and check. 

13 Sing the song at 

home with your family. 

14 Draw and write 

about what you like and 

don’t like. 

CCL 

CAA 

SIE 

CAE 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profeor/a 
L

e
s
s
o

n
 5

. 
R

e
a

d
in

g
. 
p

3
4

 

• responder 

preguntas 

sobre o tex-

to 

• ver un ví-

deo 

• escoitar e 

ler ‘Wor-

king dogs’ 

• dar a súa 

opinión so-

bre os cans 

de traballo 

• buscar en 

internet 

• xogar a 

 Practicar a lin-

guaxe: He/She 

guides/ helps/ 

stops/ understands/ 

uses/wears ... 

 He/She is a (guide 

dog).. 

 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. CD 2 Track 1 

p194 

• Review the What’s his job? song. 

CD 2 Track 33 ; CD 2 

Track 34 

• Explain the aims of the lesson. 

Activity 14 

• Watch the video presentation. Name 

three different working dogs. p198 

Activity 15 

• Listen, read and answer. 

CD 2 Track 37 p198 

• Listen and check.  CD 2 Track 38 

p198 

Do you know … ? fact 

• Read the fact. 

Activity 16 

• Play Read and change. 

Activity 17 

Activity Book 

Activity 15 

• Look and write. 

Activity 16 

• Go to Pupil’s Book 

page 34. Read and 

write. 

Activity 17 

• Read and circle. 

Activity 18 

• Write sentences about 

working dogs. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profeor/a 
L

e
s
s
o

n
 6

. 
V

id
e

o
, 

R
e

a
d

in
g

 a
n

d
 W

ri
ti

n
g

. 
p

3
5

 

• usar a 

Pupil’s App 

en Navio 

• ver o ví-

deo 

• escoitar e 

ler un in-

forme 

• preparar, 

planificar e 

escribir o 

seu traballo 

 Practicar a lin-

guaxe: school care-

taker, cleaner, 

cook, librarian. 

He/She helps/looks 

after / repairs 

/wears/works …. 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. CD 2 Track 1 

p194 

• Review three types of working dogs. 

• Explain the aims of the lesson. 

Activity 18 

• Watch the video. Which person do the 

children not talk to? p198 

Activity 19 

• Watch the video again. Copy the table 

and complete. p198 

Activity 20 

• Listen and read. 

CD 2 Track 39 p199 

• Answer the questions. 

Activity 21 

• Prepare your project: Think about and 

say. 

My words to remember 

• Learning to Learn. Make  sentences. 

Ending the lesson 

Activity Book 

Activity 19 

• Read. Listen and tick. 

CD 2 Track 40 p199 

Activity 20 

• Read. Listen and find 

the differences. Say 

stop. 

CD 2 Track 41 p199 

Activity Book: Home-

School Link 

Activity 21 

• Now write your notes 

and project in your 

notebook. 

Activity 22 

• Use technology to ex-

tend your project. 

CCL 

CD 

CSC 

SIE 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profeor/a 
L

e
s
s
o

n
 7

. 
C

o
n

s
o

li
d

a
ti

o
n

 a
n

d
 E

x
te

n
s
io

n
. 

p
3
6

 

• escoitar e 

usar a lin-

guaxe cotiá 

da aula 

• usar a 

Pupil’s App 

en Navio 

• repasar o 

vocabulario 

e a gramá-

tica princi-

pais 

da unidade 

4 

• ler un 

anuncio do 

colexio 

• escoitar e 

ler por pla-

cer 

 Practicar a lin-

guaxe: He/She is a 

(farmer). He/She 

works in a (shop). 

Does he/she work 

(in a shop)? Yes, 

he/she does. No, 

he/she doesn’t. 

 

 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. CD 2 Track 1 

p194 

• Review school jobs. 

• Explain the aims of the lesson. 

Activity 22 

• Class Chit-Chat: Listen and repeat. 

CD 2 Track 42 p199 

• Act out. 

Activity 23 

• Reading Corner: Read and listen. CD 

2 Track 43 p199 

Activity 24 

• Tiger Street Tales: Listen and read. 

CD 2 Track 44 p199 

Ending the lesson 

• Review the lesson and the unit. 

• Do the closing routine. CD 2 Track 2 

p194 

Activity Book 

Activity 23 

• Look and write the 

letters. Match. 

Activity 24 

• Read and circle. Lis-

ten and check. Act out. 

CD 2 Track 45 p199 

CCL 

CD 

CAA 

CAE 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profeor/a 
L

e
s
s
o

n
 8

. 
U

n
it

 R
e
v

ie
w

. 
 A

B
 p

3
5

 

Repasar e 

practicar 

todo o vo-

cabulario e 

as estruc-

turas da 

unidade. 

 

 Completar o Picture 

Dictionary e o 

Grammar Referen-

ce Bank da unidade 

4 

 Auto-avaliar o seu 

traballo na unidade 

 Completar o Pro-

gress Journal da 

unidade 4 

 Repasar os conti-

dos de CLIL e cultu-

ra da unidade 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. 

CD 2 Track 1 p194 

• Review the Unit 4 flashcards and word 

cards. 

• Explain the aims of the lesson. 

• Play Define it in three! 

Activity Book 

Activity 25 

• Read and write. 

Activity 26 

• Read and write. Listen and check. 

CD 2 Track 46 p199 

Activity 27 

• Listen and say Yes or No. 

CD 2 Track 47 p199 

Activity 28 

• Complete the Picture Dictionary for 

Unit 4. 

Ending the lesson 

Activity Book: Home- 

School Link 

Activity 29 

• Complete your Tiger 

score card. 

Activity 30 

• Do an activity from 

your Learning Plan 

and complete your 

Progress Journal for 

Unit 4. Complete your 

Grammar Reference 

Bank. 

• Go to the 

Progress Journal. 

CCL 

CMCT 

CAA 
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Recursos de Avaliación 

 Avaliación informal 

- Observación da clase para comprobar tanto o progreso 

individual como global 

- Exercicios do Activity Book. 

- Destrezas: exercicios de reading, writing, listening e speaking 

 

 Avaliación formal 

- Test da Unidade 

- Test trimestral 

- Test de fin de curso 

- Unit Review(WB) 

 

 Auto-avaliación 

- Picture Dictionary. 

- Seccións Learning to learn do PB e do AB. 

- Actividade de auto-avaliación do  Unit review 

 

 Rúbricas 

- Rúbricas de avaliación de New Tiger 4 

- Macmillan Rubrics Generator 

 

Recursos 

 

Materiais impresos: Pupil’s Book páx.29-36, Activity Book páx.29-36, 

(lista doutros materiais para cada lección no TB) 

Materiais dixitais: 

Teacher’s Dixital: Tamén se pode impartir esta unidade mediante o 

uso da Teacher’s App en Navio. 

Tamén se pode animar aos alumnos para utilizar a Pupil’s App en 

Navio. 

 

Recursos complementarios e Atención á Diversidade 

 

 Actividades de comezo e final da lección no Teacher's Book 

 Actividades do Activity Book e do Essential Activity Book. 

 Teacher’s App en Navio: Fichas de reforzo e ampliación, Progress 

Journal e Skills Trainer. 

 Pupil’s App en Navio 
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   UNIT 5: Things We Like Doing 

 

UNIT 5. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE1.1 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

CE1.7. 

 

 

EA1.3.   

EA1.4. 

EA1.5. 

EA1.6. 

Estratexias de comprensión: 

 Escoitar vocabulario sobre cousas que nons gusta facer 

 Escoitar e utilizar linguaxe cotiá 

 Escoitar a xente falando sobre que actividades gústanlles a eles e cales a outras persoas 

 Ver os vídeo clips 

 Escoitar e utilizar a linguaxe de clase 

 Escoitar a pronuncia: /ɪn/ e /ɪŋ/ 

 Escoitar acerca de sobre galerías de arte e museos de ciencias 

 Escoitar o conto 

 Escoitar unha canción 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Vídeo: Tiger Street Club Report: What I like doing at the weekends 

• Interese en nomear actividades que nos gusta realizar 

• Pracer en facer o Spelling Bee 

 

CCL 

CAE 

CSC 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Pracer en ler unha historia real 

• Conciencia da historia que hai detrás dos inventos 

• Conciencia de que poden ser demasiado confiados 

• Interese en aprender sobre galerías de arte e museos de ciencias 

• Satisfacción ao preparar e escribir o seu traballo 

• Confianza ao usar a linguaxe da aula 

• Pracer en ler unha web de amizade por correspondencia 

• Pracer en ler un cómic 

• Boa disposición para repasar, avaliar e planificar a súa aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, obxectos, permiso. 

Establecemento e mantemento da comunicación 

Expresión da capacidade, o gusto, o acordo ou desacordo, o  sentimento, a intención 

 

 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• Do you like (dancing)? Yes, I do./No, I don’t. 

• He/She likes/doesn’t like …ing. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• I/You/We/They (don’t) like …ing at the weekends. 

• I love …ing. I prefer …ing. 

• My/His/Her favourite activity/activities is/are … 

Linguaxe da aula 

• Función principal: dicir o que lles gusta facer en inglés 

• What activities do you like doing in English? I like …ing. 

Estruturas recicladas 

• I like/love (+ noun). 

• He/She is a(n) (+ profession). 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario principal 

• collecting stickers, dancing, going to museums, 

painting pictures, reading cómics, roller-skating, shopping, 

taking photos, talking to friends, using the computer 

Vocabulario do conto 

• mirror, musical instruments, violin, wheels 

Vocabulario CLIL: galerías de arte e museos de ciencias 

• invention, inventor, robot, scientist 

• artist, drawing, painting, sculpture 

Vocabulario receptivo 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• exhibitions, fans, invitation, members, subtitles, technology 

Vocabulario Reciclado 

• o abecedario 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Listen to sound /ɪn/ e /ɪŋ/ 
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UNIT 5. BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE2.1. 

CE2.2. 

CE2.3. 

CE2.4. 

CE2.5. 

CE2.6. 

CE2.7. 

CE2.8. 

CE2.9. 

  

  

 

EA2.2.   

EA2.3. 

EA2.4.   

 

Estratexias de produción: 

 Identificar e nomear cousas que nons gusta facer 

 Preguntar e dicir que actividades gústanlles a eles e cales a outras 

persoas 

 Dicir que tipos de museos prefiren 

 Deletrear palabras 

 Predicir o que pasa no conto 

 Practicar a pronuncia: /ɪn/ e /ɪŋ/ 

 Entender os valores e pensar neles 

 Xogar aos xogos 

 Representar o conto 

 Cantar unha canción 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

 

CCL 

CAE 

CSC 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Vídeo: Tiger Street Club Report: What I like doing at the weekends 

• Interese en nomear actividades que nos gusta realizar 

• Pracer en facer o Spelling Bee 

• Pracer en ler unha historia real 

• Conciencia da historia que hai detrás dos inventos 

• Conciencia de que poden ser demasiado confiados 

• Interese en aprender sobre galerías de arte e museos de ciencias 

• Satisfacción ao preparar e escribir o seu traballo 

• Confianza ao usar a linguaxe da aula 

• Pracer en ler unha web de amizade por correspondencia 

• Pracer en ler un cómic 

• Boa disposición para repasar, avaliar e planificar a súa 

aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, 

obxectos, permiso. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Establecemento e mantemento da comunicación 

Expresión da capacidade, o gusto, o acordo ou desacordo, o  

sentimento, a intención 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• Do you like (dancing)? Yes, I do./No, I don’t. 

• He/She likes/doesn’t like …ing. 

• I/You/We/They (don’t) like …ing at the weekends. 

• I love …ing. I prefer …ing. 

• My/His/Her favourite activity/activities is/are … 

Linguaxe da aula 

• Función principal: dicir o que lles gusta facer en inglés 

• What activities do you like doing in English? I like …ing. 

Estruturas recicladas 

• I like/love (+ noun). 

• He/She is a(n) (+ profession). 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Léxico oral de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario principal 

• collecting stickers, dancing, going to museums, 

painting pictures, reading cómics, roller-skating, shopping, 

taking photos, talking to friends, using the computer 

Vocabulario do conto 

• mirror, musical instruments, violin, wheels 

Vocabulario CLIL: galerías de arte e museos de ciencias 

• invention, inventor, robot, scientist 

• artist, drawing, painting, sculpture 

Vocabulario receptivo 

• exhibitions, fans, invitation, members, subtitles, technology 

Vocabulario Reciclado 

• o abecedario 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Practicar o son /ɪn/ e /ɪŋ/ 
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UNIT 5. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE3.1. 

CE3.2. 

CE3.3. 

CE3.4. 

CE3.5. 

CE3.6. 

CE3.7. 

 

 

EA3.1.   

 

 

Estrategias de comprensión: 

 Ler vocabulario relacionado con cousas que nons gusta facer 

 Aprenderse a táboa de gramática da Unidade 

 Ler unha páxina web 

 Ler sobre galerías de arte e museos de ciencias 

 Repasar, avaliar e planificar a súa aprendizaxe 

 Ler o conto 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Vídeo: Tiger Street Club Report: What I like doing at the weekends 

• Interese en nomear actividades que nos gusta realizar 

• Pracer en facer o Spelling Bee 

• Pracer en ler unha historia real 

• Conciencia da historia que hai detrás dos inventos 

 

CCL 

CAE 

CAA 

CSC 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Conciencia de que poden ser demasiado confiados 

• Interese en aprender sobre galerías de arte e museos de ciencias 

• Satisfacción ao preparar e escribir o seu traballo 

• Confianza ao usar a linguaxe da aula 

• Pracer en ler unha web de amizade por correspondencia 

• Pracer en ler un cómic 

• Boa disposición para repasar, avaliar e planificar a súa 

aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, 

obxectos, permiso. 

Establecemento e mantemento da comunicación 

Expresión da capacidade, o gusto, o acordo ou desacordo, o  

sentimento, a intención 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Estruturas principais 

• Do you like (dancing)? Yes, I do./No, I don’t. 

• He/She likes/doesn’t like …ing. 

• I/You/We/They (don’t) like …ing at the weekends. 

• I love …ing. I prefer …ing. 

• My/His/Her favourite activity/activities is/are … 

Linguaxe da aula 

• Función principal: dicir o que lles gusta facer en inglés 

• What activities do you like doing in English? I like …ing. 

Estruturas recicladas 

• I like/love (+ noun). 

• He/She is a(n) (+ profession). 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

Léxico escrito de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario principal 

• collecting stickers, dancing, going to museums, 

painting pictures, reading cómics, roller-skating, shopping, 

taking photos, talking to friends, using the computer 

Vocabulario do conto 

• mirror, musical instruments, violin, wheels 

Vocabulario CLIL: galerías de arte e museos de ciencias 

• invention, inventor, robot, scientist 

• artist, drawing, painting, sculpture 

Vocabulario receptivo 

• exhibitions, fans, invitation, members, subtitles, technology 

Vocabulario Reciclado 

• o abecedario 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas coas actividades de tempo libre 
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UNIT 5. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE4.1. 

CE4.2. 

CE4.3. 

CE4.4. 

CE4.5. 

CE4.6. 

CE4.7. 

  

  

  

 

EA4.1. 

EA4.3. 

EA4.4. 

 

Estratexias de produción: 

 Completar actividades con vocabulario sobre  cousas que nons 

gusta facer 

 Comprender e practicar a gramática 

 Usar a Pupil's App en Navio 

 Facer os cartóns das actividades e xogar con elas 

 Preparar, planificar e escribir o seu traballo 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Vídeo: Tiger Street Club Report: What I like doing at the weekends 

• Interese en nomear actividades que nos gusta realizar 

• Pracer en facer o Spelling Bee 

• Pracer en ler unha historia real 

• Conciencia da historia que hai detrás dos inventos 

 

CCL 

CAE 

SIE 

CAA 

CD 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Conciencia de que poden ser demasiado confiados 

• Interese en aprender sobre galerías de arte e museos de ciencias 

• Satisfacción ao preparar e escribir o seu traballo 

• Confianza ao usar a linguaxe da aula 

• Pracer en ler unha web de amizade por correspondencia 

• Pracer en ler un cómic 

• Boa disposición para repasar, avaliar e planificar a súa 

aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, 

obxectos, permiso. 

Establecemento e mantemento da comunicación 

Expresión da capacidade, o gusto, o acordo ou desacordo, o  

sentimento, a intención 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Estruturas principais 

• Do you like (dancing)? Yes, I do./No, I don’t. 

• He/She likes/doesn’t like …ing. 

• I/You/We/They (don’t) like …ing at the weekends. 

• I love …ing. I prefer …ing. 

• My/His/Her favourite activity/activities is/are … 

Linguaxe da aula 

• Función principal: dicir o que lles gusta facer en inglés 

• What activities do you like doing in English? I like …ing. 

Estruturas recicladas 

• I like/love (+ noun). 

• He/She is a(n) (+ profession). 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario principal 

• collecting stickers, dancing, going to museums, 

painting pictures, reading cómics, roller-skating, shopping, 

taking photos, talking to friends, using the computer 

Vocabulario do conto 

• mirror, musical instruments, violin, wheels 

Vocabulario CLIL: galerías de arte e museos de ciencias 

• invention, inventor, robot, scientist 

• artist, drawing, painting, sculpture 

Vocabulario receptivo 

• exhibitions, fans, invitation, members, subtitles, technology 

Vocabulario Reciclado 

• o abecedario 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Ortografía de palabras relacionadas coas actividades de tempo libre 

 

 

UNIT 5. BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE5.1. 

CE5.2. 

CE5.3. 

CE5.4. 

CE5.5. 

CE5.6. 

CE5.7. 

  

  

  

 

EA5.1. 

EA5.3. 

EA5.4. 

 

Estratexias de produción: 

 Completar actividades con vocabulario sobre  cousas que nons 

gusta facer 

 Comprender e practicar a gramática 

 Usar a Pupil's App en Navio 

 Facer os cartóns das actividades e xogar con elas 

 Preparar, planificar e escribir o seu traballo 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Vídeo: Tiger Street Club Report: What I like doing at the weekends 

 

CCL 

CAE 

SIE 

CAA 

CD 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Interese en nomear actividades que nos gusta realizar 

• Pracer en facer o Spelling Bee 

• Pracer en ler unha historia real 

• Conciencia da historia que hai detrás dos inventos 

• Conciencia de que poden ser demasiado confiados 

• Interese en aprender sobre galerías de arte e museos de ciencias 

• Satisfacción ao preparar e escribir o seu traballo 

• Confianza ao usar a linguaxe da aula 

• Pracer en ler unha web de amizade por correspondencia 

• Pracer en ler un cómic 

• Boa disposición para repasar, avaliar e planificar a súa 

aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, 

obxectos, permiso. 

Establecemento e mantemento da comunicación 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Expresión da capacidade, o gusto, o acordo ou desacordo, o  

sentimento, a intención 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• Do you like (dancing)? Yes, I do./No, I don’t. 

• He/She likes/doesn’t like …ing. 

• I/You/We/They (don’t) like …ing at the weekends. 

• I love …ing. I prefer …ing. 

• My/His/Her favourite activity/activities is/are … 

Linguaxe da aula 

• Función principal: dicir o que lles gusta facer en inglés 

• What activities do you like doing in English? I like …ing. 

Estruturas recicladas 

• I like/love (+ noun). 

• He/She is a(n) (+ profession). 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario principal 

• collecting stickers, dancing, going to museums, 

painting pictures, reading cómics, roller-skating, shopping, 

taking photos, talking to friends, using the computer 

Vocabulario do conto 

• mirror, musical instruments, violin, wheels 

Vocabulario CLIL: galerías de arte e museos de ciencias 

• invention, inventor, robot, scientist 

• artist, drawing, painting, sculpture 

Vocabulario receptivo 

• exhibitions, fans, invitation, members, subtitles, technology 

Vocabulario Reciclado 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• o abecedario 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas coas actividades de tempo libre 
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UNIT 5. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L

e
s
s
o

n
 1

. 
V

o
c

a
b

u
la

ry
. 

p
3
7

 

• identificar 

as cosas 

que nos 

gusta facer 

e dicir 

o The Tiger 

Street word 

rap 

• xogar a 

Mime your 

favourite 

activity 

• usar a 

Pupil’s App 

en Navio 

• escoitar e 

responder 

aos obxec-

tivos de 

aprendi-

zaxe 

• deletrear 

palabras no 

Spelling 

Bee 

 Practicar a lin-

guaxe: collecting 

stickers, dancing, 

going to museums, 

painting 

pictures, reading 

comics, roller-

skating, shopping, 

talking to friends, 

taking photos, using 

the computer 

the alphabet 

Is your favourite ac-

tivity (shopping)? 

Yes, it is. / No, it 

isn’t. 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. 

CD 3 Track 1 p200 

• Explain the aims of the lesson. 

Vocabulary presentation 

• Present vocabulary with the Unit 5 

flashcards and word cards. 

In Unit 5 

• Listen, read and look. CD 3 Track 3 

p200 

Activity 1 

• Say The Tiger Street word rap. CD 3 

Track 4 p200 

Activity 2 

• Play Mime your favourite activity. 

Activity 3 

• Do the Spelling Bee. 

Ending the lesson 

• Review the lesson. 

• Do the closing routine. CD 3 Track 2 

p200 

Activity Book 

Activity 1 

• Look and write. 

Activity 2 

• Look. Write the first 

letter and find the sen-

tence. 

Activity 3 

• Look and write. 

CCL 

CD 

CAA 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L

e
s
s
o

n
 2

. 
S

to
ry

 p
3

8
-3

9

 

• usar a 

Pupil’s App 

en Navio 

• predicir o 

que pasa 

no conto 

• dar unha 

resposta 

persoal e 

pensar nos 

valores 

• escoitar, 

ler e repre-

sentar o 

conto 

• responder 

 

 Aprender a linguaxe 

: king, (He) likes 

(shopping). I li-

ke/love (roller-

skating). 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. CD 3 Track 1 

p200 

• Match the Unit 5 word cards and 

flashcards. 

• Say The Tiger Street word rap. CD 3 

Track 4 p200 

• Explain the aims of the lesson. 

Pre-story activities 

• Predict what happens in the story 

(books closed). 

• Listen with the story cards (books 

closed). 

CD 3 Track 5 p200 

• Listen again (books open). 

Activity 4 

• Listen and read. CD 3 Track 5 p200 

• Act out the story. 

Activity 5 

• Read and answer the questions. 

• Listen and check. CD 3 Track 6 p200 

Activity 6 

Activity Book 

Activity 4 

• Read, write and 

match. 

Activity 5 

• Read and write true 

sentences. Listen and 

check. 

CD 3 Track 7 p200 

Activity Book: Home-

School Link 

Activity 6 

• Read and reflect. 

Write. 

Activity 7 

CCL 

CD 

CSC 

CAE 

CAA 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L

e
s
s
o

n
 3

. 
G

ra
m

m
a

r 
a

n
d

 S
p

e
a

k
in

g
. 
p

4
0

 

• escoitar e 

aprenderse 

a tabla de 

gramática 

• xogar a 

Who am I? 

• xogar a 

True or fal-

se 

• preguntar 

e dicir o 

que lles 

gusta facer 

a outras 

persoas 

• usar a 

Pupil’s App 

en Navio 

 Aprender e Prac-

ticar a linguaxe: 

(He) likes/doesn’t 

like (taking pho-

tos).Do you like 

(dancing)? Yes, I 

do./No, I don’t. I like 

(shopping). I don’t 

like (shopping). 

 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. CD 3 Track 1 

p200 

• Review the A Great Invention story. 

CD 3 Track 5 p200 

• Explain the aims of the lesson. 

Activity 7 

• Listen and say the missing words. 

Learn. 

CD 3 Track 8 p200 

Activity 8 

• Look and say. 

Activity 9 

• Play Who am I? 

Activity 10 

• Play True or false. 

Ending the lesson 

• Review the lesson. 

• Do the closing routine. CD 3 Track 2 

p200 

Activity Book 

Activity 8 

• Read and write. 

Learn. 

Activity 9 

• Look, read and write. 

Listen and check. 

CD 3 Track 9 p200 

Activity 10 

• Look and write. 

CCL 

CD 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L

e
s
s
o

n
 4

. 
G

ra
m

m
a

r,
 L

is
te

n
in

g
 a

n
d

 S
p

e
a

k
in

g
 p

4
1

 

• practicar a 

pronuncia-

ción: /ɪn/ e 

/ɪŋ/ 

• facer as 

tarxetas 

recortables 

das activi-

dades 

• xogar a 

My best 

friend 

• cantar 

What do 

you like 

doing? 

 Practicar a lin-

guaxe: What do you 

like doing at the 

weekends? She/He 

likes (dancing). I li-

ke (dancing). 

Does he/she like 

(dancing)? 

 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. CD 3 Track 1 

p200 

• Review the Unit 5 flashcards and word 

cards. 

• Explain the aims of the lesson. 

Activity 11 

• Fantastic Phonics: Listen and repeat. 

Say. 

CD 3 Track 10 p200 

Activity 12 

• Pop Spot: Listen and read. CD 3 Track 

11 p201 

• Sing What do you like doing? Activity 

13 

• Copy the table. Listen, complete and 

say. 

CD 3 Track 13 p201 

Activity Book 

• Go to Activity Book page 93: Make the 

activity cut-out 

Activity Book 

Activity 11 

• Read, write and an-

swer for you. 

Activity 12 

• Pop Spot: Remember 

the What do you like 

doing? song. 

Read and write. Listen 

and check. CD 3 Track 

11 p201 

Activity Book: Home-

School Link 

Activity 13 

• Practise the song at 

home with your family. 

Activity 14 

CCL 

CAA 

SIE 

CAE 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L

e
s
s
o

n
 5

. 
R

e
a

d
in

g
. 
p

4
2

 

• xogar a 

Team 

reading 

• ver un ví-

deo 

• escoitar e 

ler ‘Art gal-

leries and 

science 

museums’ 

• responder 

preguntas 

sobre o tex-

to 

• dicir que 

tipos de 

museo pre-

 Practicar a lin-

guaxe: artist, draw-

ing, painting, sculp-

ture, invention, in-

ventor, 

robot, scientist 

In an art ga-

llery/science mu-

seum, you can see 

… 

I like ... but I prefer 

... 

 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. CD 3 Track 1 

p200 

• Review the What do you like doing? 

song. 

CD 3 Track 11 p201; CD 3 

Track 12 

• Explain the aims of the lesson. 

Activity 14 

• Watch the video presentation. 

Name three types of museums. p201 

Activity 15 

• Listen, read and answer. CD 3 Track 

14 

• Listen and check. CD 3 Track 15 p201 

Activity 16 

• Play Team reading. 

Explore the internet with your teacher 

• In which cities in the world can you 

visit a 

Activity Book 

Activity 15 

• Read and write. 

Activity 16 

• Go to Pupil’s Book 

page 42. Read, write 

and match. 

Activity 17 

• Order and write. 

Activity 18 

• Read and choose. 

Colour. 

CCL 

CMCT 

CD 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L

e
s
s
o

n
 6

. 
V

id
e

o
, 

R
e

a
d

in
g

 a
n

d
 W

ri
ti

n
g

. 
p

4
3

 

• usar a 

Pupil’s App 

en Navio 

• preparar, 

planificar e 

escribir o 

seu traballo 

• ver o ví-

deo 

• escoitar e 

ler un in-

forme 

 Practicar a lin-

guaxe: I (don’t) like 

(dancing). 

I love (shopping). 

My favourite activity 

is …. 

 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. CD 3 Track 1 

p200 

• Review art galleries and science mu-

seums. 

• Explain the aims of the lesson. 

Activity 18 

• Watch the video. Which activity at the 

science museum do you like? p201 

Activity 19 

• Watch the video again. Copy and 

complete the sentences. p201 

Activity 20 

• Listen and read. 

CD 3 Track 16 p201 

• Answer the questions. 

Activity 21 

• Prepare your project: Think about and 

say. 

My words to remember 

• Learning to Learn: Make sentences. 

Activity Book 

Activity 19 

• Read, think and 

match. Listen and 

check. 

CD 3 Track 17 p201 

Activity 20 

• Read. Listen and find 

the differences. Say 

stop. 

CD 3 Track 18 p202 

Activity Book: Home-

School Link 

Activity 21 

• Now write your notes 

and project in your 

notebook. 

Activity 22 

CCL 

CD 

SIE 

CAE 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L

e
s
s
o

n
 7

. 
C

o
n

s
o

li
d

a
ti

o
n

 a
n

d
 E

x
te

n
s
io

n
. 

p
4
4

 

• escoitar e 

usar a lin-

guaxe cotiá 

da aula 

• usar a 

Pupil’s App 

en Navio 

• repasar o 

vocabulario 

e a gramá-

tica princi-

pais 

da unidade 

5 

• escoitar e 

ler por pla-

cer 

• ler unha 

web de 

amistade 

por corres-

pondencia 

 Practicar a lin-

guaxe: He/She likes 

(dancing). He/She 

doesn’t like (dan-

cing). 

I/You/We/They 

(don’t) like (shop-

ping) at the wee-

kends. I love 

(reading comics). 

What about 

you/your brother? 

My favourite activity 

is …. 

 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. CD 3 Track 1 

p200 

• Review the Tiger Street Club Report. 

• Explain the aims of the lesson. 

Activity 22 

• Class Chit-Chat: Listen and repeat. 

CD 3 Track 19 p202 

• Act out. 

Activity 23 

• Reading Corner: Read and listen. 

CD 3 Track 20 p202 

Activity 24 

• Tiger Street Tales: Listen and read. 

CD 3 Track 21 p202 

Ending the lesson 

• Review the lesson and the unit. 

• Do the closing routine. CD 3 Track 2 

p200 

Activity Book 

Activity 23 

• Look and write. 

Activity 24 

• Read and circle. Lis-

ten and check. Act out. 

CD 3 Track 22 p202 

CCL 

CD 

CAA 

CAE 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L

e
s
s
o

n
 8

. 
U

n
it

 R
e
v

ie
w

. 
 A

B
 p

4
4

 

Repasar e 

practicar 

todo o vo-

cabulario e 

as estruc-

turas da 

unidade. 

 

 Completar o Picture 

Dictionary e o 

Grammar Referen-

ce Bank da unidade 

5 

 Auto-avaliar o seu 

traballo na unidade 

 Completar o Pro-

gress Journal da 

unidade 5 

 Repasar os conti-

dos de CLIL e cultu-

ra da unidade 

• Do the opening routine. 

CD 3 Track 1 p200 

• Review the Unit 5 flashcards and word 

cards. 

• Explain the aims of the lesson. 

• Play Art gallery or science museum? 

Activity Book 

Activity 25 

• Go to Pupil’s Book page 42. Order and 

write. 

Activity 26 

• Look, read and write. Listen and 

check. 

CD 3 Track 23 p202 

Activity 27 

• Listen and say Yes or No. 

CD 3 Track 24 p202 

Activity 28 

• Complete the Picture Dictionary for 

Unit 5. 

Ending the lesson 

Activity Book: Home- 

School Link 

Activity 29 

• Complete your Tiger 

score card. 

Activity 30 

• Do an activity from 

your Learning Plan 

and complete your 

Progress Journal for 

Unit 5. Complete your 

Grammar Reference 

Bank. 

• Go to the 

Progress Journal. 

 

CCL 

CMCT 

CAA 
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Recursos de Avaliación 

 Avaliación informal 

- Observación da clase para comprobar tanto o progreso 

individual como global 

- Exercicios do Activity Book. 

- Destrezas: exercicios de reading, writing, listening e speaking 

 

 Avaliación formal 

- Test da Unidade 

- Test trimestral 

- Test de fin de curso 

- Unit Review(WB) 

 

 Auto-avaliación 

- Picture Dictionary. 

- Seccións Learning to learn do PB e do AB. 

- Actividade de auto-avaliación do  Unit review 

 

 Rúbricas 

- Rúbricas de avaliación de New Tiger 4 

- Macmillan Rubrics Generator 

 

Recursos 

 

Materiais impresos: Pupil’s Book páx.36-44, Activity Book páx.36-44, 

(lista doutros materiais para cada lección no TB) 

Materiais dixitais: 

Teacher’s Dixital: Tamén se pode impartir esta unidade mediante o 

uso da Teacher’s App en Navio. 

Tamén se pode animar aos alumnos para utilizar a Pupil’s App en 

Navio. 

 

Recursos complementarios e Atención á Diversidade 

 

 Actividades de comezo e final da lección no Teacher's Book 

 Actividades do Activity Book e do Essential Activity Book. 

 Teacher’s App en Navio: Fichas de reforzo e ampliación, Progress 

Journal e Skills Trainer. 

 Pupil’s App en Navio 
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   UNIT 6: In the Countryside 

UNIT 6. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE1.1 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

CE1.7. 

 

 

EA1.3.   

EA1.4. 

EA1.5. 

EA1.6. 

 

Estratexias de comprensión: 

 Escoitar vocabulario sobre elementos da paisaxe 

 Escoitar e utilizar linguaxe cotiá 

 Escoitar indicacións e responder a elas 

 Ver os vídeo clips 

 Escoitar e utilizar a linguaxe de clase 

 Escoitar a pronuncia: /əʊ/ e /ɒ/ 

 Escoitar acerca de animais arborícolas e plantas 

 Escoitar o conto 

 Escoitar unha canción 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

 

CCL 

CMCT 

CSC 

CAE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Vídeo: Tiger Street Club Report: My ideal holiday destination 

• Interese en nomear elementos da paisaxe e aprender cousas 

sobre a flora e a fauna 

• Pracer en facer o Spelling Bee 

• Pracer en ler un conto de aventuras 

• Conciencia da necesidade de respectar o campo 

• Interese en aprender cousas sobre as vacacións 

• Satisfacción ao preparar e escribir o seu traballo 

• Pracer en ler un poema acróstico 

• Confianza ao usar a linguaxe da aula 

• Pracer en ler un cómic 

• Boa disposición para repasar, avaliar e planificar a súa 

aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, 

obxectos, permiso. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• Turn left at the (bridge). Don’t (turn right). 

• Go straight on. Go to the end of the (path). 

• Do I/we go straight on? 

• Do you know the way to the … ? 

• Where are you? I’m … 

• Remember/Don’t forget to take … 

• My ideal holiday destination is … 

• I want to go to … 

Linguaxe da aula 

• Función principal: dar indicacións a visitantes de fala inglesa 

• Escuse me. Where’s the … ? Go to the end of the 

corridor and turn left. The … is on your right. Let me repeat that. I go 



217 
 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

… 

Estruturas recicladas 

• You can see … 

• There’s a … There are … 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario principal 

• bridge, campsite, farm, forest, gate, lake, mountain, path, river, 

signpost 

Vocabulario do conto 

• badger, ghost orchid, list, rare 

Vocabulario CLIL: animais e plantas arborícolas 

• beetle, mistletoe, mushroom, squirrel, woodpecker 

• bird, fungus, insect, mammal, plant 

• cut down, natural habitat 

Vocabulario receptivo 

• branches, broken leg, excursion, map, parasite, tunnel 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Vocabulario Reciclado 

• dog, fox 

• o abecedario 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Escoitar o son /əʊ/ e /ɒ/ 
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UNIT 6. BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE2.1. 

CE2.2. 

CE2.3. 

CE2.4. 

CE2.5. 

CE2.6. 

CE2.7. 

CE2.8. 

CE2.9. 

  

  

 

EA2.2.   

EA2.3. 

EA2.4.   

 

Estratexias de produción: 

 Identificar e nomear elementos da paisaxe 

 Dar indicacións 

 Dicir por onde lles gusta pasear 

 Deletrear palabras 

 Predicir o que pasa no conto 

 Practicar a pronuncia: /əʊ/ e /ɒ/ 

 Entender os valores e pensar neles 

 Xogar aos xogos 

 Representar o conto 

 Cantar unha canción 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

 

CCL 

CMCT 

CSC 

CAE 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Vídeo: Tiger Street Club Report: My ideal holiday destination 

• Interese en nomear elementos da paisaxe e aprender cousas 

sobre a flora e a fauna 

• Pracer en facer o Spelling Bee 

• Pracer en ler un conto de aventuras 

• Conciencia da necesidade de respectar o campo 

• Interese en aprender cousas sobre as vacacións 

• Satisfacción ao preparar e escribir o seu traballo 

• Pracer en ler un poema acróstico 

• Confianza ao usar a linguaxe da aula 

• Pracer en ler un cómic 

• Boa disposición para repasar, avaliar e planificar a súa 

aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, 

obxectos, permiso. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

 

Estruturas principais 

• Turn left at the (bridge). Don’t (turn right). 

• Go straight on. Go to the end of the (path). 

• Do I/we go straight on? 

• Do you know the way to the … ? 

• Where are you? I’m … 

• Remember/Don’t forget to take … 

• My ideal holiday destination is … 

• I want to go to … 

 

 

Linguaxe da aula 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Main function: dar indicacións a visitantes de fala inglesa 

• Escuse me. Where’s the … ? Go to the end of the 

corridor and turn left. The … is on your right. Let me repeat that. I go 

… 

Estruturas recicladas 

• You can see … 

• There’s a … There are … 

 

Léxico oral de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario principal 

• bridge, campsite, farm, forest, gate, lake, mountain, path, river, 

signpost 

Vocabulario do conto 

• badger, ghost orchid, list, rare 

Vocabulario CLIL: animais e plantas arborícolas 

• beetle, mistletoe, mushroom, squirrel, woodpecker 

• bird, fungus, insect, mammal, plant 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• cut down, natural habitat 

Vocabulario receptivo 

• branches, broken leg, excursion, map, parasite, tunnel 

Vocabulario Reciclado 

• dog, fox 

• o abecedario 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Practicar o son /əʊ/ e /ɒ/ 
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UNIT 6. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE3.1. 

CE3.2. 

CE3.3. 

CE3.4. 

CE3.5. 

CE3.6. 

CE3.7. 

 

 

EA3.2. 

EA3.3. 

 

 

Estratexias de comprensión: 

 Ler vocabulario relacionado con elementos da paisaxe 

 Aprenderse a táboa de gramática da Unidade 

 Ler un poema acróstico 

 Ler sobre os animais arborícolas e as plantas 

 Repasar, avaliar e planificar a súa aprendizaxe 

 Ler o conto 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Vídeo: Tiger Street Club Report: My ideal holiday destination 

• Interese en nomear elementos da paisaxe e aprender cousas 

sobre a flora e a fauna 

• Pracer en facer o Spelling Bee 

• Pracer en ler un conto de aventuras 

 

CCL 

CMCT 

CAE 

CAA 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Conciencia da necesidade de respectar o campo 

• Interese en aprender cousas sobre as vacacións 

• Satisfacción ao preparar e escribir o seu traballo 

• Pracer en ler un poema acróstico 

• Confianza ao usar a linguaxe da aula 

• Pracer en ler un cómic 

• Boa disposición para repasar, avaliar e planificar a súa 

aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, 

obxectos, permiso. 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• Turn left at the (bridge). Don’t (turn right). 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Go straight on. Go to the end of the (path). 

• Do I/we go straight on? 

• Do you know the way to the … ? 

• Where are you? I’m … 

• Remember/Don’t forget to take … 

• My ideal holiday destination is … 

• I want to go to … 

Linguaxe da aula 

• Main function: dar indicacións a visitantes de fala inglesa 

• Escuse me. Where’s the … ? Go to the end of the 

corridor and turn left. The … is on your right. Let me repeat that. I go 

… 

Estruturas recicladas 

• You can see … 

• There’s a … There are … 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Léxico escrito de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario principal 

• bridge, campsite, farm, forest, gate, lake, mountain, path, river, 

signpost 

Vocabulario do conto 

• badger, ghost orchid, list, rare 

Vocabulario CLIL: animais e plantas arborícolas 

• beetle, mistletoe, mushroom, squirrel, woodpecker 

• bird, fungus, insect, mammal, plant 

• cut down, natural habitat 

Vocabulario receptivo 

• branches, broken leg, excursion, map, parasite, tunnel 

Vocabulario Reciclado 

• dog, fox 

• o abecedario 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Ortografía de palabras relacionadas con lugares naturais 
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UNIT 6. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE4.1. 

CE4.2. 

CE4.3. 

CE4.4. 

CE4.5. 

CE4.6. 

CE4.7. 

  

  

  

 

EA4.3. 

EA4.4. 

 

Estratexias de produción: 

 Completar actividades con vocabulario sobre  elementos da 

paisaxe 

 Comprender e practicar a gramática 

 Usar a Pupil's App en Navio 

 Facer os cartóns recortables de frases de repaso e xogar con elas 

 Preparar, planificar e escribir o seu traballo 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Vídeo: Tiger Street Club Report: My ideal holiday destination 

• Interese en nomear elementos da paisaxe e aprender cousas 

sobre a flora e a fauna 

• Pracer en facer o Spelling Bee 

• Pracer en ler un conto de aventuras 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAE 

SIE 

CAA 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Conciencia da necesidade de respectar o campo 

• Interese en aprender cousas sobre as vacacións 

• Satisfacción ao preparar e escribir o seu traballo 

• Pracer en ler un poema acróstico 

• Confianza ao usar a linguaxe da aula 

• Pracer en ler un cómic 

• Boa disposición para repasar, avaliar e planificar a súa 

aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, 

obxectos, permiso. 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• Turn left at the (bridge). Don’t (turn right). 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Go straight on. Go to the end of the (path). 

• Do I/we go straight on? 

• Do you know the way to the … ? 

• Where are you? I’m … 

• Remember/Don’t forget to take … 

• My ideal holiday destination is … 

• I want to go to … 

Linguaxe da aula 

• Main function: dar indicacións a visitantes de fala inglesa 

• Escuse me. Where’s the … ? Go to the end of the 

corridor and turn left. The … is on your right. Let me repeat that. I go 

… 

Estruturas recicladas 

• You can see … 

• There’s a … There are … 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Vocabulario principal 

• bridge, campsite, farm, forest, gate, lake, mountain, path, river, 

signpost 

Vocabulario do conto 

• badger, ghost orchid, list, rare 

Vocabulario CLIL: animais e plantas arborícolas 

• beetle, mistletoe, mushroom, squirrel, woodpecker 

• bird, fungus, insect, mammal, plant 

• cut down, natural habitat 

Vocabulario receptivo 

• branches, broken leg, excursion, map, parasite, tunnel 

Vocabulario Reciclado 

• dog, fox 

• o abecedario 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con lugares naturais 
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UNIT 6. BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE5.1. 

CE5.2. 

CE5.3. 

CE5.4. 

CE5.5. 

CE5.6. 

CE5.7. 

  

  

  

 

EA5.3. 

EA5.4. 

 

Estratexias de produción: 

 Completar actividades con vocabulario sobre  elementos da 

paisaxe 

 Comprender e practicar a gramática 

 Usar a Pupil's App en Navio 

 Facer os cartóns recortables de frases de repaso e xogar con elas 

 Preparar, planificar e escribir o seu traballo 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Vídeo: Tiger Street Club Report: My ideal holiday destination 

• Interese en nomear elementos da paisaxe e aprender cousas 

sobre a flora e a fauna 

• Pracer en facer o Spelling Bee 

• Pracer en ler un conto de aventuras 

• Conciencia da necesidade de respectar o campo 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAE 

SIE 

CAA 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Interese en aprender cousas sobre as vacacións 

• Satisfacción ao preparar e escribir o seu traballo 

• Pracer en ler un poema acróstico 

• Confianza ao usar a linguaxe da aula 

• Pracer en ler un cómic 

• Boa disposición para repasar, avaliar e planificar a súa 

aprendizaxe 

 

Funcións comunicativas: 

Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, 

obxectos, permiso. 

Establecemento e mantemento da comunicación 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• Turn left at the (bridge). Don’t (turn right). 

• Go straight on. Go to the end of the (path). 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Do I/we go straight on? 

• Do you know the way to the … ? 

• Where are you? I’m … 

• Remember/Don’t forget to take … 

• My ideal holiday destination is … 

• I want to go to … 

Linguaxe da aula 

• Main function: dar indicacións a visitantes de fala inglesa 

• Escuse me. Where’s the … ? Go to the end of the 

corridor and turn left. The … is on your right. Let me repeat that. I go 

… 

Estruturas recicladas 

• You can see … 

• There’s a … There are … 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario principal 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• bridge, campsite, farm, forest, gate, lake, mountain, path, river, 

signpost 

Vocabulario do conto 

• badger, ghost orchid, list, rare 

Vocabulario CLIL: animais e plantas arborícolas 

• beetle, mistletoe, mushroom, squirrel, woodpecker 

• bird, fungus, insect, mammal, plant 

• cut down, natural habitat 

Vocabulario receptivo 

• branches, broken leg, excursion, map, parasite, tunnel 

Vocabulario Reciclado 

• dog, fox 

• o abecedario 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas con lugares naturais 
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UNIT 6. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 

Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 

L
e

s
s
o

n
 1

. 
V

o
c

a
b

u
la

ry
. 

p
4
5

 

• identificar 

elementos 

da paisaxe 

e dicir o 

The Tiger 

Street word 

rap 

• escoitar e 

debuxar 

caracterís-

ticas do 

campo 

• usar a 

Pupil’s App 

en Navio 

• escoitar e 

responder 

aos obxec-

tivos de 

aprendi-

zaxe 

• deletrear 

palabras no 

Spelling 

Bee 

 Practicar a lin-

guaxe: bridge, 

campsite, farm, for-

est, gate, lake, 

path, mountain, 

river, signpost 

the alphabet 

I like walking in the 

countryside 

 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. 

CD 3 Track 1 p200 

• Explain the aims of the lesson. 

Vocabulary presentation 

• Present vocabulary with the Unit 6 

flashcards and word cards. 

In Unit 6 

• Listen, read and look. CD 3 Track 25 

p202 

Activity 1 

• Say The Tiger Street word rap. CD 3 

Track 26 p202 

Activity 2 

• Listen and draw. 

CD 3 Track 27 p202 

Activity 3 

• Do the Spelling Bee. 

Ending the lesson 

• Review the lesson. 

Activity Book 

Activity 1 

• Find, circle and write. 

Activity 2 

• Look. Write the first 

letter and find the sen-

tence. 

Activity 3 

• Read, write and 

match. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 

L
e

s
s
o

n
 2

. 
S

to
ry

 p
4

6
-4

7

 

• correxir 

frases so-

bre o conto 

• usar a 

Pupil’s App 

en Navio 

• predicir o 

que pasa 

no conto 

• dar unha 

resposta 

persoal e 

pensar nos 

valores 

 

 Practicar a lin-

guaxe: bridge, 

campsite, farm, for-

est, gate, lake, 

mountain, path, 

river, signpost, ba-

dger, ghost orchid, 

list, rare 

Turn left at the 

(bridge). 

 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. CD 3 Track 1 

p200 

• Match the Unit 6 word cards and 

flashcards. 

• Say The Tiger Street word rap. CD 3 

Track 26 p202 

• Explain the aims of the lesson. 

Pre-story activities 

• Predict what happens in the story 

(books closed). 

• Listen with the story cards (books 

closed). 

CD 3 Track 28 p202 

• Listen again (books open). 

Activity 4 

• Listen and read. CD 3 Track 28 p202 

• Act out the story. 

Activity 5 

• Read and write the correct sentences. 

• Listen and check. 

Activity Book 

Activity 4 

• Read and match. Lis-

ten and check. CD 3 

Track 30 p203 

Activity 5 

• Read, write and draw. 

Activity Book: Home-

School Link 

Activity 6 

• Read and reflect. 

Write. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CAE 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 

L
e

s
s
o

n
 3

. 
G

ra
m

m
a

r 
a

n
d

 S
p

e
a

k
in

g
. 
p

4
8

 

• escoitar e 

aprenderse 

a tabla de 

gramática 

• xogar a 

Where are 

you? 

• dar indi-

cacións a 

un compa-

ñeiro 

• usar a 

Pupil’s App 

en Navio 

 Aprender e Prac-

ticar a linguaxe: Go 

to the end of the 

(path). Don’t turn 

right. Do not go … 

Do I go straight on? 

Do we go over the 

bridge? 

Where are you? I’m 

... 

 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. 

CD 3 Track 1 p200 

• Review the A Discovery in the Forest 

story. 

CD 3 Track 28 p202 

• Explain the aims of the lesson. 

Activity 7 

• Listen and say the missing words. 

Learn. 

CD 3 Track 31 p203 

Activity 8 

• Listen and play Where are you? 

CD 3 Track 32 p203 

Activity 9 

• Give instructions to a friend. 

Ending the lesson 

• Review the lesson. 

• Do the closing routine. CD 3 Track 2 

p200 

Activity Book 

Activity 8 

• Read and write. 

Learn. 

Activity 9 

• Order and write. Lis-

ten and check. 

CD 3 Track 33 p203 

Activity 10 

• Look and write. 

CCL 

SIE 

CD 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 

L
e

s
s
o

n
 4

. 
G

ra
m

m
a

r,
 L

is
te

n
in

g
 a

n
d

 S
p

e
a

k
in

g
 p

4
9

 

• practicar a 

pronuncia-

ción: /əʊ/ e 

/ɒ/ 

• facer as 

tarxetas 

recortables 

de frases 

de repaso 

• xogar a 

Sentence 

bingo 

• cantar The 

way to the 

campsite 

 Practicar a lin-

guaxe: Turn left at 

the (river). Go strai-

ght on. Go to the 

end of the 

(path). Go round 

the (farm). 

Don’t … Do not … 

Do you know the 

way to … ?. 

 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. CD 3 Track 1 

p200 

• Review the Unit 6 flashcards and word 

cards. 

• Explain the aims of the lesson. 

Activity 10 

• Fantastic Phonics: Listen and repeat. 

Say. 

CD 3 Track 34 p203 

Activity 11 

• Pop Spot: Listen and read. CD 3 Track 

35 p203 

• Sing The way to the campsite. 

Activity 12 

• Listen and order the pictures. Then 

say. 

CD 3 Track 37 p203 

Activity Book 

• Go to Activity Book page 95. Make the 

review sentence cut-out cards. 

Activity Book 

Activity 11 

• Read and match. 

Activity 12 

• Pop Spot: Remember 

The way to the 

campsite song. 

Read and write. Listen 

and check. 

CD 3 Track 35 p203 

Activity Book: Home-

School Link 

Activity 13 

• Practise the song at 

home with your family. 

Activity 14 

• Look, read and write. 

Listen and check. Or-

der. 

CCL 

CAA 

SIE 

CAE 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 

L
e

s
s
o

n
 5

. 
R

e
a

d
in

g
. 
p

5
0

 

• ver un ví-

deo 

• escoitar e 

ler ‘Arbo-

real ani-

mals and 

plants’ 

• responder 

preguntas 

sobre o tex-

to 

• dicir por 

donde pre-

firen pasear 

• buscar en 

internet 

• xogar a 

Read and 

change 

 Practicar a lin-

guaxe: Don’t cut 

down (trees). 

Respect and protect 

(trees). 

natural habitat 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. CD 3 Track 1 

p200 

• Review the The way to the campsite 

song. 

CD 3 Track 35 p203; CD 3 

Track 36 

• Explain the aims of the lesson. 

Activity 13 

• Watch the video presentation. Name 

three birds and three insects that live in 

forests. p203 

Activity 14 

• Listen, read and answer. CD 3 Track 

39 p203 

• Listen and check. CD 3 Track 40 p204 

Activity 15 

• Play Read and change. Do you know 

… ? fact 

• Read the fact. 

Activity 16 

• Think and say what you prefer. 

Activity Book 

Activity 15 

• Go to Pupil’s Book 

page 50. Read and 

write. 

Activity 16 

• Go to Pupil’s Book 

page 50. Read and 

write true 

sentences. 

Activity 17 

• Order and write. 

Activity 18 

• Write sentences about 

what you prefer. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 

L
e

s
s
o

n
 6

. 
V

id
e

o
, 

R
e

a
d

in
g

 a
n

d
 W

ri
ti

n
g

. 
p

5
1

 

• usar a 

Pupil’s App 

en Navio 

• preparar, 

planificar e 

escribir o 

seu traballo 

• ver o ví-

deo 

• escoitar e 

ler un in-

forme 

 Practicar a lin-

guaxe: My ideal hol-

iday destination is 

… I like (dancing). 

There’s/There are 

… 

Remember to take 

… 

Don’t forget to take 

… 

I want to go to the 

mountains. 

 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. 

CD 3 Track 1 p200 

• Review arboreal animals and plants. 

• Explain the aims of the lesson. 

Activity 17 

• Watch the video. Which activities does 

Nasim do on 

holiday? p204 

Activity 18 

• Watch the video again. Which words 

do you hear? 

Activity 19 

• Listen and read. 

CD 3 Track 41 p204 

• Answer the questions. 

Activity 20 

• Prepare your project: Think about and 

say. 

My words to remember 

 

Activity Book 

Activity 19 

• Listen and match. 

CD 3 Track 42 p204 

Activity 20 

• Read. Listen and find 

the differences. Say 

stop. 

CD 3 Track 43 p204 

Activity Book: Home-

School Link 

Activity 21 

• Now write your notes 

and project in your 

notebook. 

Activity 22 

CCL 

CD 

SIE 

CAE 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 

L
e

s
s
o

n
 7

. 
C

o
n

s
o

li
d

a
ti

o
n

 a
n

d
 E

x
te

n
s
io

n
. 

p
5
2

 

• escoitar e 

usar a lin-

guaxe cotiá 

da aula 

• ler un 

poema 

acróstico 

• usar a 

Pupil’s App 

en Navio 

• repasar o 

vocabulario 

e a gramá-

tica princi-

pais da 

Unidade 6 

• escoitar e 

ler por pra-

cer 

 Practicar a lin-

guaxe: 

Don’t … 

Excuse me. Whe-

re’s the school li-

brary? Go to the 

end of the corridor 

and turn left. The 

library is on your 

right. Let me repeat 

that. I go ... 

 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. CD 3 Track 1 

p200 

• Review ideal holiday destinations. 

• Explain the aims of the lesson. Activity 

21 

• Class Chit-Chat: Listen and repeat. 

CD 3 Track 44 p204 

• Act out. Activity 22 

• Reading Corner: Read and listen. 

CD 3 Track 45 p204 

Activity 23 

• Tiger Street Tales: Listen and read. 

CD 3 Track 46 p204 

Ending the lesson 

• Review the lesson and the unit. 

• Do the closing routine. CD 3 Track 2 

p200 

Activity Book 

Activity 23 

• Look and write. 

Activity 24 

• Look, write and match. 

CCL 

CD 

CAA 

CAE 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 

L
e

s
s
o

n
 8

. 
U

n
it

 R
e
v

ie
w

. 
 A

B
 p

5
2

 

Repasar e 

practicar 

todo o vo-

cabulario e 

as estruc-

turas da 

unidade. 

 

 Completar o Picture 

Dictionary e o 

Grammar Referen-

ce Bank da unidade 

6 

 Auto-avaliar o seu 

traballo na unidade 

 Completar o Pro-

gress Journal da 

unidade 6 

 Repasar os conti-

dos de CLIL e cultu-

ra da unidade 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. 

CD 3 Track 1 p200 

• Review the Unit 6 flashcards and word 

cards. 

• Explain the aims of the lesson. 

• Play Do/Don’t! 

Activity Book 

Activity 25 

• Look and write. 

Activity 26 

• Read and write. Listen and check. 

CD 3 Track 47 p205 

Activity 27 

• Listen and say Yes or No. 

CD 3 Track 48 p205 

Activity 28 

• Complete the Picture 

Dictionary for Unit 6. 

Ending the lesson 

Activity Book: Home- 

School Link 

Activity 29 

• Complete your Tiger 

score card. 

Activity 30 

• Do an activity from 

your Learning Plan 

and complete your 

Progress Journal for 

Unit 6. Complete your 

Grammar Reference 

Bank. 

• Go to the 

Progress Journal. 

CCL 

CMCT 

CAA 
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Recursos de Avaliación 

• Avaliación informal 

◦ Observación da clase para comprobar tanto o 

progreso individual como global 

◦ Exercicios do Activity Book. 

◦ Destrezas: exercicios de reading, writing, listening e 

speaking 

•  

• Avaliación formal 

◦ Test da Unidade 

◦ Test trimestral 

◦ Test de fin de curso 

◦ Unit Review(WB) 

•  

• Auto-avaliación 

◦ Picture Dictionary. 

◦ Seccións Learning to learn do PB e do AB. 

◦ Actividade de auto-avaliación do  Unit review 

•  

• Rúbricas 

◦ Rúbricas de avaliación de New Tiger 4 

◦ Macmillan Rubrics Generator 

Recursos 

•  

• Materiais impresos: Pupil’s Book páx.45-52, Activity Book 

páx.45-52, (lista doutros materiais para cada lección no TB) 

• Materiais dixitais: 

• Teacher’s Dixital: Tamén se pode impartir esta unidade 

mediante o uso da Teacher’s App en Navio. 

• Tamén se pode animar aos alumnos para utilizar a 

Pupil’s App en Navio. 

•  

• Recursos complementarios e Atención á Diversidade 

•  

• Actividades de comezo e final da lección no Teacher's Book 

• Actividades do Activity Book e do Essential Activity Book. 

• Teacher’s App en Navio: Fichas de reforzo e ampliación, 

Progress Journal e Skills Trainer. 

• Pupil’s App en Navio 

•  
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UNIT 7: Tiger Street Club Review 

UNIT 7. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

Criterios de 

avaliación 

Estándares 

de 

aprendizaxe 

Obxectivos e Contidos 

Compete

ncias 

Clave 

 

CE1.1 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

CE1.7. 

 

 

EA1.1. 

EA1.3.   

EA1.4. 

EA1.5. 

EA1.6. 

 

Estratexias de comprensión: 

Escoitar vocabulario sobre cinema 

Escoitar e utilizar linguaxe cotiá 

Escoitar un quiz 

Ver os vídeo clips 

Escoitar e utilizar a linguaxe de clase 

Escoitar a pronuncia: vogais (A, E, I, O, U) 

Escoitar acerca de como se fan as películas 

Escoitar o guión dunha película 

Escoitar unha canción 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

 

CCL 

CSC 

CAE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares 

de 

aprendizaxe 

Obxectivos e Contidos 

Compete

ncias 

Clave 

• Vídeo: película caseira: volta ao mundo en 80 minutos 

• Tiger Street Club Report: Parents’ evening e My English report 

• Interese en aprender vocabulario de cinema 

• Pracer en representar un guión 

• Conciencia de que é unha grosería rirse das persoas 

• Pracer en repasar o aprendido cun concurso de preguntas 

• Conciencia do traballo que leva facer unha película e do equipo 

que se necesita 

• Satisfacción ao escribir o seu traballo 

• Interese en ler un póster 

• Confianza ao usar a linguaxe da aula 

• Pracer en ler un cómic 

• Boa disposición para repasar, avaliar e planificar a súa 

aprendizaxe 

• Satisfacción co aprendido en New Tiger 4 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares 

de 

aprendizaxe 

Obxectivos e Contidos 

Compete

ncias 

Clave 

 

 

 

Funcións comunicativas: 

Expresión da capacidade, o gusto, o acordo ou desacordo, o  

sentimento, a intención 

Establecemento e mantemento da comunicación 

Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, 

obxectos, permiso 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• Estruturas presentadas anteriormente 

Linguaxe da aula 

• Función principal: falar do que queren facer nunha película 

realizada en clase 

• I want to help. What are you good at? (Photography.) I like (taking 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares 

de 

aprendizaxe 

Obxectivos e Contidos 

Compete

ncias 

Clave 

photos). Perfect. You can be the (cameraman)! 

Estruturas recicladas 

• Estruturas presentadas anteriormente 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario principal 

• actress, camera, cameraman, clapperboard, director, make-up 

artist, screenplay, special effects, wigs, writer 

Vocabulario do conto 

• fire brigade, flying machine, laptop, seats, strange 

Vocabulario CLIL: Como facer películas 

• digital camera, direct a filme/movie, download, online, shoot a 

filme/movie 

Vocabulario receptivo 

• category, enormous, I’m not good at (acting), parents’ evening, 

progress 

Vocabulario Reciclado 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares 

de 

aprendizaxe 

Obxectivos e Contidos 

Compete

ncias 

Clave 

• vocabulario presentado anteriormente 

 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

Escoitar o son das vocais (A, E, I, O, U) 
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UNIT 7. BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

•  

Criterios de 

avaliación 

Estándares 

de 

aprendizaxe 

Obxectivos e Contidos 

Compete

ncias 

Clave 

•  

• CE2.1. 

• CE2.2. 

• CE2.3. 

• CE2.4. 

• CE2.5. 

• CE2.6. 

• CE2.7. 

• CE2.8. 

• CE2.9. 

•  

• EA2.2.   

• EA2.3. 

• EA2.4.   

•  

• Estratexias de produción: 

• Identificar e nomear vocabulario de cinema 

• Xogar a un xogo de mesa 

• Falar sobre películas 

• Deletrear palabras 

• Predicir o que pasa no guión dunha película 

• Practicar a pronuncia: vogais (A, E, I, O, U 

• Entender os valores e pensar neles 

• Xogar aos xogos 

• Representar o guión dunha película 

• Cantar unha canción 

•  

• Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

•  

• C

CL 

• CS

C 

• CA

E 

• SI

E 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares 

de 

aprendizaxe 

Obxectivos e Contidos 

Compete

ncias 

Clave 

• • Vídeo: película caseira: volta ao mundo en 80 minutos 

• • Tiger Street Club Report: Parents’ evening e My English 

report 

• • Interese en aprender vocabulario de cinema 

• • Pracer en representar un guión 

• • Conciencia de que é unha grosería rirse das persoas 

• • Pracer en repasar o aprendido cun concurso de preguntas 

• • Conciencia do traballo que leva facer unha película e do 

equipo que se necesita 

• • Satisfacción ao escribir o seu traballo 

• • Interese en ler un póster 

• • Confianza ao usar a linguaxe da aula 

• • Pracer en ler un cómic 

• • Boa disposición para repasar, avaliar e planificar a súa 

aprendizaxe 

• • Satisfacción co aprendido en New Tiger 4 

•  
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Criterios de 

avaliación 

Estándares 

de 

aprendizaxe 

Obxectivos e Contidos 

Compete

ncias 

Clave 

• Funcións comunicativas: 

• Expresión da capacidade, o gusto, o acordo ou desacordo, o  

sentimento, a intención 

• Establecemento e mantemento da comunicación 

• Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, 

obxectos, permiso 

•  

• Estruturas sintáctico-discursivas. 

• Estruturas principais 

• • Estruturas presentadas anteriormente 

• Linguaxe da aula 

• • Función principal: falar do que queren facer nunha película 

realizada en clase 

• • I want to help. What are you good at? (Photography.) I like 

(taking photos). Perfect. You can be the (cameraman)! 

• Estruturas recicladas 

• • Estruturas presentadas anteriormente 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares 

de 

aprendizaxe 

Obxectivos e Contidos 

Compete

ncias 

Clave 

•  

• Léxico oral de uso común (produción) relacionado con :. 

• Vocabulario principal 

• • actress, camera, cameraman, clapperboard, director, make-

up artist, screenplay, special effects, wigs, writer 

• Vocabulario do conto 

• • fire brigade, flying machine, laptop, seats, strange 

• Vocabulario CLIL: Como facer películas 

• • digital camera, direct a filme/movie, download, online, shoot 

a filme/movie 

• Vocabulario receptivo 

• • category, enormous, I’m not good at (acting), parents’ 

evening, progress 

• Vocabulario Reciclado 

• • vocabulario presentado anteriormente 

•  

• Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares 

de 

aprendizaxe 

Obxectivos e Contidos 

Compete

ncias 

Clave 

• Practicar o son das vocais (A, E, I, Ou, Ou) 

•  
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UNIT 7. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Criterios de 

avaliación 

Estándares 

de 

aprendizaxe 

Obxectivos e Contidos 

Compete

ncias 

Clave 

 

CE3.1. 

CE3.2. 

CE3.3. 

CE3.4. 

CE3.5. 

CE3.6. 

CE3.7. 

 

 

EA3.1.   

EA3.2. 

 

 

Estratexias de comprensión: 

Ler vocabulario relacionado co cinema 

Aprenderse a táboa de gramática da Unidade 

Ler un póster 

Ler información sobre como se fan as películas 

Repasar, avaliar e planificar a súa aprendizaxe 

Ler o guión dunha película 

Repasar o vocabulario e as estruturas das Unidades 1–6 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Vídeo: película caseira: volta ao mundo en 80 minutos 

• Tiger Street Club Report: Parents’ evening e My English report 

• Interese en aprender vocabulario de cinema 

 

CCL 

CAA 

CAE 

SIE 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares 

de 

aprendizaxe 

Obxectivos e Contidos 

Compete

ncias 

Clave 

• Pracer en representar un guión 

• Conciencia de que é unha grosería rirse das persoas 

• Pracer en repasar o aprendido cun concurso de preguntas 

• Conciencia do traballo que leva facer unha película e do equipo 

que se necesita 

• Satisfacción ao escribir o seu traballo 

• Interese en ler un póster 

• Confianza ao usar a linguaxe da aula 

• Pracer en ler un cómic 

• Boa disposición para repasar, avaliar e planificar a súa 

aprendizaxe 

• Satisfacción co aprendido en New Tiger 4 

 

Funcións comunicativas: 

Expresión da capacidade, o gusto, o acordo ou desacordo, o  

sentimento, a intención 

Establecemento e mantemento da comunicación 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares 

de 

aprendizaxe 

Obxectivos e Contidos 

Compete

ncias 

Clave 

Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, 

obxectos, permiso 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 

• Estruturas presentadas anteriormente 

Linguaxe da aula 

• Función principal: falar do que queren facer nunha película 

realizada en clase 

• I want to help. What are you good at? (Photography.) I like (taking 

photos). Perfect. You can be the (cameraman)! 

Estruturas recicladas 

• Estruturas presentadas anteriormente 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares 

de 

aprendizaxe 

Obxectivos e Contidos 

Compete

ncias 

Clave 

 

Léxico escrito de uso común (recepción) relacionado con :. 

Vocabulario principal 

• actress, camera, cameraman, clapperboard, director, make-up 

artist, screenplay, special effects, wigs, writer 

Vocabulario do conto 

• fire brigade, flying machine, laptop, seats, strange 

Vocabulario CLIL: Como facer películas 

• digital camera, direct a filme/movie, download, online, shoot a 

filme/movie 

Vocabulario receptivo 

• category, enormous, I’m not good at (acting), parents’ evening, 

progress 

Vocabulario Reciclado 

• vocabulario presentado anteriormente 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas coas películas 
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UNIT 7. BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

•  

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE4.1. 

CE4.2. 

CE4.3. 

CE4.4. 

CE4.5. 

CE4.6. 

CE4.7. 

  

  

  

 

EA4.1. 

EA4.3. 

EA4.4. 

 

Estratexias de produción: 

Completar actividades con vocabulario sobre cinema 

Comprender e practicar a gramática 

Usar a Pupil's App en Navio 

Facer os cartóns recortables de Fantastic Phonics e xogar 

con elas 

Preparar, planificar e escribir o seu traballo 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Vídeo: película caseira: volta ao mundo en 80 minutos 

• Tiger Street Club Report: Parents’ evening e My English report 

• Interese en aprender vocabulario de cinema 

• Pracer en representar un guión 

• Conciencia de que é unha grosería rirse das persoas 

 

CCL 

CAE 

CD 

SIE 

CAA 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Pracer en repasar o aprendido cun concurso de preguntas 

• Conciencia do traballo que leva facer unha película e do equipo 

que se necesita 

• Satisfacción ao escribir o seu traballo 

• Interese en ler un póster 

• Confianza ao usar a linguaxe da aula 

• Pracer en ler un cómic 

• Boa disposición para repasar, avaliar e planificar a súa 

aprendizaxe 

• Satisfacción co aprendido en New Tiger 4 

Funcións comunicativas: 

Expresión da capacidade, o gusto, o acordo ou desacordo, o  

sentimento, a intención 

Establecemento e mantemento da comunicación 

Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, 

obxectos, permiso 

Estruturas sintáctico-discursivas. 

Estruturas principais 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• Estruturas presentadas anteriormente 

Linguaxe da aula 

• Función principal: falar do que queren facer nunha película 

realizada en clase 

• I want to help. What are you good at? (Photography.) I like (taking 

photos). Perfect. You can be the (cameraman)! 

Estruturas recicladas 

• Estruturas presentadas anteriormente 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario principal 

• actress, camera, cameraman, clapperboard, director, make-up 

artist, screenplay, special effects, wigs, writer 

Vocabulario do conto 

• fire brigade, flying machine, laptop, seats, strange 

Vocabulario CLIL: Como facer películas 

• digital camera, direct a filme/movie, download, online, shoot a 

filme/movie 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Vocabulario receptivo 

• category, enormous, I’m not good at (acting), parents’ evening, 

progress 

Vocabulario Reciclado 

• vocabulario presentado anteriormente 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas coas películas 
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UNIT 7. BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

 

CE5.1. 

CE5.2. 

CE5.3. 

CE5.4. 

CE5.5. 

CE5.6. 

CE5.7. 

  

  

  

 

EA5.1. 

EA5.3. 

EA5.4. 

 

Estratexias de produción: 

Completar actividades con vocabulario sobre cinema 

Comprender e practicar a gramática 

Usar a Pupil's App en Navio 

Facer os cartóns recortables de Fantastic Phonics e xogar con elas 

Preparar, planificar e escribir o seu traballo 

 

Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

• Vídeo: película caseira: volta ao mundo en 80 minutos 

• Tiger Street Club Report: Parents’ evening e My English report 

• Interese en aprender vocabulario de cinema 

• Pracer en representar un guión 

• Conciencia de que é unha grosería rirse das persoas 

• Pracer en repasar o aprendido cun concurso de preguntas 

• Conciencia do traballo que leva facer unha película e do equipo 

 

CCL 

CAE 

CD 

SIE 

CAA 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

que se necesita 

• Satisfacción ao escribir o seu traballo 

• Interese en ler un póster 

• Confianza ao usar a linguaxe da aula 

• Pracer en ler un cómic 

• Boa disposición para repasar, avaliar e planificar a súa 

aprendizaxe 

• Satisfacción co aprendido en New Tiger 4 

 

Funcións comunicativas: 

Expresión da capacidade, o gusto, o acordo ou desacordo, o  

sentimento, a intención 

Establecemento e mantemento da comunicación 

Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, 

obxectos, permiso 

 

Estruturas sintáctico-discursivas. 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

Estruturas principais 

• Estruturas presentadas anteriormente 

Linguaxe da aula 

• Función principal: falar do que queren facer nunha película 

realizada en clase 

• I want to help. What are you good at? (Photography.) I like (taking 

photos). Perfect. You can be the (cameraman)! 

Estruturas recicladas 

• Estruturas presentadas anteriormente 

 

Léxico escrito de uso común (produción) relacionado con :. 

Vocabulario principal 

• actress, camera, cameraman, clapperboard, director, make-up 

artist, screenplay, special effects, wigs, writer 

 

 

Vocabulario do conto 
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Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
Obxectivos e Contidos 

Competencias 

Clave 

• fire brigade, flying machine, laptop, seats, strange 

Vocabulario CLIL: Como facer películas 

• digital camera, direct a filme/movie, download, online, shoot a 

filme/movie 

Vocabulario receptivo 

• category, enormous, I’m not good at (acting), parents’ evening, 

progress 

Vocabulario Reciclado 

• vocabulario presentado anteriormente 

 

Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

Ortografía de palabras relacionadas coas películas 

  

 
 
 
 
 

UNIT 7: PROGRAMACIÓN DE AULA/TEMPORALIZACIÓN 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L

e
s
s
o

n
 1

. 
V

o
c

a
b

u
la

ry
. 

p
5
3

 

• identificar 

vocabulario 

de cine e 

dicir o 

The Tiger 

Street word 

rap 

• xogar a 

Categories 

• usar a 

Pupil’s App 

en Navio 

• escoitar e 

responder 

aos obxec-

tivos de 

aprendi-

zaxe 

• deletrear 

palabras no 

Spelling 

Bee 

 Practicar o vocabu-

lario clave: actor, 

actress, camera, 

cameraman,  lap-

perboard, director, 

make-up artist, 

screenplay, special 

effects, wigs, writer 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. CD 1 Track 20 

p190 

• Explain the aims of the lesson. 

Vocabulary presentation 

• Present vocabulary with the Unit 7 

flashcards and word cards. 

In Unit 7 

• Listen, read and look. 

CD 4 Track 1 p205 

Activity 1 

• Say The Tiger Street word rap.CD 4 

Track 2 p205 

Activity 2 

• Play Categories. 

Activity 3 

• Do the Spelling Bee. 

Activity Book 

Activity 1 

• Find, circle and write. 

Activity 2 

• Look. Write the first 

letter and find the sen-

tence. 

Activity 3 

• Read and write an-

swers for you. Ask a 

friend. 

CCL 

CD 

CAA 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades 
Extra work/ Home-

work 
CCC 

Notas do 

profesor/a 
L

e
s
s
o

n
 2

 S
to

ry
. 

p
5

4

 

 correxir 

frases so-

bre o conto 

• usar a 

Pupil’s App 

en Navio 

• predicir o 

que pasa 

no conto 

• dar unha 

resposta 

persoal e 

pensar nos 

valores 

• escoitar, 

ler e repre-

sentar o 

conto 

 Practicar o vocabu-

lario clave: actor, 

actress, camera, 

cameraman,  lap-

perboard, director, 

make-up artist, 

screenplay, special 

effects, wigs, writer 

Starting the lesson 

• Do the opening routine. CD 1 Track 20 

p190 

• Explain the aims of the lesson. 

Vocabulary presentation 

• Present vocabulary with the Unit 7 

flashcards and word cards. 

In Unit 7 

• Listen, read and look. 

CD 4 Track 1 p205 

Activity 1 

• Say The Tiger Street word rap.CD 4 

Track 2 p205 

Activity 2 

• Play Categories. 

Activity 3 

• Do the Spelling Bee. 

Activity Book 

Activity 1 

• Find, circle and write. 

Activity 2 

• Look. Write the first 

letter and find the sen-

tence. 

Activity 3 

• Read and write an-

swers for you. Ask a 

friend. 

CCL 

CD 

CAA 
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Lección Obxectivos Tarefas Actividades Extrawork/ 

Homework 

CCC Notas do 

profesor/a 

 

 

 

 

 

L
e

s
s
o

n
 3

 S
to

ry
. 

P
5

5

 

 

 

 

 

 

 escoitar e 

aprenderse a 

tabla de gramá-

tica 

• xogar a Where 

are you? 

• dar indicacións 

a un compañeiro 

• usar a Pupil’s 

App en Navio 

 Aprender e Prac-

ticar a linguaxe: 

Go to the end of 

the (path). Don’t 

turn right. Do not 

go … 

Do I go straight 

on? 

Do we go over 

the bridge? 

Where are you? 

I’m ... 

Starting the les-

son 

• Do the opening 

routine. 

CD 3 Track 1 

p200 

• Review the A 

Discovery in the 

Forest story. 

CD 3 Track 28 

p202 

• Explain the aims 

of the lesson. 

Activity 7 

• Listen and say 

the missing 

words. Learn. 

CD 3 Track 31 

p203 

Activity Book 

Activity 8 

• Read and write. 

Learn. 

Activity 9 

• Order and write. 

Listen and check. 

CD 3 Track 33 

p203 

Activity 10 

• Look and write. 

CCL 

SIE 

CD 
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Activity 8 

• Listen and play 

Where are you? 

CD 3 Track 32 

p203 

Activity 9 

• Give instructions 

to a friend. 

Ending the lesson 

• Review the les-

son. 

• Do the closing 

routine. CD 3 

Track 2 p200 
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Recursos de Avaliación 

• Avaliación informal 

◦ Observación da clase para comprobar tanto o 

progreso individual como global 

◦ Exercicios do Activity Book. 

◦ Destrezas: exercicios de reading, writing, listening e 

speaking 

 

• Avaliación formal 

◦ Test da Unidade 

◦ Test trimestral 

◦ Test de fin de curso 

◦ Unit Review(WB) 

 

• Auto-avaliación 

◦ Picture Dictionary. 

◦ Seccións Learning to learn do PB e do AB. 

◦ Actividade de auto-avaliación do  Unit review 

 

Recursos 

• Materiais impresos: Pupil’s Book páx.45-52, Activity Book 

páx.45-52, (lista doutros materiais para cada lección no TB) 

• Materiais dixitais: 

• Teacher’s Dixital: Tamén se pode impartir esta unidade 

mediante o uso da Teacher’s App en Navio. 

• Tamén se pode animar aos alumnos para utilizar a 

Pupil’s App en Navio. 

 

• Recursos complementarios e Atención á Diversidade 

• Actividades de comezo e final da lección no Teacher's Book 

• Actividades do Activity Book e do Essential Activity Book. 

• Teacher’s App en Navio: Fichas de reforzo e ampliación, 

Progress Journal e Skills Trainer. 

• Pupil’s App en Navio 
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• Rúbricas 

◦ Rúbricas de avaliación de New Tiger 4 

◦ Macmillan Rubrics Generator 

 



 

 

7. METODOLOXÍA E RECURSOS 

7.1. Principios metodolóxicos 

Decreto 105/2014, artigo 15: 

Farase especial fincapé na atención á diversidade dos alumnos, na atención 

individualizada, na prevención das dificultades de aprendizaxe e na aplicación 

de mecanismos de reforzo en canto detéctense ditas dificultades. 

A metodoloxía será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e 

participativa, e dirixida ao logro dos obxectivos e competencias clave. 

A acción educativa buscará integrar as diferentes experiencias e aprendizaxes 

dos alumnos e terá en conta os seus diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe, 

favorecendo a capacidade de aprender por si mesmos e promovendo o traballo 

en colaboración e en equipo. 

A intervención educativa debe ter en conta como principio a diversidade dos 

estudantes. 

Durante a etapa prestarase especial atención á atención personalizada dos 

alumnos. 

 

7.2. Materiais e recursos 

Hai que ter en conta aquí os recursos humanos, os recursos espaciais e os 

materiais. 

Recursos humanos: moitas veces, o profesor debe actuar como un recurso 

dependendo da actividade. Nos xogos de rol o profesor pode axudar aos 

estudantes para realizar unha obra de teatro ou como un recurso de linguaxe. 

Recursos espaciais: Aquí debemos mencionar as aulas. O computador 

utilizarase dependendo da actividade. O computador é un recurso  motivador 

porque os nosos alumnos desfrutan usándoo e séntense máis cómodos.  



 

 

Dependendo da actividade (actividade individual, actividade de grupo, xogo de 

rol...) temos que ter en conta a distribución do espazo dentro da aula. Debido á 

situación este ano os alumnus estarán sentados individualmente. 

Materiais: hai que mencionar o computador (que se utilizará tamén como 

reprodutor de CD), pizarra, internet... 

Libros: 

New Tiger 1 é un divertido curso de contos para Primaria que utiliza un enfoque 

global do ensino do inglés. En New Tiger 1 os nenos aprenden inglés con 

Tiger, un tigre máxico que salta ao mundo real dos humanos, con algúns 

amigos. Xuntos, todos descobren o mundo que lles rodea. New Tiger 1 ten 

historias  ricamente ilustradas cunha mestura de contextos reais e de fantasía e 

un claro vínculo co tema de  AICLE da unidade. Os alumnos tamén poden ver 

versións de debuxos animados de cada historia no CD- ROM de historias 

animadas. New Tiger 1 ten un enfoque global para o ensino do inglés: Os 

contidos doutras áreas como a ciencia e a arte están totalmente integrados no 

resto da unidade e teñen en conta a orde en que se estudan estas materias no 

plan de estudos español. Os pósteres fotográficos de  AICLE en cada unidade 

consolidan os conceptos e proporcionan un vocabulario opcional adicional. 

Cultura infantil real do Reino Unido en cada unidade. Os folletos de 

competencias clave permiten aos nenos avaliar a súa aprendizaxe dunha 

maneira divertida e proporcionan un rexistro do desenvolvemento das 

competencias. 

New Tiger 2 é un divertido curso de contos para a Primaria que utiliza un 

enfoque global do ensino do inglés. En New Tiger 2 os nenos aprenden inglés 

con Tiger, un tigre máxico que salta ao mundo real dos humanos, con algúns 

amigos. Xuntos, todos descobren o mundo que lles rodea. New Tiger 2 ten 

historias  ricamente ilustradas cunha mestura de contextos reais e de fantasía e 

un claro vínculo co tema de AICLE da unidade. Os alumnos tamén poden ver 

versións de debuxos animados de cada historia no CD- ROM de historias 

animadas. New Tiger 2 ten un enfoque global para o ensino do inglés: Os 

contidos doutras áreas como a ciencia e a arte están totalmente integrados no 



 

 

resto da unidade e teñen en conta a orde en que se estudan estas materias no 

plan de estudos español. 

O Tiger Team 3 é un divertido curso de contos para a Primaria que combina un 

enfoque no "inglés real" cun enfoque paso a paso para a adquisición da 

gramática. En Tiger  Team 3 acompañamos aos nenos  Nassim,  Ellie,  Claire e 

Ben nas súas aventuras no Tiger  Street Club, mentres aprenden sobre o 

mundo que lles rodea. Tiger  Tem 3 inclúe emocionantes historias de aventuras 

e viaxes que os nenos de segundo ciclo adorarán. Os alumnos tamén poden 

ver versións de debuxos animados de cada historia no CD- ROM de Contos 

Animados. Un enfoque claro e sistemático da gramática no Pupil’s Book e o 

Activity Book. O contido doutras áreas como a ciencia e a arte está totalmente 

integrado no resto da unidade cun forte vínculo cos contos da unidade. Os 

pósteres fotográficos de  AICLE en cada unidade consolidan os conceptos e 

proporcionan vocabulario opcional adicional. 

Tiger  Team 4 é un divertido curso de contos para a Primaria que combina un 

enfoque no "inglés real" cun achegamento paso a paso á adquisición da 

linguaxe. O Tiger Team 4 inclúe emocionantes historias de aventuras e viaxes 

que aos nenos de segundo ciclo encantaranlles. Os alumnos tamén poden ver 

versións de debuxos animados de cada historia no CD- ROM de Contos 

Animados. Un enfoque claro e sistemático da gramática no Pupil’s Book e o 

Activity Book. O contido doutras áreas como a ciencia e a arte está totalmente 

integrado no resto da unidade cun forte vínculo cos contos da unidade. Os 

pósteres fotográficos de  AICLE en cada unidade consolidan os conceptos e 

proporcionan vocabulario opcional adicional. 

Na clase de 5º non se utilizarán libros físicos, soamente libros dixitais. Neste 

caso mesturaremos diversos proxectos editoriais que utilizarán videos 

animados e reais para a aprendizaxe. Tamén se tratará de fomentar o uso da 

libreta de inglés como medio de organización e estudo da materia. 

Oxford  Rooftops 6 é un curso para o terceiro ciclo de Primaria que se centra 

no "inglés real" e proporciona unha ponte á Secundaria. Inclúe personaxes 

fotográficos reais cos mesmos intereses e afeccións que os seus alumnos. 

Combina historias da vida real con historias humorísticas e de aventuras que 



 

 

atraerán aos preadolescentes. Un enfoque claro e sistemático da gramática no 

Pupil’s Book e no Activity Book. 

 

  



 

 

8. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. ESTUDANTES CON 
NN.EE. 

Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á 

diversidade do alumnado nos centros educativos da Comunidade Autónoma de 

Galicia, nos que se imparten os ensinos establecidos na Lei Orgánica de 

Educación 2/2006, do 3 de maio. 

Decreto 105/2014, artigo 16 

Teoría das intelixencias múltiples de Howard Gardner (1983): música-rítmica 

e harmónica, visual-espacial, verbal-lingüística, lóxica-matemática, corporal- 

cinética, interpersoal,  intrapersonal, naturalista, existencial, intelixencias 

adicionais 

Temos un grupo de habilidades mixtas, e as diferenzas entre os estudantes 

atópanse nos seus ritmos de aprendizaxe, motivacións, intereses e cultura. 

Factores que determinan a diversidade do grupo: 

-Estudantes con diferentes niveis de competencia curricular 

-Estudantes que están en diferentes momentos do desenvolvemento  psico-

evolutivo 

-Estudantes con diferentes motivacións e intereses 

-Estudantes con diferentes estilos de aprendizaxe 

-Estudantes de diferentes ambientes e contextos socioculturais... 

Medidas: 

-Adecuación, adaptabilidade e flexibilidade de tempo, agrupación, espazos, 

materiais e recursos 

-Seguimento / actividades de extensión para os que terminan rápido / os que 

terminan cedo 

-Actividades de reforzo para os estudantes lentos. 

 



 

 

9. AVALIACIÓN 

Decreto 105/2014, Artigo 12: A avaliación dos procesos de aprendizaxe dos 

alumnos será continua e global, e terá en conta os seus progresos no conxunto 

das áreas. 

Orde do 9 de xuño de 2016, pola que se regula o proceso de avaliación na 

etapa de Educación Primaria na nosa Comunidade Autónoma, Galicia. 

Para avaliar o proceso de aprendizaxe, debemos levar a cabo un proceso de 

tres etapas: 

Avaliación inicial: permítenos obter información sobre o noso punto de partida 

analizando os coñecementos previos do alumnado, as súas experiencias e 

valores. Isto é moi útil para saber o tipo e o grao de intervención pedagóxica 

que é necesario aplicar. 

Avaliación formativa: a través do proceso de ensino-aprendizaxe tamén 

temos que avaliar os nosos procedementos. Móstranos a evolución. Temos 

que ter en conta se a nosa planificación funciona, así que se non funciona, 

debemos tomar algunhas decisións e axustala. 

Avaliación final: realízase ao final de cada unidade didáctica e ten en conta a 

aprendizaxe utilizando como referencia os criterios de avaliación, os obxectivos 

e as competencias clave que reflicten a situación final do proceso. Esta 

avaliación debe ir seguida dun proceso de reflexión antes, durante e despois do 

proceso de aprendizaxe. 

9.1. Procedementos e ferramentas 

Como avaliar? Procedementos e ferramentas: 

Observación diaria: un dos aspectos máis importantes da avaliación é o 

progreso diario e a participación dos estudantes en clase. 

Diario do profesor 

A autoavaliación do estudante 

Portfolio: un documento persoal no que os alumnos poden rexistrar as súas 

cualificacións e outras experiencias lingüísticas e culturais significativas. 

Aplicacións didácticas:  Edmodo,  Kahoot,  Plickers, etc. 



 

 

Rúbricas: Instrumentos de puntuación para determinar as cualificacións ou o 

grao en que os estudantes demostraron ou alcanzaron os estándares de 

aprendizaxe. 

Que se debe avaliar? Decreto 105/2014, Artigo 4: Os criterios de avaliación son 

o punto de referencia específico para avaliar a aprendizaxe dos estudantes. 

Describen o que se quere valorar e o que os estudantes deben lograr, tanto en 

coñecementos como en aptitudes, e responden ao que se pretende conseguir 

en cada disciplina. Ademais, ter en conta o Decreto-Ley 31/2020, do 29 de 

setembro, que trata de cuestións importantes sobre a flexibilización dos 

criterios de avaliación e os criterios de promoción dos estudantes. 

 

9.2. Criterios de cualificación 

De 1º a 3º de Primaria: 

CRITERIO PONDERACIÓN 

Traballo na clase 15% 

Libro de traballo e fichas 15% 

Exames 50% 

Participación 10% 

Comportamento 10% 

 

De 4º a 6º de Primaria: 

CRITERIO PONDERACION 

Libreta, Activity Book e Fichas 15% 

Exames 50% 

Proxectos finais / Tarefas 15% 



 

 

Participación 10% 

Comportamento 10% 

 

9.3 Criterios de promoción 

 

Os criterios de promoción para os estudantes de Educación Primaria son os 
seguintes: 

Ao final do grao da Ed. Primaria terán que estar no mesmo ano (non se 

promocionarán): 

 - Os estudantes que non alcancen os obxectivos mínimos en tres áreas. 

- Os alumnos que non alcancen os obxectivos mínimos en dous ou máis das 

seguintes áreas: 

 - Matemáticas 

- Lingua e Literatura (Español, Galego ou Inglés). 

 

 

 

  



 

 

10. PLAN DE REFORZO E RECUPERACIÓN DOS 
COÑECEMENTOS NON ADQUIRIDOS 

10.1. Introdución 
As “Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás 

medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, 

nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se 

imparten as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da 

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato”; establecen que as 

programacións didácticas incorporarán as aprendizaxes imprescindibles non 

adquiridas no curso anterior. 

Con esta fin o equipo docente do CEIP Plurilingüe Santa María elabora o 

presente documento de reforzo e recuperación coa finalidade de que o 

alumnado recupere as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 

2019/2020. 

Este Plan de recuperación e reforzo elabórase a partir dos informes 

individualizados elaborados á finalización do curso 2019/2020 e da avaliación 

inicial realizada no curso 2020-2021.   

 

10.2. Obxectivos 
- Mellorar os procesos de ensino do profesorado do centro educativo no que se 

refire á planificación, coordinación e avaliación das medidas de atención á 

diversidade axeitadas á situación do alumnado. 

- Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

- Fomentar na aula un clima de seguridade e normalidade, no que as medidas 

preventivas do Protocolo COVID-19 formen parte da rutina diaria da 

comunidade educativa. 

- Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demáis persoas, 

respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios 

para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 



 

 

- Contribuír ao desenvolvemento integral do alumnado nos distintos ámbitos: 

físico, emocional, social, cognitivo e lingüístico. 

- Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución 

de problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás 

situacións da súa vida cotiá.   

- Reforzar os coñecementos e destrezas nas áreas instrumentais. 

- Adquirir habilidades e actitudes favorables á lectura que conduzan ao logro da 

competencia de aprender a aprender, coma base para o desenvolvemento 

doutras competencias básicas. 

- Reforzar elementos curriculares esenciais, as aprendizaxes imprescindibles 

do curso anterior e as competencias clave; poñendo especial atención a 

competencia comunicativo-lingüística (CCL), matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) e competencia dixital (CD). 

- Aumentar a motivación e seguridade cara o traballo escolar. 

 

10.3. Contidos mínimos 
CONTIDOS MÍNIMOS DO NIVEL DE 4º EDUCACIÓN PRIMARIA: 

CONTIDOS MÍNIMOS 

Expresa oralmente pensamentos, sentimentos, gustos e opinións dunha 

maneira sencilla. 

Entender distintos tipos de textos do seu nivel académico e do seu 

interese, recoñencendo as intencións comunicativas. 

Identifica e nomea vocabulario básico de hobbies, comida, deportes, 

animais, cores, tempo, calendario, actividades do día a día, hobbies e 

actividades do verán. 

Escribe textos curtos para expresar ideas, sentimentos e experiencias, 

utilizando estructuras aprendidas na aula. 

Usa vocabulario suficiente para expresarse de forma oral e escrita con 

propiedade e precisión. 

Recoñece, identifica e conta de 0 a 100. 

 



 

 

10.4. Medidas metodolóxicas e organizativas 
            A continuación, amósase de xeito resumido un cadro das medidas que 

se adoptarán, en función do nivel educativo, para favorecer o reforzo do 

alumnado nas diferentes áreas instrumentais e competencias básicas. 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS E METODOLÓXICAS ADOPTADAS  

Supervisar tarefas diariamente x 

Complementar os exames escritos de 

forma oral 
x 

Reforzo educativo por parte do 

mestre titor 
 

Deixar máis tempo para os exames ou 

dividilos en dúas sesións 
x 

Reforzo por parte do profesorado 

especialista en Pedagoxía 

Terapéutica 

 

Posibilitar que as nenas/os que o 

desexen poidan recuperar exames 
x 

Reforzo por parte do profesorado 

especialista en Audición e Linguaxe 
 

Pedir que se revisen os traballos e os 

exames antes de entregalos 
x 

Titoría entre iguais  Traballo por proxectos x 

Priorizar contidos curriculares 

mínimos 
x 

Autoinstrucións e seguimento de 

secuencias 
x 

Segmentar as actividades longas e 

limitar o número 
x 

Tarefas centradas no pensamento 

crítico e creativo 
x 

Adaptar o currículo ás capacidades, 

ao estilo de aprendizaxe e ás 

necesidades do alumnado 

x 

Tarefas globalizadas e 

multidisciplinares 
x 

Alternar actividades teóricas con 

traballo práctico ou máis estimulantes 

con outras menos motivadoras 

x 

Empregar a axenda como medio de 

comunicación coa familiar (recollendo 

tarefas de reforzo necesarias). 

x 

Alternar a forma de presentación (de 

forma oral, escrita ou coas novas 

tecnoloxías) 

x Actividades de autoaprendizaxe x 

Explicar a actividade de xeito claro e 

sinxelo e asegurarse da súa 

comprensión. 

x 

Entrevistas periódicas individuais co 

alumnado sobre a evolución, 

motivación, conduta e traballo 

(autoavaliación). 

x 



 

 

Emprego de murais e mapas 

conceptuais cos contidos mínimos 
x 

Aportación á familia de pautas e 

recomendacións do traballo individual 
x 

Metodoloxía multisensorial: Empregar 

diferentes estímulos (visuais, 

musicais…) 

x 
Metodoloxías que favorezan a 

participación do alumnado. 
x 

Exames escritos curtos e con 

preguntas breves, cerradas, claras e 

sinxelas 

x 

Formación TICs nos recursos 

informáticos do centro educativo (aula 

virtual,...) 

 

Reunións regulares entre o 

profesorado e a familia (3 semanas) 
x 

Aprendizaxe globalizado: 

Organización  de contidos en ámbitos 

integradores. 

x 

Desenvolvemento de estratexias que 

favorezan a autonomía e aprendizaxe 
x Repasar diariamente x 

Intervencións funcionais e individuais    

    

  

10.5. Recursos 
 Persoais: Familias, mestres titores/as, mestres especialistas das 

diferentes áreas, mestres especialistas en Pedagoxía Terapéutica e Audición e 

Linguaxe, orientadora e Equipo Directivo. 

 Materiais: material didáctico e curricular, recursos informáticos 

(ordenadores, pantalla dixital, aulas virtuais,  etc). 

10.6. Temporalización 
MESES ACTIVIDADES A REALIZAR 

 OUTUBRO: 

 

• Repaso de vocabulario 
sobre rutinas do día a día e actividades de verán, 
recordando o que fixemos nas vacacións. 
• Repaso de número do 1 ao 
100, de forma escrita e oral, utilizando Bingos, 
number dictations... 



 

 

NOVEMBRO: 

 

• Lectura de distintos tipos 
de textos curtos sobre temas do seu interese. 
• Escritura de textos curtos 
sobre si mesmos e temas do seu interese. 

DECEMBRO: 

 

• Presentacións individuais 
falando sobre si mesmos, os seus gustos, intereses... 
E facendo preguntas aos compañeiros. 

 

10.7. Criterios de avaliación 

Os criterios de calificación establécense do seguinte xeito: 

-A valoración das probas escritas será do 50% 

-A valoración do traballo do alumno tanto na casa como na clase supón outro 

30% 

-O 10% da valoración corresponde á participación activa na aula, actitude con 

respecto á materia... 

- O 10% da valoración corresponde ao comportamento do alumno/a. 

10.8. Avaliación e seguemento 
 A avaliación realizarase en decembro ao final do primeiro trimestre.  

Faranse tres revisións xerais ó longo do trimestre. Na reunión de avaliación 

trimestral analizarase o grado de consecución dos obxectivos e contidos 

mínimos.  O criterio de avaliación a seguir será o seguinte: Progreso nos 

resultados das avaliacións, tendo en conta o número de áreas con cualificación 

global positiva conseguidos polo alumando con respecto á avaliación do curso 

anterior. 

 

  



 

 

11. REQUISITOS MÍNIMOS 

4º de Primaria 

• Expresar oralmente pensamentos, sentimentos e opinións dunha maneiras 

sencilla, unindo as frases con conectores. 

• Adecuar o discurso a diversas situacións comunicativas, tendo control dos 

elementos non verbais e respectando as normas de intercambio comunicativo. 

• Entender distintos tipos de textos adecuados ao seu nivel académico, recoñe-

cendo as intencións comunicativas. 

• Ter en conta a importancia de respectar as reglas gramáticas na producción 

de textos escritos, unindo as frases con conectores. 

• Ter vocabulario suficiente para expresarse de forma oral e escrita con propie-

dade e precisión. 

• Escribir textos expresando ideas, sentimentos e experiencias utilizando co-

nectores. 

• Relacionar adxectivo, color e nome dunha maneira secuenciada. 

• Identifica e nomea vocabulario básico de asignaturas, descripcións físicas, 

edificios nunha cidade, traballos, actividades de verán, cores, tempo, calenda-

rio (días da semana, meses…), Nadal e Halloween. 

• Recoñece, identifica e conta de 0 a 100.  

 

  



 

 

12. PLAN DE REFORZO E RECUPERACIÓN DA 
ASIGNATURA 

•  Faranse actividades de reforzo e materiais específicos para garantir que o 

alumnado nesta situación poda conseguir os obxectivos esperados. 

• Farase un seguemento individual e continuado do traballo destes estudantes, 

para poder resolver calqueira dúbida que podan ter. 

• Subiranse á aula virtual materiais específicos de reforzo para estes 

estudantes, para que podan complementar o traballo na aula co traballo dende 

casa. 

 

  



 

 

13. PLANS E PROXECTOS ESCOLARES 

Proxecto lector: Lei Oránica 8/2013, 9 de Decembro. Artículo 18, Lei Orgánica 

de Educación 2/2006, 3 de maio (LOE). Anexo IV: Usaranse distintas historias 

en cada unidade, que serán o centro da mesma. Con estas historias 

traballaremos o vocabulario principal e repasaremos os coñecementos previos 

e os intereses dos alumnos. Ademais, traballaremos con libros reais de países 

de lingua inglesa, para despertar o interese acerca da cultura e a costumes 

sociais dalá. Para isto teremos un período regular de lectura na clase, para ver 

e escoitar historias con eles. 

Plan de convivencia: O Plan de convivencia, de coexistencia e participación 

na comunidade educativa será traballado en cada clase baseándonos nunha 

relación libre de prexuizos cos nosos estudantes e usando materiais que 

promovan a co-existencia. 

Plan de TICs: Mediante a introducción de novos materiais na aula, como smart 

boards ou CDs interactivos con xogos, temos a posibilidade de introducir as 

novas tecnoloxías na aula, para poñer aos nenos e nenas en contacto con 

novos medios de aprendizaxe constantemente. Non podemos olvidar o uso de 

ordenadores na aula de informática, e o uso de internet para a búsqueda de 

materiais, cancións e historias. Esta sección estará moi presente porque o uso 

de novas tecnoloxías será moi común na clase de inglés. Non podemos 

olvidarnos de que o noso centro entrou este ano no programa E-Dixgal, que 

fomenta o uso as novas tecnoloxías entre os nosos estudantes, 

proporcionando ordenadores portátiles para o uso individual dos noso 

alumnado de 5º de Primaria. Tamén, debido ás características especiais deste 

ano, moitos dos materiais e actividades feitos na clase serán subidos á aula 

virtual para que o alumnado poda acceder a eles dende a súa casa. 

 

  



 

 

14. ADAPTACIÓN DAS CLASES A UNHA SITUACIÓN 
DE ENSINANZA MIXTA OU NON PRESENCIAL 

Debido á situación de alerta sanitaria, causada polo Co-ViD 19 este ano 

vivimos unha situación sen precedentes, na que tanto os profesores coma o  

alumnado poderíamos vernos traballando dende casa como xa ocurriu o 

pasado curso escolar. Este curso escolar, debemos estar preparados para 

afrontar unha situación de docencia dende casa, xa sexa de forma parcial o 

completa. Por iso mesmo, desarrollamos este apartado, para facilitar unhas 

pautas de seguemento básicas no caso de que nos atopemos nesta situación. 

No caso de docencia presencial, faremos fincapé no uso da aula virtual como 

ferramenta adicional para facer actividades de aula e traballo, para que o noso 

alumnado aprenda a manexala e utilizala. 

14.1 Docencia mixta 

No caso de que a situación que se nos presente consista en facer unha 

docencia mixta, alternando días de teletraballo e días de traballo presencial, 

seguiremos as mesmas pautas que durante o curso escolar: subiremos 

materiais á aula virtual para seguir traballando nos contidos, faremos videos 

explicativos para que os nosos alumnos comprendas as novas aprendizaxes e 

faremos reunións semanais para resolver dúbidas e manternos en contacto co 

noso alumnado, facendo fincapé no seu estado emocional e anímico. 

A aula virtual do centro será unha ferramenta clave nesta situación, pois o ano 

pasado serviunos para manter o contacto e o traballo tanto coas familias como 

co alumnado. Outras aplicacións e ferramentas dixitais serán utilizadas para 



 

 

complementar as aprendizaxes, tales como: liveworksheets, kahoot, educaplay, 

vimeo, youtube… 

14.2 Docencia non presencial 

No caso de confinamento e docencia online ou non presencial, dende o centro 

decidimos seguir unhas directrices xerais, para facilitar a situación a toda a 

comunidade educativa: 

• Reducción das horas de clase: Baseándonos na experiencia do 

ano pasado, observamos que os alumnos non traballan da mesma 

maneira dende casa que no centro escolar. As familias non sempre 

están dispoñibles para axudar, e os nenos non sempre son autónomos 

nas tarefas asignadas; ademáis de que a carga lectiva é excesiva. Por 

isto, decidimos que no caso de docencia non presencial, cada tutor 

reduciría os horarios para adecualos a esta situación, con non maís de 

tres asignaturas cada día. 

• Traballo autónomo por parte do alumnado: Como docentes, 

cremos que nesta situación o alumnado ten que traballar de forma 

autónoma, facendo os exercicios asignados coa axuda das nosas 

explicacións, pero sen necesidade de que nós estemos virtualmente 

con eles en tódalas sesións. Por iso mesmo, non faremos 

videochamadas cada vez que haxa clase, senon que adicaremos ese 

tempo á corrección de traballos e exercicios que eles fixeran 

autónomamente. 



 

 

• Videochamadas: O contacto continuo co alumnado é importante, 

xa non só para poñernos ao día dos seus avances e problemas na 

materia, senón para observar o seu estado emocional e axudarlles a 

sobrelevar a situación mediante charlas e reunións cos seus 

compañeiros de clase. Por iso, consideramos importante ter polo 

menos unha reunión semanal con cada clase, para preguntar dúbidas, 

facer repaso da materia e intercambiar opinións acerca de como levan 

a situación. 

A parte destas directrices xerais, dende a asignatura de inglés trataremos de 

levar un enfoque metodolóxido lúdico e facer actividades que estén baseadas 

nos intereses dos nosos alumnos e alumnas. Traballaremos con cancións, 

vídeos e historias curtas en lingua estranxeira, crucigramas, pasapalabras… 

 

  



 

 

15. CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA PRÁCTICA 
DOCENTE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Contribución ao desenvolvemento social e persoal dos estudantes. 

Busca un desenvolvemento integral 

dos estudantes, favorecendo a súa 

integración e autonomía persoal. 

          

Coñece o transfondo persoal dos 

estudantes e está interesada nos seus 

hobbies e intereses. 

          

Móstrase accesible para os estudantes 

e as familias. 

          

Toma as medidas necesarias para 

mellorar a coexistencia e a resolución 

pacífica de conflictos. 

          

Organización da aula e uso dos recursos da escola. 

Busca unha organización flexible das 

actividades feitas para o centro. 

          

Axusta as actividades aos recursos da 

escola. 

          

Contribución aos plans e proxectos escolares. 

Coñece os plans e proxectos escolares.           

Fai as actividades necesarias para 

desenrolar os plans e proxectos. 

          

Colabora no seguemento e 

implementación de plans e proxectos. 

          

 



 

 

16. CRITERIOS PARA A AVALIACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN 

O proceso de facer a programación é previo ao comezo do ano escolar, así que 

pode haber diferencias entre o planeado e as necesidades reais. A 

programación debe ser avaliada polo equipo de ciclo periódicamente para facer 

as adaptaciones á evolución do proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

Seguiremos os seguintes criterios. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Organización e distribución dos contidos e criterios de avaliación. 

Os contidos teñen unha 

temporalización flexible. 

          

Os obxectivos e as metas son 

alcanzables e relacionadas coa concreción 

curricular. 

          

As actividades son coherentes cos 

contidos e obxectivos. 

          

Enfoques metodolóxicos e didácticos. 

Promove a participación  activa dos 

estudantes con actividades motivadoras. 

          

Establece metodoloxías aos 

obxectivos. 

          

Procedementos e instrumentos de avaliación. 

Son adecuados para a idade e as 

habilidades dos estudantes. 

          



 

 

Usa a observación diaria e notas diarias 

para recoller información. 

          

Usa diversas técnicas e instrumentos.           

Medidas para a diversidade de intereses, motivacións, ritmos e 

estilos de aprendizaxe. 

Ten en conta a diversidade de intereses, 

motivacións, ritmos e estilos de aprendizaxe. 

          

Introduce medidasde detección de 

problemas e/ou dificultades. 

          

Ten unha natureza comprensiva e 

preventiva das dificultades. 

          

 

  



 

 

17. COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS E ESTUDANTES 

Cada trimestre un boletín de notas é enviado a cada familia, no cal se explican 
as súas notas e o seu comportamento cívico-social. Cada luns, de 5 a 6, o tutor 
recibirá de forma telemática aos país de un ou varios alumnos para dar 
información acerca da evolución académica dos seus alumnos. Os 
especialistas informarán ao tutor do desenvolvemento dos alumnos nas súas 
materias antes das titorías. 

Cada semana as libretas e os activity books serán revisados, facendo unha 
análise cos estudantes, para que podan rectificar e asegurar os seus 
coñecementos. 

Ademáis, as comunicacións importantes levaranse a cabo en formato papel e 
electrónico, co uso da apliación abalar movil. 
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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTO 

Tendo en conta a realidade actual da Unión Europea, o concepto de 

plurilingüismo adquire cada vez máis importancia para o Consello de Europa no 

que se refire á aprendizaxe de idiomas, promovendo a aprendizaxe dos 

mesmos mediante a elaboración do Marco Común Europeo de Referencia ( 

MCER). O coñecemento de idiomas estranxeiros ofrece aos nosos estudantes 

unha perspectiva multicultural da vida. 

1.1 Escola 

Real Decreto 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos 

mínimos dos centros que imparten os ensinos de segundo ciclo de Educación 

Infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria. 

Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento 

Orgánico dos centros de Educación Infantil e de Educación Primaria. 

Orde do 22 de xullo de 1997, pola que se regulan determinados aspectos da 

organización e funcionamento das escolas de Educación Infantil, das escolas 

de Educación Primaria e das escolas de Educación Infantil e Primaria 

dependentes da Consellería de Educación e Xestión Universitaria. 

Decreto-Ley, 31/2020, do 29 de setembro, que trata de cuestións importantes 

sobre a  flexibilización dos criterios de avaliación e os criterios de promoción 

dos alumnos. 

A presente programación está dirixida aos alumnos dos 6 niveis de Educación 

Primaria do CEIPP Santa María, situado na localidade das Pontes de García 

Rodríguez (A Coruña). A maioría dos alumnos viven en entidades de pequena 

poboación, onde as familias teñen un nivel socioeconómico medio. 

A poboación ten ao redor de 10.000 habitantes, e outras dúas escolas públicas 

para proporcionar servizos educativos á zona. O CEIPP Santa María está 

situado no centro do pobo, o que lles permite non ter servizo de autobús. 

Ademais, a escola está dentro do Proxecto Plurilingüe, o que significa que 

terán a materia de Artes en inglés. 
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O centro ten 9 unidades, tres para Educación Infantil e seis para Educación 

Primaria. O número de profesores desta escola é de 17. Hai 4 profesores de 

Educación Infantil, 6 profesores de Primaria, un profesor de Inglés, un profesor 

de Música, un profesor de Educación Física, un profesor de Relixión (que 

tamén visita outras escolas), un profesor de Lingua e Audición e un orientador. 

O número total de alumnos é de 157, dos cales 36 están matriculados en 

Educación Infantil e 121 distribúense entre os diferentes niveis de Educación 

Primaria: 

Nivel Número de 

estudantes 

4º Ed. Inf. 8 

5º Ed. Inf. 8 

6º Ed. Inf. 20 

1º Ed. Primaria 21 

20 Ed. Primaria 10 

3º Ed. Primaria 20 

4º Ed. Primaria 14 

5º Ed. Primaria 13 

6º Ed. Primaria 24 

 

A nosa escola ten un profesor auxiliar de conversación itinerante co que 

traballar o idioma. Normalmente vai ás materias de arte e inglés. 
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1.2 Clase 

A escola ten unha aula de inglés en si mesma, que se atopa no segundo piso. 

Este ano, a aula de inglés utilízase como un aula Covid-19, para manter aos 

estudantes con síntomas. O profesor de inglés terá que visitar cada clase co 

material necesario. Cada clase ten un proxector conectado a un computador, 

unha pizarra branca e unha de xiz, mesas, cadeiras e diferentes útiles 

escolares. Cada alumno terá que traer o material necesario, e tentaremos non 

compartir ningún material da aula (lapis, bolígrafos...). 
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2. Á ÁREA DE LINGUA ESTRANXEIRA:  INGLÉS  

A linguaxe é a ferramenta para a aprendizaxe e a comunicación, por iso os idiomas 

son vitais na vida cotiá das persoas. Neste mundo globalizado no que vivimos, 

agora máis que nunca, os idiomas deben ser aprendidos dende o principio. A 

aprendizaxe de idiomas estranxeiros é pertinente neste contexto, para poder 

comunicarse nun contexto multicultural e plurilingüe.  

O Marco Europeo de Referencia para as Linguas determina as competencias 

lingüísticas dos estudantes en cada parte da aprendizaxe de idiomas ao longo da 

súa vida. A Educación Primaria é só o comezo desta aprendizaxe de idiomas 

estranxeiros, e a base para os alumnos, de modo que cando terminen a súa 

educación e aprendizaxe escolar terán comprensión e comunicación escrita e oral 

nun idioma estranxeiro que lles permita ser usuarios independentes.  

En Galicia temos o primeiro contacto coa aprendizaxe de linguas estranxeiras no 

segundo ciclo de Educación Infantil, co obxectivo de darlles as primeiras 

experiencias nas habilidades orais. Cando estes alumnos chegan á Educación 

Primaria xa teñen certa experiencia coa lingua estranxeira. O plan de estudos está 

estruturado para cada ano en cinco bloques. Mostrámolos por separado, pero 

deben ser entendidos como inseparables na práctica lingüística, en cada acto 

comunicativo.  

Dacordo co artigo 4 do Decreto 105/2014, os contidos son o conxunto de 

coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que contribúen á consecución 

dos obxectivos de cada etapa educativa e á adquisición de competencias. Os 

contidos ordénanse en disciplinas, que se clasifican en materias, áreas, ámbitos e 

módulos segundo o ensino, as etapas educativas ou os programas nos que 

participan os alumnos.  

Bloque 1. Comprensión de textos orais: trata da comprensión auditiva. Consta de 

dous partes: a primeira ten que ver coas estratexias de comprensión e a segunda 

coa identificación de patróns sonoros, ritmo, entoación e acento básico como 

aspectos fundamentais para a comprensión de textos orais breves.  

Bloque 2. Produción de textos orais: trata da expresión oral. Consta de dous 

partes: a primeira ten que ver coas estratexias de produción e a segunda coa 

identificación de patróns de son, ritmo, entoación e acento básico.  
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos: trata da lectura. Consta de dous 

partes: a primeira ten que ver con estratexias de comprensión e a segunda coa 

identificación de patróns gráficos, ortografía elemental e convencións de puntuación. 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: trata da escritura. Consta de dous 

partes: a primeira ten que ver coas estratexias de produción e a segunda coa 

identificación de patróns gráficos, ortografía elemental e convencións de puntuación. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia cultural: trata da reflexión sobre 

a lingua e a conciencia intercultural. Trátase dos aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos, as funcións comunicativas, as estruturas sintácticas- discursivas e 

o léxico oral de alta frecuencia.  

Os contidos, os criterios de avaliación e as normas de aprendizaxe organízanse nos 

cinco grandes bloques, e temos que miralos de maneira competente. As relacións 

entre estes tres elementos do programa de estudos son inequívocas. Isto significa 

que por cada habilidade comunicativa listada nos estándares de aprendizaxe, debe 

haber un grupo de contidos relacionados con ela. Desta maneira, para avaliar a 

adquisición de cada estándar, debemos aplicar tódolos criterios de avaliación 

descritos para unha tarefa específica. Debe existir unha coordinación entre os 

profesores de linguas estranxeiras e os profesores de linguas cooficiais, para evitar 

a repetición dos contidos típicos de cada lingua, por exemplo as estratexias de 

lectura ou o proceso de escritura. É esencial un tratamento integral dos idiomas.  

Por último, o noso colexio forma parte da rede de colexios plurilingües de Galicia, o 

que significa que debe existir unha coordinación directa entre o profesor de lingua 

estranxeira, e aqueles que a utilizan para o ensino doutras áreas curriculares. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE 
Segundo o artigo 4 do Decreto 105/2014, as competencias son as capacidades 

para aplicar de maneira integrada os contidos de cada etapa de ensino e 

educación, a fin de lograr a execución adecuada das actividades e a resolución 

eficaz de problemas complexos. 

O Decreto 105/2014, artigo 5 e a Orde  ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, 

describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de 

avaliación no Ensino Primario, o Ensino Secundario e o Bacharelato: 

- 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 da iniciativa e o espírito empresarial ( CSIEE). 

- Concienciación e expresións culturais ( CCEC). 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira contribúe directamente á adquisición 

da competencia comunicativa lingüística, completando, enriquecendo e 

enchendo de novos puntos comprensivos e expresivos esta capacidade 

comunicativa. A aprendizaxe dunha lingua estranxeira baseado no 

desenvolvemento das capacidades comunicativas, contribuirá ao 

desenvolvemento desta competencia básica da mesma maneira que a lingua 

materna. A lingua estranxeira é esencial para esta competencia no discurso 

oral, xa que a capacidade de escoitar e falar é moi importante neste momento. 

Da mesma maneira, a aprendizaxe dunha lingua estranxeira mellora a 

competencia comunicativa ao desenvolver a capacidade de expresión.  
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4. OBXECTIVOS 

O Decreto 105/2014, no seu artigo 4, define como obxectivos os referentes 

relacionados cos logros que deben alcanzar os alumnos ao finalizar o proceso 

educativo, como resultado das experiencias de ensino e aprendizaxe 

intencionalmente planificadas para este fin. 

Decreto 105/2014, Artigo 3: 

a) Coñecer e apreciar as normas e valores da convivencia, aprender a traballar 

de acordo con eles, prepararse para a participación activa na cidadanía e o 

respecto dos dereitos humanos, así como a  multiculturalidad propia dunha 

sociedade democrática. 

b) Levar a cabo unha ética de traballo individual e en equipo, baseada no 

esforzo e a responsabilidade nos estudos, así como desenvolver aptitudes 

relacionadas coa confianza en si mesmo, o pensamento crítico, a iniciativa 

persoal, a curiosidade, o interese e a creatividade no proceso de aprendizaxe e 

o espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e resolución de conflitos que lles 

permitan crecer de maneira independente dentro da contorna familiar e 

doméstico, así como nos grupos sociais nos que interactúan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas 

entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, así como mostrar respecto e non discriminar ás persoas con algunha 

discapacidade.  

e) Coñecer e utilizar adecuadamente as linguas galega e castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas. 

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira, a capacidade de 

comunicarse (competencia comunicativa) a un nivel básico que lles permita 

expresar e comprender mensaxes sinxelas e interactuar en situacións cotiás. 
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g) Desenvolver habilidades matemáticas básicas e iniciar tarefas de resolución 

de problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser capaces de aplicalos a 

situacións da vida cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, 

Xeografía, Historia e Cultura, con especial atención aos relacionados e 

vinculados con Galicia. 

i) Introducirse no uso das TIC, con fins de aprendizaxe, utilizando o 

pensamento crítico cando se reciben e elaboran mensaxes. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e comezar a 

traballar na construción de respostas visuais e audiovisuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptando o corpo propio e o dos demais, 

respectando as diferenzas e utilizando a educación física e o deporte como 

medio para fomentar o desenvolvemento persoal e social. 

l) Coñecer e apreciar aos animais máis próximos ao ser humano e adoptar 

modos de comportamento que favorezan o seu coidado. 

m) Desenvolver as capacidades afectivas en todos os aspectos da 

personalidade e das relacións cos demais, así como unha actitude contraria á 

violencia, aos prexuízos de calquera natureza e aos estereotipos sexistas. 

n) Fomentar a educación viaria e as actitudes de respecto á prevención do 

tráfico e os accidentes de tráfico. 

o) Coñecer, apreciar e valorar a singularidade cultural, lingüística, física e 

social de Galicia, dando especial relevancia a aqueles homes e mulleres que 

realizaron importantes achegas á cultura e sociedade galegas. 

Sendo os obxectivos relacionados coa área de lingua estranxeira inglesa:  b),  

c),  f) e I) 

j) Use different artistic representations and expressions and start work on 

the construction of visual and audio-visual responses.  
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5. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 

ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 b 

 f 

 B1.1. Estratexias de comprensión:  

 Uso do contexto visual e non verbal e dos coñecementos pre-
vios para a formulación de hipóteses sobre o que se vai escoi-
tar, sobre o tema ou a situación, transferidos desde as linguas 

que coñece á lingua estranxeira. 
 Identificación da tipoloxía de textos emitidos en diferentes si-

tuacións de comunicación (rima, canción, exposición, descri-

ción, diálogo...), adaptando a comprensión ao mesmo. 
 Interpretación das ideas principais expresadas en mensaxes 

orais de progresiva complexidade, como instrucións ou explica-

cións e interaccións orais ou gravacións en soporte audiovisual 
e informático para extraer información global ou dalgún detalle 
concreto. 

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

 Identificación de informacións específicas en textos orais varia-
dos emitidos en diferentes situacións de comunicación. 

 Seguimento verbal e non verbal de mensaxes orais de progre-

siva complexidade en situacións comunicativas habituais dentro 
e fóra da aula. 

 Desenvolvemento de actitudes e estratexias de cooperación e 

respecto en situacións de aprendizaxe compartida que faciliten 
interaccións orais en grupo para a realización de tarefas na au-
la. 

 B1.2. Patróns sonoros, rítmicos, de entoación e acentuación bási-
ca: identificación progresiva de aspectos fonéticos, do ritmo, da en-
toación e da acentuación básica da lingua estranxeira como aspec-

tos fundamentais para a comprensión de breves textos orais. 

 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 in-

tereses e coas propias experiencias do alumna-
do, 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, pro-

cedentes de medios audiovisuais ou da 
Internet.  

 CCL 

 PLEB1.2. Comprende os puntos princi-
pais e recoñece palabras e expresións 

coñecidas en textos orais (xogos de or-
denador, peticións, instrucións) sobre te-
mas do seu interese, expresados con cla-

ridade 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 familia-
res procedentes de diferentes medios de 

comunicación e da Internet. 

 CCL 

 CD 
 CAA 

 PLEB1.4. Escoita atentamente en inte-
raccións 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 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 b 
 c 

 i 

 B2.1. Estratexias de produción: 
 Planificación: 

 Concibir a mensaxe con claridade e practicala varias veces, 

 B2.1. Interactuar en situacións reais ou simula-
das sinxelas de comunicación sobre temas dos 

seu interese, sobre persoas da súa contorna 

 PLEB2.1. Participa de forma activa en 
situacións reais ou simuladas de comuni-

cación, previamente preparadas e ensa-

 CCL 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

 distinguindo a súa idea ou ideas principais e a súa estrutura 
básica. 

 Iniciarse na adecuación do texto á persoa destinataria, con-

texto e canle, aplicando a estrutura de discurso adecuados a 
cada caso. 

 Execución: 

 Expresarse oralmente en situacións reais ou simuladas con 
progresiva autonomía, eficacia e complexidade das expre-
sións utilizadas. 

 Apoiarse nos coñecementos previos, sobre o tema ou a si-
tuación transferidos desde as linguas que coñece á lingua 
estranxeira, para participar activamente en situacións fun-

cionais, previamente preparadas e ensaiadas, de comunica-
ción adecuadas á idade do alumnado e aos seus intereses. 

 Compensar as carencias lingüísticas mediante procedemen-

tos non verbais (xestos, expresións faciais, posturas, contac-
to visual ou corporal). 

 Recoñecer e usar léxico, formas e estruturas básicas orais 

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

 Manter conversas cotiás e familiares sobre temas coñecidos 

en situacións de comunicación predicibles. 
 Participar en interaccións orais en situacións reais ou simu-

ladas a través de respostas verbais e non verbais que esi-

xan elección entre un repertorio limitado de posibilidades, en 
contextos progresivamente menos dirixidos. 

 Producir textos orais cotiáns de índole diversa tendo en con-

ta tanto elementos lingüísticos como extralingüísticos, dicin-
do ou lendo en voz alta para toda a clase textos breves de 
realización propia. 

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

 Empregar a lingua estranxeira en situacións variadas de 
comunicación. 

 B2.2. Patróns sonoros, rítmicos, de entoación e de acentuación 

básica:  
 Uso progresivo das normas que regulan a interacción oral. 
 Pronuncia comprensible, ritmo, entoación e acentuación ade-

cuados, tanto na interacción e expresión oral como na recita-

inmediata, usando expresións e frases feitas de 
uso frecuente, normalmente illadas ou enlaza-
das con conectores básicos (and/or/then/but). 

 B2.2. Participar de forma activa e cooperativa en 
situacións funcionais de comunicación que re-
quiran un intercambio directo de información en 

áreas de necesidade inmediata ou temas do seu 
interese cunha pronuncia axeitada e empregan-
do as convencións propias do proceso comuni-

cativo. 
 B2.3. Valorar a lingua estranxeiras como instru-

mento de comunicación. 

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

iadas, sobre temas do seu interese, so-
bre persoas da súa contorna inmediata, 
cunha pronuncia e entoación comprensi-

bles. 

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

tiás habituais. 

 CSC 

 PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoi-
ta atenta. 

 CCL 
 CSC 

 PLEB2.4. Produce textos orais propios, 

sinxelos e breves (p.e. cancións, conver-
sas telefónicas, dramatizacións) utilizan-
do distintos soportes multimedia. 

 CCL 

 CD 
 CSC 

 PLEB2.5. Recorda as ideas principais 

dun texto escoitado e fai un resumo bre-
ve sobre o mesmo. 

 CCL 

 PLEB2.6. Manifesta interese e respecto 

polas opinións do seus compañeiros/as. 

 CCL 

 CSC 

 PLEB2.7. Recoñece a diversidade lingü-
ística da súa contorna como elemento 
enriquecedor. 

 CCL 

 PLEB2.8. Comeza a utilizar correctamen-
te e progresivamente aspectos fonéticos 
básicos, do ritmo, da acentuación e da 

entoación da lingua estranxeira para a 
produción de textos orais comprensibles.  

 CCL 
 CAA 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

ción, dramatización ou lectura en voz alta. 
 Dominio progresivo de aspectos fonéticos básicos, de ritmo e 

entoación para a produción de textos breves orais, a través do 

xogo e da expresión corporal e musical. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 b 
 f 

 B3.1. Estratexias de comprensión: 
 Activación dos coñecementos previos en relación á tipoloxía e 

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

 Identificar elementos icónicos, títulos e facer unha primeira anti-

cipación e hipótese sobre o contido de textos escritos breves do 
seu interese e adaptados á súa idade. 

 Deducir o significado de palabras e expresións non coñecidas 

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

 Recoñecer textos breves, propios ou alleos de situacións cotiás 
próximas á súa experiencia como invitacións, felicitacións, no-
tas, carteis... 

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

 Captación da idea global e identificación de elementos específi-
cos en textos escritos situacións cotiás próximas á experiencia, 
con axuda de elementos lingüísticos e non lingüísticos do con-

texto. 
 Lectura menos guiada e comprensión de diferentes textos sin-

xelos, en soporte papel e dixital, adaptados á competencia lin-

güística do alumnado, para utilizar información global e especí-
fica, no desenvolvemento dunha tarefa, proxecto ou para gozar 
da lectura. 

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

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

 Asociación de grafía, pronuncia e significado a partir de mode-
los escritos, expresións orais coñecidas e establecemento de 

 B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido 
xeral e as ideas principais en textos escritos sin-

xelos de temas previamente traballados de for-
ma oral e cun léxico cotián de interese para o 
alumnado e que conte con apoio visual en so-

porte 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 bási-

cas que expresen pausas, exclamacións e inte-
rrogacións. 

 B3.4. Recoñecer os signos ortográficos básicos 

(punto e coma), así como os símbolos frecuen-
tes. 

 PLEB3.1. Comprende información básica 
escrita en notas, tendas e medios de 

transporte, relacionadas cos temas traba-
llados previamente de forma oral. 

 CCL 

 PLEB3.2. Comprende a idea principal 

dun texto escrito sinxelo, con apoio vi-
sual, procedente dos medios de comuni-
cación adaptados á súa competencia lin-

güística e acorde coa súa idade.  

 CCL 

 CD 

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

 CCL 
 CAA 

 PLB3.5. Selecciona contos, narracións ou 

outro material escrito da biblioteca da au-
la para a súa lectura autónoma, acordes 
á súa idade e intereses e respectando as 

súas normas de funcionamento. 

 CCL 

 CSIEE 

 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 tex-

tos escritos. 

 CCL 
 CSIEE  

 PLEB3.9. Amosa interese pola correc-
ción, ortografía básica, puntuación e pre-
sentación dos textos escritos. 

 CCL 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

relacións analíticas grafía-son, coñecemento dalgunhas irregu-
laridades específicas propias da lingua estranxeira.. 

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

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 b 
 f 
 i 

 B4.1. Estratexias de produción: 
 Planificación: 

 Seleccionar o tipo de texto que se vai producir: conto, notas, 

dramatizacións … 
 Usar, de forma progresivamente autónoma, estratexias bá-

sicas de produción de textos (a quén vai dirixido, qué se 

quere dicir e como se vai organizar a información), así como 
a elaboración pautada dun borrador ou a revisión do texto 
para a súa corrección. 

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

 Execución: 
 Producir a mensaxe escrita con claridade, utilizando expre-

sións e frases coñecidas, atendendo á persoa destinataria, 

ao tipo de texto e á finalidade, tanto en soporte papel como 
dixital. 

 Compensar as carencias léxicas mediante o uso do diciona-

rio visual e bilingüe do alumnado, biblioteca de aula e mate-
rias dixitais para reproducir mensaxes escritas sinxelas. 

 Apoiarse nas palabras e frases coñecidas previamente en 

interaccións orais e de lectura. 
 Seleccionar e empregar o léxico adecuado ao tema e usar 

algún recurso cohesivo para non repetir palabras. 

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

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

 Utilizar a lingua estranxeira en mensaxes escritas como re-
cordatorio visual e para á aprendizaxe de novas palabras e 
expresións (carteis para identificar os obxectos e os espazos 

da aula, calendario, normas de xogos, cartafol colectivo...). 
 Usar as tecnoloxías da información e a comunicación para 

 B4.1. Elaborar textos sinxelos propios, compos-
tos de frases simples illadas, utilizando con ra-
zoable 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 fami-

liares e predicibles. 
 B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas 

máis adecuadas para a produción de textos es-

critos. 
 B4.7. Usar ferramentas informáticas para com-

pletar 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 relacio-
nados con temas da súa vida cotiá, expe-
riencias e actividades na aula, traballados 

previamente de forma oral. 

 CCL 

 PLEB4.2. Escribe diálogos simples, a 
partir de modelos, respectando a estrutu-

ra gramatical coñecida e as normas orto-
gráficas básicas. 

 CCL 

 PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, organi-
zados con coherencia na súa secuencia 

e con léxico relacionado co tema da es-
critura propios de situacións de relación 
interpersoal (invitacións, notas, avisos). 

 CCL 

 PLEB4.4. Amosa interese polo uso guia-
do das TIC para producir textos e presen-
tacións e transmitir información escrita.  

 CCL 
 CD 
 CSC 

 PLEB4.6. Produce mensaxes escritas 

breves: notas e avisos, instrucións ou 
normas, cartas, felicitacións, carteis, folle-
tos, cómics o descricións de lugares, gus-

tos ou afeccións) 

 CAA 

 CSIEE 

 PLEB4.7. Produce textos escritos signifi-
cativos,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 inme-
diata …). 

 CCL 
 CAA 

 PLEB4.8. Uso do dicionario bilingüe e 

doutros materiais de consulta para a ela-

 CCL 

 CAA 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

producir textos e presentacións, recompilar e transmitir in-
formación. 

  B4.2. Patróns gráficos, covencións ortográficas e de puntuación 

elementais: 
 Uso dos signos de puntuación elementais (interrogación, ex-

clamación). 

 Asociación de grafía, pronuncia e significado a partir de mode-
los escritos, expresións orais coñecidas e establecemento de 
relacións analíticas grafía-son, coñecemento dalgunhas irregu-

laridades específicas propias da lingua estranxeira. 
 Recoñecemento de símbolos de uso frecuente: €, ₤ @. 

boración de textos. 

 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 or-

tográfica básica. 

 CCL 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 b 

 f 

 B5.1. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  

 Actitude receptiva e respectuosa cara ás persoas, países e co-
munidades lingüísticas que falan outra lingua e teñen unha cul-
tura diferente á propia. 

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

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

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

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

 B5.2. Funcións comunicativas: 

 Establecemento de relacións sociais: saudar, agradecer, des-
pedirse, dirixirse aos demais.  

 Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre aspectos 

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

dencia e nacionalidade dun mesmo/a e doutra persoa. 

 Descrición de si mesmo/a. 
 Realización de preguntas e respostas curtas en tempo presente 

 B5.1. Identificar aspectos socioculturais e socio-

lingüísticos 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 activida-
des individuais, así como respecto e coopera-
ción nas situacións de aprendizaxe en grupo. 

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

 B5.4. Obter e dar información persoal máis 
detallada, apariencia física, afeccións… en si-
tuacións comunicativas habituais dentro e fóra 

da aula. 
 B5.5. Expresarse en tempo presente e pasado 

simple, afirmativa e negativa, 1ª e 3ª persoa… 

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

 B5.7. Expresar e identificar a existencia de 

seres vivos ou obxectos. 
 B5.8. Describirse fisicamente, achegando infor-

 PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da 

vida cotiá dos países onde se fala a lin-
gua estranxeira (horarios, comidas, festi-
vidades…) e compáraos cos propios, 

amosando unha actitude de apertura cara 
ao diferente. 

 CCL 

 CAA 
 CSC 

 PLEB5.2. Amosa curiosidade por apren-
der a lingua estranxeira e a súa cultura. 

 CCL 
 CSC 

 PLEB5.2. Participa en actividades de 
aprendizaxe individuais e colectivas, res-
pecta as ideas dos e das demais e con-

tribúe 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 aprendi-
zaxe en distintos contextos. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 

 PLEB5.5. Identifica en textos simples: as 

formas de presente e pasado simple, a 
afirmación e a negación… 

 CCL 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

e pasado. 
 Descrición, en primeira persoa en afirmativa e negativa, de ac-

cións habituais, actividades diarias, de lecer etc. 

 Descrición, en primeira persoa en afirmativa e negativa, de ac-
cións cotiás no pasado. 

 Realización de preguntas e respostas sinxelas en primeira e 

terceira persoa de singular, para describir accións que se reali-
zan no mesmo instante no que un fala. 

 Expresión de instrucións habituais e indicacións de dirección, 

en afirmativa e negativa. 
 Realización de preguntas e respostas sinxelas en primeira e 

terceira persoa de singular, para describir accións que se reali-

zan no mesmo instante no que un fala. 
 Expresión de existencia. 
 Realización de preguntas sobre a existencia de algo. 

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

 Expresión da información en afirmativa e negativa e formulación 

das correspondentes preguntas. 
 Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre os días da 

semana, os meses e o tempo atmosférico, a hora, a data eta. 

 Realización de preguntas e respostas sinxelas indicando a 
identificación e localización de persoas, de obxectos e de luga-
res... 

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

 Formulación de preguntas e respostas sinxelas en relación á 

cantidade. 
 Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre os gustos 

e preferencias. 

 Realización de preguntas e respostas sobre a habilidade. 
 Expresión de habilidades e capacidades en afirmativo e negati-

vo. 

 Formulación de preguntas e respostas sobre a vestimenta. 
 Descrición de persoas, plantas e animais.  
 Expresión de desexos. 

 Formulación de preguntas sobre o desexo. 
 Expresión de instrucións. 
 Preguntas e respostas sobre petición e ofrecemento de axuda. 

mación complementaria, a si mesmo/a ou a ou-
tra persoa. 

 B5.9. Expresa e comprende indicacións e ordes.  

 B5.10. Utilizar adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas para realizar as funcións co-
municativas propias do seu nivel.  

 B5.11. Utiliza as estruturas sintácticas de pro-
gresiva dificultade (p. e. enlazar frases sinxelas 
con conectores (and, or, then but), pero ade-

cuándoas 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 memori-

zado. 
 B5.14. Comprender e utilizar o léxico propio do 

nivel en situacións comunicativas sinxelas da vi-

da da aula ou fóra dela. 
 B5.15. Recoñecer un repertorio limitado de 

léxico de alta frecuencia relativo a situacións co-

tiás e temas habituais e concretos relacionados 
coas súas experiencias. 

 B5.16. Comparar aspectos lingüísticos e cultu-

rais das linguas que coñece para mellorar na 
súa aprendizaxe e lograr unha competencia in-
tegrada a través de producións audiovisuais ou 

multimedia e de manifestacións artísticas (hora-
rios, hábitos, festividades…).  

 B5.17. Indagar a realidade plurilingüe e multicul-

tural das familias e da súa contorna, e identificar 
semellanzas e diferenzas, evitando os estereoti-
pos. 

 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, en-
tre outras. 

 CCL 

 CAA 

 PLEB5.8. Describe con máis detalle o 

seu aspecto físico, gustos, afeccións… 
de si mesmo/a e doutra persoa. 

 CCL 

 CAA 

 PLEB5.9. Expresa e distingue as indica-

cións para chegar a un lugar, así como 
as instrucións dentro e fóra da aula.   

 CCL 

 CAA 

 PLEB5.10. Diferenza preguntas e respos-
tas moi simples, así como as que ache-

gan información.  

 CCL 

 PLEB5.11. Estrutura adecuadamente os 
elementos das oracións, mantén a con-

cordancia de número e persoa, e usa co-
rrectamente os nexos básicos. 

 CCL 

 PLEB5.12. Memoriza rutinas lingüísticas 
coñecidas para desenvolverse nas inte-

raccións dentro e fóra da aula. 

 CCL 
 CAA 

 PLEB5.14. Comprende e usa adecuada-
mente o vocabulario necesario para par-

ticipar nas interaccións da aula ou fóra da 
aula, ler textos próximos á súa idade e 
escribir con léxico traballado previamen-
te. 

 CCL 
 CAA 

 PLEB5.15. Compara aspectos lingüísti-
cos 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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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

 B5.3. Estruturas sintáctico-discursivas: 
 Saúdos, agradecementos, despedidas... (Hi, See you, How are 

you? I´m fine, thanks…).  

 Preguntas e respostas sobre aspectos persoais como nome, 
idade, estado de ánimo, comida favorita... (What’s your na-
me?,My name is, How old are you?, I’m, I´m (bored), What´s 

your favourite (sport)? My favourite (sport) is..., (What´s his/her 
favourite (subjectt)?His/her favourite (subject) is..., When is your 
birthday? My birthday is on (August 2nd)...). 

 Expresión de sorpresa, agrado... (What fun!; How nice!...). 
 Preguntas e respostas sinxelas sobre a procedencia e naciona-

lidade dun mesmo/a e doutra persoa (Where are you from?, I´m 

from..., Are you from...? Yes, I am/No, I am not, Is he/she 
from...? Yes he/she is/No, he/she isn´t..., Are you (Portuguese)? 
Yes, I´m/No, I am not)). 

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

he/she...? Yes, he/she was/No, he/she wasn´t). 
 Expresión de posesión en primeira e terceira persoa e formula-

ción da pregunta correspondente e resposta afirmativa e nega-

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

I´m (a nurse)). 

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

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

 Descrición, en primeira persoa en afirmativa e negativa, de ac-
cións habituais, actividades diarias, de lecer etc. (I (have 
lunch((at half past eight), I (listen to music),I don´t...). 

 Preguntas e respostas sinxelas en primeira e terceira persoa de 
singular, para describir accións que se realizan no mesmo ins-
tante no que un fala (What are you doing?, I´m (playing), What 

is he doing?, She´s/he´s (speaking)). 
 Expresión de instrucións habituais e indicacións de direccións, 

en afirmativa e negativa (Fold (the paper, turn (on the left)). 

 Expresión de existencia (There is a (library) / There are lots of 

 PLEB5.16. Establece similitudes e dife-
renzas 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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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

(parks) / There isn´t / There aren´t...). 
 Preguntas e respostas sobre a existencia de algo (Is there a 

(cinema)?, Yes there is, No there, isn´t, Are there lots of 

(gyms)?, Yes there are, No, there aren´t). 
 Expresión da información (I´ve/I haven´t got (English) on (Fri-

day)...). 

 Preguntas e respostas sobre os días da semana, meses, o 
tempo atmosférico, as horas e as datas (What date is it to-
day?...). 

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

 Expresión de cantidade: contar desde 1 a 1000. e 1st (1st), 

twenty-fifth (25th)… 
 Preguntas e respostas sinxelas sobre o prezo (How much is it?, 

It´s (one) pound and (fifty) cents). 

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

 Preguntas e respostas sobre o gusto en primeira persoa (Do 

you like (cheese)?, Yes, I do/ No, I don´t). 
 Expresión do gusto en primeira persoa en afirmativa e negativa 

(I like (salad), I don´t like (chips)). 

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

 Expresión de habilidades en afirmativo e negativo (I can (play 

the piano), I can´t (play the trumpet). 
 Identificación das pezas de roupa (I´m wearing, he/she´s wea-

ring). 

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

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

 Preguntas sobre o desexo (Do you want to (play basketball?)). 
 Realización de preguntas e respostas curtas (What´s this?, 

It´s…). 

 Preguntas e respostas sobre petición e axuda (Can I have (pas-
ta), please?). 

 B5.4. Léxico oral de alta frecuencia (recepción) relativo a pose-

sións persoais, cores, números cardinais ata o 1000 e ordinais ata 
dous díxitos, preposicións, días da semana, roupa, materiais esco-
lares, a hora, roupa, adxectivos para describir persoas, lugares e 

obxectos, países, nacionalidades, continentes, profesións, partes 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

do corpo e a cara, deportes, equipamento deportivo, actividades 
ao aire libre e de lecer, instrucións habituais e indicacións de di-
rección, lugares da cidade, medios de transporte, comida, moedas, 

estado e sentimentos, tempo atmosférico, días da semana, meses, 
estacións do ano, accións, instrumentos musicais, materiais, ani-
mais, membros da familia, partes do corpo e da cara, e partes da 

casa. 
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6. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Decreto 105/2014, Artículo 10: o calendario escolar terá un mínimosw 175 días escolares.  

Orde do 25 de xuño 2020, que aproba o calendario escolar 2020/2021. 

Tivemos en conta unha organización flexible dos contidos. As Unidades Didácticas que levaremos a cabo ao longo do ano se dis-
tribuirán da seguinte maneira, a pesar de que a súa distribución e temporalización poden cambiar dependendo das posibles dificul-
tades que o alumnado poda mostrar ou factores externos que podan aparecer debido á situación actual de pandemia na que nos 
atopamos. 

1º tri-

mestre 

Starter, Unit 1, Halloween, Unit 2 and Christmas 

2º tri-

mestre 

Unit 3, Unit 4 and Easter 

3º tri-

mestre 

Unit 5, Unit 6 and Final Review 
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5º de Primaria 

1. Hello Again! 

OBXECTIVOS 

 Repasar os contidos principais do nivel anterior. 

 Aprender a preguntar a información xeral dunha persoa: nome, idade, nacionalidade, ... 

 Describir físicamente a un mesmo e a outras persoas. 

 Preguntar e responder cuestións sinxelas sobre a procedencia e nacionalidade dun mesmo/a e doutra persoa. 

 Coñecer o uso do verbo: Have got, has got / 've got, 's got / haven't got, hasn't got. 

 Coñecer o uso do verbo: To be 

 Aprender algúns contrarios. 

TEMPORALIZACIÓN 

 4 sesións. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Repaso dos contidos 
principais do nivel ante-
rior. 

 Información xeral dun-
ha persoa. Preguntas e 
respostas sobre aspec-
tos persoais como no-
me, idade, nacionalida-
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 intere-
ses e coas propias experiencias 
do alumnado, articulados con 
claridade e transmitidos de viva 
voz ou por soportes multimedia 

 PLEB1.1. Comprende o sentido 
global e a información máis im-
portante 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, 

 CCL 

 CSC 
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 Descrición física dun 
mesmo e doutras per-
soas. 

 Preguntas e respostas 
sinxelas sobre a proce-
dencia e nacionalidade 
dun mesmo/a e doutra 
persoa. 

 Verbo: Have got, has 
got / 've got, 's got / 
haven't got, hasn't got. 

 Verbo: To be 

 Canción sobre contra-
rios. Descubrir á banda 
británica The Beatles. 

que non distorsionen a mensaxe. 

 B1.3. Discriminar patróns sono-
ros, acentuais, rítmicos e de en-
toación básicos nos diferentes 
contextos comunicativos de for-
ma significativa. 

sen interromper. 

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

 CCL 

 CSC 

 B2.2. Participar de forma activa e 
cooperativa en situacións funcio-
nais de comunicación que requi-
ran un intercambio directo de in-
formación en áreas de necesida-
de inmediata ou temas do seu in-
terese cunha pronuncia axeitada 
e empregando as convencións 
propias do proceso comunicati-
vo. 

 B2.3. Valorar a lingua estranxeira 
como instrumento de comunica-
ción. 

 B2.4. Producir patróns sono-
ros,acentuais, rítmicos e de en-
toación básicos e de uso diario. 

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

 CSC 

 

 PLEB2.3. Amosa unha actitude 
de escoita atenta. 

 CCL 

 CSC 

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

 CCL 

 PLEB2.8. Comeza a utilizar co-
rrecta e progresivamente as-
pectos fonéticos básicos, do 
ritmo, da acentuación e da en-
toación da lingua estranxeira 
para a produción de textos 
orais comprensibles. 

 CCL 

 CAA 

 B3.1. Identificar o tema e com-
prender o sentido xeral e as 
ideas principais en textos escri-
tos sinxelos de temas previa-
mente traballados de forma oral 

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

 CCL 

 CAA 

 PLEB3.7. Valora a lingua escri-
ta como medio de comunica-

 CCL 
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e cun léxico cotián de interese 
para o alumnado e que conte 
con apoio visual en soporte pa-
pel ou dixital. 

 B3.3. Discriminar patróns gráfi-
cos e recoñecer os significados e 
intencións comunicativas básicas 
que expresen pausas, exclama-
cións e interrogacións. 

 B3.4. Recoñecer os signos orto-
gráficos básicos (punto e coma), 
así como os símbolos frecuente. 

ción.  CAA 

 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 ra-
zoable corrección as conven-
cións 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 fa-
miliares e predicibles. 

 B4.8. Aplicar patróns gráficos e 
convencións ortográficas básicas 
para escribir con razoable co-
rrección frases curtas que utiliza 
normalmente ao falar, cunha or-
tografía aceptable. 

 PLEB4.1. Elabora textos sinxe-
los 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 grama-
tical coñecida e as normas or-
tográficas básicas. 

 CCL 

 PLEB4.3. Escribe textos sinxe-
los, organizados con coheren-
cia na súa secuencia e con lé-
xico relacionado co tema da 
escritura propios de situacións 
de relación interpersoal (invita-

 CCL 
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cións, notas, avisos). 

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

 CCL 

 PLEB4.10. Utiliza a lingua es-
tranxeira escrita de forma co-
rrecta en situacións variadas 
atendendo á súa corrección or-
tográfica básica. 

 CCL 

 B5.4. Obter e dar información 
persoal máis detallada, aparien-
cia física… en situacións comu-
nicativas habituais dentro e fóra 
da aula. 

 B5.8. Describirse fisicamente, 
achegando información comple-
mentaria, a si mesmo/a ou a ou-
tra persoa. 

 PLEB5.4. Pregunta e responde 
de xeito comprensible en acti-
vidades de aprendizaxe en dis-
tintos contextos. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 PLEB5.7. Describe unha esce-
na sinxela dicindo o que hai ne-
la, 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 mes-
mo/a e doutra persoa. 

 CCL 

 CAA 

 PLEB5.10. Diferenza preguntas 
e respostas moi simples, así 
como as que achegan informa-
ción. 

 CCL 
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 PLEB5.11. Estrutura adecua-
damente os elementos das 
oracións, mantén a concordan-
cia de número e persoa, e usa 
correctamente os nexos bási-
cos. 

 CCL 

   PLEB5.12. Memoriza rutinas 
lingüísticas coñecidas para 
desenvolverse nas interaccións 
dentro e fóra da aula. 

 PLEB5.14 Comprende e usa 
adecuadamente o vocabulario 
necesario para participar nas 
interaccións da aula ou fóra da 
aula, ler textos próximos á súa 
idade e escribir con léxico tra-
ballado previamente. 

 CCL 

 CAA 

 

 

 

  



24 
 

 
1. I don’t like this city 

OBXECTIVOS 

 Aprender vocabulario relacionado con diferentes edificios e partes dunha cidades. 

 Expresar as actividades de lecer que se fan cada día. 

 Coñecer a forma afirmativa, negativa e interrogativa de: There is / there are. 

 Describir unha cidade ou vila. 

 Saber indicar direccións para ubicar un lugar. 

 Aprender a indicar un lugar nun mapa. 

 Saber expresións para comunicarse nunha oficina de turismo. 

 Escoitar e diferenciar os sons /d/ - /ð/ 

 Aprender sobre os medios de transporte no mundo. 

 Repasar os contidos principais do ciclo anterior. 

TEMPORALIZACIÓN 

 7 sesións + 2 (ou 3) para o mini-proxecto + 1 para a revisión dos contidos. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Vocabulario relacionado 
con diferentes edificios e 
partes dunha cidades 

 Expresar as actividades 

 B1.1. Comprender a idea global e 
a información máis importante en 
textos orais moi breves, con estru-
turas simples e coñecidas cun léxi-
co de uso moi frecuente e conec-

 PLEB1.1. Comprende o sentido 
global e a información máis im-
portante de textos orais, con es-
truturas coñecidas e léxico de 
uso cotiá adecuados á súa ida-

 CCL 
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de lecer que se fan cada 
día. 

 There is/ there are- - forma 
afirmativa, negativa e inte-
rrogativa. 

 Describir unha cidade ou 
vila. 

 Indicacións para moverse 
pola cidade: turn right/left, 
go around..., go past, go 
straight on... 

 Atopar/indicar un lugar 
nun mapa co vocabulario: 
opposite, next to, between. 

 Atopar un lugar no mapa 
empregando: there is (a) / 
There are (some), There 
isn't (a) / There aren't 
(any) 

 Diálogo nunha oficina de 
turismo. 

 Presentación sobre unha 
cidade/vila ideal. 

 Sons: /d/ - /ð/ 

 Cultura: Os medios de 
transporte no mundo. 

tados cos propios intereses e coas 
propias experiencias do alumnado, 
articulados con claridade e trans-
mitidos de viva voz ou por soportes 
multimedia que non distorsionen a 
mensaxe. 

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

 B1.3. Discriminar patróns sono-
ros,acentuais, rítmicos e de entoa-
ción básicos nos diferentes contex-
tos comunicativos de forma signifi-
cativa. 

 

de, procedentes de medios au-
diovisuais ou da Internet. 

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

 CCL 

 CSC 

 PLEB1.5. Amosa interese e res-
pecto polas intervencións orais 
alleas en prol da mellora da súa 
pronuncia, entoación e acentua-
ción. 

 

 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 expre-
sións e frases feitas de uso fre-
cuente, normalmente illadas ou en-
lazadas con conectores básicos 
(and/or/then/but). 

 B2.2. Participar de forma activa e 

 PLEB2.1. Participa de forma ac-
tiva en situacións reais ou simu-
ladas de comunicación, previa-
mente preparadas e ensaiadas, 
sobre temas do seu interese, 
sobre persoas da súa contorna 
inmediata, cunha pronuncia e 
entoación comprensibles. 

 CSC 

 

 PLEB2.2. Pregunta e responde 
para dar/obter información en in-

 CCL 

 CSC 
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 Repaso dos contidos prin-
cipais do ciclo anterior. 

 

cooperativa en situacións funcio-
nais de comunicación que requiran 
un intercambio directo de informa-
ción en áreas de necesidade in-
mediata ou temas do seu interese 
cunha pronuncia axeitada e em-
pregando as convencións propias 
do proceso comunicativo. 

 B2.3. Valorar a lingua estranxeira 
como instrumento de comunica-
ción. 

 B2.4. Producir patróns sono-
ros,acentuais, rítmicos e de entoa-
ción básicos e de uso diario. 

teraccións cotiás habituais. 

 PLEB2.3. Amosa unha actitude 
de escoita atenta. 

 PLEB2.4. Produce textos orais 
propios, sinxelos e breves (p.e. 
cancións, conversas telefónicas, 
dramatización) utilizando distin-
tos soportes multimedia. 

 CCL 

 PLEB2.5. Recorda as ideas prin-
cipais dun texto escoitado e fai 
un resumo breve sobre o mes-
mo. 

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

 PLEB2.8. Comeza a utilizar co-
rrectamente e progresivamente 
aspectos fonéticos básicos, do 
ritmo, da acentuación e da en-
toación da lingua estranxeira pa-
ra a produción de textos orais 
comprensibles. 

 CCL 

 CAA 

 B3.1. Identificar o tema e com-
prender o sentido xeral e as ideas 
principais en textos escritos sinxe-
los de temas previamente traballa-
dos de forma oral e cun léxico co-

 PLEB3.1. Comprende informa-
ción básica escrita en notas, 
tendas e medios de transporte, 
relacionadas cos temas traballa-
dos previamente de forma oral. 

 CCL 

 CAA 
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tián de interese para o alumnado e 
que conte con apoio visual en so-
porte 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 inten-
cións comunicativas básicas que 
expresen pausas, exclamacións e 
interrogacións. 

 B3.4. Recoñecer os signos orto-
gráficos básicos (punto e coma), 
así como os símbolos frecuente. 

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

 CCL 

 CAA 

 PLEB3.4. Emprega algunhas es-
tratexias básicas para a com-
prensión lectora. 

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

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

 CCL 

 B4.1. Elaborar textos sinxelos pro-
pios, compostos de frases simples 
illadas, utilizando con razoable co-
rrección as convencións ortográfi-
cas e os principais signos de pun-
tuación, para falar de si mesmo, da 
súa contorna máis inmediata e de 
aspectos da súa vida cotiá, en si-
tuacións familiares e predicibles. 

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

 PLEB4.1. Elabora textos sinxe-
los 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 gramati-
cal coñecida e as normas orto-
gráficas básicas. 

 CCL 

 PLEB4.3. Escribe textos sinxe-
los, organizados con coherencia 

 CCL 
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 B4.7. Usar ferramentas informáti-
cas para completar actividades 
preelaboradas polo persoal docen-
te, realizar sinxelas presentacións 
e transmitir información. 

 B4. 8. Aplicar patróns gráficos e 
convencións ortográficas básicas 
para escribir con razoable correc-
ción frases curtas que utiliza nor-
malmente ao falar, cunha ortogra-
fía aceptable. 

  

na súa secuencia e con léxico 
relacionado co tema da escritura 
propios de situacións de relación 
interpersoal (invitacións, notas, 
avisos). 

 PLEB4.4. Amosa interese polo 
uso guiado das TIC para produ-
cir textos e presentacións e 
transmitir información escrita. 

 CCL 

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

 PLEB4.7. Produce textos escri-
tos significativos,en soporte pa-
pel 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 …). 

 PLEB4.10. Utiliza a lingua es-
tranxeira escrita de forma correc-
ta en situacións variadas aten-
dendo á súa corrección ortográ-

 CCL 
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fica básica. 

 

 B5.1. Identificar aspectos sociocul-
turais e sociolingüísticos básicos e 
significativos e aplicar progresiva-
mente os coñecementos adquiri-
dos sobre estes, a unha compren-
sión adecuada do texto oral e es-
crito. 

 B5.2. Amosar curiosidade pola lin-
gua e pola súa cultura. 

 B5.3. Amosar interese en participar 
en actividades individuais, así co-
mo respecto e cooperación nas si-
tuacións de aprendizaxe en grupo. 

 B5.3. Iniciar e rematar as interac-
cións adecuadamente en situa-
cións reais ou simuladas en con-
textos menos dirixidos. 

 B5.4. Obter e dar información per-
soal máis detallada, apariencia fí-
sica, afeccións… en situacións 
comunicativas habituais dentro e 
fóra da aula. 

 B5.8. Describirse fisicamente, 
achegando información comple-

 PLEB5.1. Amosa curiosidade por 
aprender a lingua estranxeira e a 
súa cultura. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 PLEB5.2. Participa en activida-
des de aprendizaxe individuais e 
colectivas, respecta as ideas dos 
e das demais e contribúe ao tra-
ballo en grupo. 

  

 CCL 

 CAA 

 PLEB5.3. Inicia e remata as in-
teraccións adecuadamente. 

 PLEB5.4. Pregunta e responde 
de xeito comprensible en activi-
dades de aprendizaxe en distin-
tos contextos. 

 CCL 

 CAA 

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

 

 CCL 
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mentaria, a si mesmo/a ou a outra 
persoa. 

 B5.9. Expresa e comprende indi-
cación e ordes. 

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

 B5.11. Utiliza as estruturas sintác-
ticas de progresiva dificultade (p. 
e. enlazar frases sinxelas con co-
nectores (and, or, then but), pero 
adecuándoas aos propósitos co-
municativos. 

 B5.12. Recoñecer estruturas sin-
tácticas básicas e os seus signifi-
cados asociados. 

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

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

 B5.15. Recoñecer un repertorio li-

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

 PLEB5.9. Expresa e distingue as 
indicacións para chegar a un lu-
gar, así como as instrucións den-
tro e fóra da aula. 

 PLEB5.10. Diferenza preguntas 
e respostas moi simples, así 
como as que achegan informa-
ción. 

 PLEB5.11. Estrutura adecuada-
mente os elementos das ora-
cións, mantén a concordancia de 
número e persoa, e usa correc-
tamente os nexos básicos. 

 PLEB5.12. Memoriza rutinas lin-
güísticas coñecidas para desen-
volverse nas interaccións dentro 
e fóra da aula. 

 PLEB5.14. Comprende e usa 
adecuadamente o vocabulario 
necesario para participar nas in-
teraccións da aula ou fóra da au-
la, ler textos próximos á súa ida-
de e escribir con léxico traballa-
do previamente. 

 CCL 
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mitado de léxico de alta frecuencia 
relativo a situacións cotiás e temas 
habituais e concretos relacionados 
coas súas experiencias. 

  

  

 

 

2. The new superheo 

OBXECTIVOS 

 Aprender vocabulario para facer unha descrición psicolóxica (adxectivos). 

 Usar o verbo To be + adxectivo. 

 Usar a forma Can/can't. 

 Aprender a utilizar os adxectivos en forma comparativa: Comparing (adjectives comparative form) 

 Describir e comparar persoas.. 

 Repasar o vocabulario relacionado coa roupa. 

 Describir o que un mesmo ou outra persoa leva posto. 

 Coñecer algo máis dos superheroes nas películas e na literatura. 

TEMPORALIZACIÓN 

 7 sesións + 2 (ou 3) para o mini-proxecto + 1 para a revisión dos contidos. 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Vocabulario descrición 
psicolóxica (adxectivos) 

 Verbo To be + adxectivo. 

 Can/can't. 

 Comparing (adjectives 
comparative form) 

 Describir e comparar per-
soas. 

 Repaso da roupa. 

 Describir o que un mesmo 
ou outra persoa leva pos-
to. 

 Cultura: superheroes nas 
películas e na literatura. 

 

 

 B1.1. Comprender a idea global e 
a información máis importante en 
textos orais moi breves, con estru-
turas simples e coñecidas cun léxi-
co de uso moi frecuente e conec-
tados cos propios intereses e coas 
propias experiencias do alumnado, 
articulados con claridade e trans-
mitidos de viva voz ou por soportes 
multimedia que non distorsionen a 
mensaxe. 

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

 B1.3. Discriminar patróns sono-
ros,acentuais, rítmicos e de entoa-
ción básicos nos diferentes contex-
tos comunicativos de forma signifi-
cativa. 

 

 PLEB1.1. Comprende o sentido 
global e a información máis im-
portante de textos orais, con es-
truturas coñecidas e léxico de 
uso cotiá adecuados á súa ida-
de, procedentes de medios au-
diovisuais ou da Internet. 

 CCL 

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

 CCL 

 CSC 

 PLEB1.5. Amosa interese e res-
pecto polas intervencións orais 
alleas en prol da mellora da súa 
pronuncia, entoación e acentua-
ción. 

 

 CCL 

 CSC 

 B2.1. Interactuar en situacións 
reais ou simuladas sinxelas de 
comunicación sobre temas dos seu 

 PLEB2.1. Participa de forma ac-
tiva en situacións reais ou simu-
ladas de comunicación, previa-

 CSC 
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interese, sobre persoas da súa 
contorna inmediata, usando expre-
sións e frases feitas de uso fre-
cuente, normalmente illadas ou en-
lazadas con conectores básicos 
(and/or/then/but). 

 B2.2. Participar de forma activa e 
cooperativa en situacións funcio-
nais de comunicación que requiran 
un intercambio directo de informa-
ción en áreas de necesidade in-
mediata ou temas do seu interese 
cunha pronuncia axeitada e em-
pregando as convencións propias 
do proceso comunicativo. 

 B2.3. Valorar a lingua estranxeira 
como instrumento de comunica-
ción. 

 B2.4. Producir patróns sono-
ros,acentuais, rítmicos e de entoa-
ción básicos e de uso diario. 

mente preparadas e ensaiadas, 
sobre temas do seu interese, 
sobre persoas da súa contorna 
inmediata, cunha pronuncia e 
entoación comprensibles. 

 PLEB2.2. Pregunta e responde 
para dar/obter información en in-
teraccións cotiás habituais. 

 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 distin-
tos soportes multimedia. 

 CCL 

 PLEB2.5. Recorda as ideas prin-
cipais dun texto escoitado e fai 
un resumo breve sobre o mes-
mo. 

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

 PLEB2.8. Comeza a utilizar co-
rrectamente e progresivamente 
aspectos fonéticos básicos, do 
ritmo, da acentuación e da en-
toación da lingua estranxeira pa-
ra a produción de textos orais 

 CCL 

 CAA 
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comprensibles. 

 B3.1. Identificar o tema e com-
prender o sentido xeral e as ideas 
principais en textos escritos sinxe-
los de temas previamente traballa-
dos de forma oral e cun léxico co-
tián de interese para o alumnado e 
que conte con apoio visual en so-
porte 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 inten-
cións comunicativas básicas que 
expresen pausas, exclamacións e 
interrogacións. 

 B3.4. Recoñecer os signos orto-
gráficos básicos (punto e coma), 
así como os símbolos frecuente. 

 PLEB3.1. Comprende informa-
ción básica escrita en notas, 
tendas e medios de transporte, 
relacionadas cos temas traballa-
dos previamente de forma oral. 

 CCL 

 CAA 

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

 CCL 

 CAA 

 PLEB3.4. Emprega algunhas es-
tratexias básicas para a com-
prensión lectora. 

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

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

 CCL 

 B4.1. Elaborar textos sinxelos pro-
pios, compostos de frases simples 
illadas, utilizando con razoable co-
rrección as convencións ortográfi-
cas e os principais signos de pun-

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

 CCL 
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tuación, para falar de si mesmo, da 
súa contorna máis inmediata e de 
aspectos da súa vida cotiá, en si-
tuacións familiares e predicibles. 

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

 B4.7. Usar ferramentas informáti-
cas para completar actividades 
preelaboradas polo persoal docen-
te, realizar sinxelas presentacións 
e transmitir información. 

 B4. 8. Aplicar patróns gráficos e 
convencións ortográficas básicas 
para escribir con razoable correc-
ción frases curtas que utiliza nor-
malmente ao falar, cunha ortogra-
fía aceptable. 

  

 . PLEB4.2. Escribe diálogos 
simples, a partir de modelos, 
respectando a estrutura gramati-
cal coñecida e as normas orto-
gráficas básicas. 

 CCL 

 PLEB4.3. Escribe textos sinxe-
los, 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 produ-
cir textos e presentacións e 
transmitir información escrita. 

 CCL 

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

 PLEB4.7. Produce textos escri-
tos significativos,en soporte pa-
pel ou dixital, de forma individual 
ou en parella seguindo o modelo 
traballado (elaboración dunha 
enquisa, SMS, correspondencia 

 CCL 
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persoal simple en soporte papel 
ou dixital falando de si mesmo/a 
e da súa contorna inmediata …). 

 PLEB4.10. Utiliza a lingua es-
tranxeira escrita de forma correc-
ta en situacións variadas aten-
dendo á súa corrección ortográ-
fica básica. 

 

 B5.1. Identificar aspectos sociocul-
turais e sociolingüísticos básicos e 
significativos e aplicar progresiva-
mente os coñecementos adquiri-
dos sobre estes, a unha compren-
sión adecuada do texto oral e es-
crito. 

 B5.2. Amosar curiosidade pola lin-
gua e pola súa cultura. 

 B5.3. Amosar interese en participar 
en actividades individuais, así co-
mo respecto e cooperación nas si-
tuacións de aprendizaxe en grupo. 

 B5.3. Iniciar e rematar as interac-
cións adecuadamente en situa-
cións reais ou simuladas en con-
textos menos dirixidos. 

 PLEB5.1. Amosa curiosidade por 
aprender a lingua estranxeira e a 
súa cultura. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 PLEB5.2. Participa en activida-
des de aprendizaxe individuais e 
colectivas, respecta as ideas dos 
e das demais e contribúe ao tra-
ballo en grupo. 

  

 CCL 

 CAA 

 PLEB5.3. Inicia e remata as in-
teraccións adecuadamente. 

 PLEB5.4. Pregunta e responde 
de xeito comprensible en activi-
dades de aprendizaxe en distin-
tos contextos. 

 CCL 

 CAA 
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 B5.4. Obter e dar información per-
soal máis detallada, apariencia fí-
sica, afeccións… en situacións 
comunicativas habituais dentro e 
fóra da aula. 

 B5.8. Describirse fisicamente, 
achegando información comple-
mentaria, a si mesmo/a ou a outra 
persoa. 

 B5.9. Expresa e comprende indi-
cación e ordes. 

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

 B5.11. Utiliza as estruturas sintác-
ticas de progresiva dificultade (p. 
e. enlazar frases sinxelas con co-
nectores (and, or, then but), pero 
adecuándoas aos propósitos co-
municativos. 

 B5.12. Recoñecer estruturas sin-
tácticas básicas e os seus signifi-
cados asociados. 

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

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

 

 CCL 

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

 PLEB5.9. Expresa e distingue as 
indicacións para chegar a un lu-
gar, así como as instrucións den-
tro e fóra da aula. 

 PLEB5.10. Diferenza preguntas 
e respostas moi simples, así 
como as que achegan informa-
ción. 

 PLEB5.11. Estrutura adecuada-
mente os elementos das ora-
cións, mantén a concordancia de 
número e persoa, e usa correc-
tamente os nexos básicos. 

 PLEB5.12. Memoriza rutinas lin-
güísticas coñecidas para desen-
volverse nas interaccións dentro 
e fóra da aula. 

 CCL 
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morizado. 

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

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

    

 PLEB5.14. Comprende e usa 
adecuadamente o vocabulario 
necesario para participar nas in-
teraccións da aula ou fóra da au-
la, ler textos próximos á súa ida-
de e escribir con léxico traballa-
do previamente. 

  

 

  



39 
 

3. At the school canteen 

OBXECTIVOS 

 Aprender vocabulario relacionado coa comida. 

 Coñecer como dicir as comidas principais do día. 

 Aprender vocabulario básico dunha receita de cociña, cos verbos no imperativo. 

 Usar os verbos like, love e hate en forma afirmativa, negativa e interrogativa. 

 Saber falar sobre hábitos de alimentación saudables. 

 Aprender a pedir comida. 

 Facer preguntas na aula sobre os gustos e hábitos alimentarios. 

 Ler e elaborar un menú saudable. 

 Escribir e explicar unha receita. 

 Coñecer máis sobre as comidas do mundo. 

TEMPORALIZACIÓN 

 7 sesións + 2 (ou 3) para o mini-proxecto + 1 para a revisión dos contidos. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Vocabulario relacionado 
coa comida: vexetais, 
froita, cereais... 

 As comidas principais do 
día: breakfast, lunch, din-

 B1.1. Comprender a idea global e 
a información máis importante en 
textos orais moi breves, con estru-
turas simples e coñecidas cun léxi-
co de uso moi frecuente e conec-
tados cos propios intereses e coas 

 PLEB1.1. Comprende o sentido 
global e a información máis im-
portante de textos orais, con es-
truturas coñecidas e léxico de 
uso cotiá adecuados á súa ida-
de, procedentes de medios au-

 CCL 
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ner. 

 Vocabulario básico dunha 
receita de cociña, cos ver-
bos no imperativo: wash, 
peel, chop, put, mix,... 

 A pirámide alimentaria 

 Verbos like, love e hate en 
forma afirmativa, negativa 
e interrogativa. 

 Hábitos de alimentación 
saudables 

 Pedir comida no comedor 
escolar/nun restaurante. 

 Facer preguntas na aula 
sobre os gustos e hábitos 
alimentarios para elaborar 
un gráfico coa informa-
ción. 

 Ler e elaborar un menú 
saudable. 

 Escribir e explicar unha 
receita. 

 Cultura: comidas do mun-
do. 

propias experiencias do alumnado, 
articulados con claridade e trans-
mitidos de viva voz ou por soportes 
multimedia que non distorsionen a 
mensaxe. 

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

 B1.3. Discriminar patróns sono-
ros,acentuais, rítmicos e de entoa-
ción básicos nos diferentes contex-
tos comunicativos de forma signifi-
cativa. 

 

diovisuais ou da Internet. 

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

 CCL 

 CSC 

 PLEB1.5. Amosa interese e res-
pecto polas intervencións orais 
alleas en prol da mellora da súa 
pronuncia, entoación e acentua-
ción. 

 

 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 expre-
sións e frases feitas de uso fre-
cuente, normalmente illadas ou en-
lazadas con conectores básicos 
(and/or/then/but). 

 B2.2. Participar de forma activa e 
cooperativa en situacións funcio-

 PLEB2.1. Participa de forma ac-
tiva en situacións reais ou simu-
ladas de comunicación, previa-
mente preparadas e ensaiadas, 
sobre temas do seu interese, 
sobre persoas da súa contorna 
inmediata, cunha pronuncia e 
entoación comprensibles. 

 CSC 

 

 PLEB2.2. Pregunta e responde 
para dar/obter información en in-
teraccións cotiás habituais. 

 CCL 

 CSC 



41 
 

 

 

nais de comunicación que requiran 
un intercambio directo de informa-
ción en áreas de necesidade in-
mediata ou temas do seu interese 
cunha pronuncia axeitada e em-
pregando as convencións propias 
do proceso comunicativo. 

 B2.3. Valorar a lingua estranxeira 
como instrumento de comunica-
ción. 

 B2.4. Producir patróns sono-
ros,acentuais, rítmicos e de entoa-
ción básicos e de uso diario. 

 PLEB2.3. Amosa unha actitude 
de escoita atenta. 

 PLEB2.4. Produce textos orais 
propios, sinxelos e breves (p.e. 
cancións, conversas telefónicas, 
dramatización) utilizando distin-
tos soportes multimedia. 

 CCL 

 PLEB2.5. Recorda as ideas prin-
cipais dun texto escoitado e fai 
un resumo breve sobre o mes-
mo. 

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

 PLEB2.8. Comeza a utilizar co-
rrectamente e progresivamente 
aspectos fonéticos básicos, do 
ritmo, da acentuación e da en-
toación da lingua estranxeira pa-
ra a produción de textos orais 
comprensibles. 

 CCL 

 CAA 

 B3.1. Identificar o tema e com-
prender o sentido xeral e as ideas 
principais en textos escritos sinxe-
los de temas previamente traballa-
dos de forma oral e cun léxico co-
tián de interese para o alumnado e 
que conte con apoio visual en so-

 PLEB3.1. Comprende informa-
ción básica escrita en notas, 
tendas e medios de transporte, 
relacionadas cos temas traballa-
dos previamente de forma oral. 

 CCL 

 CAA 

 PLEB3.2. Comprende a idea 
principal dun texto escrito sinxe-

 CCL 
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porte 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 inten-
cións comunicativas básicas que 
expresen pausas, exclamacións e 
interrogacións. 

 B3.4. Recoñecer os signos orto-
gráficos básicos (punto e coma), 
así como os símbolos frecuente. 

lo, con apoio visual, procedente 
dos medios de comunicación 
adaptados á súa competencia 
lingüística e acorde coa súa ida-
de. 

 CAA 

 PLEB3.4. Emprega algunhas es-
tratexias básicas para a com-
prensión lectora. 

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

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

 CCL 

 B4.1. Elaborar textos sinxelos pro-
pios, compostos de frases simples 
illadas, utilizando con razoable co-
rrección as convencións ortográfi-
cas e os principais signos de pun-
tuación, para falar de si mesmo, da 
súa contorna máis inmediata e de 
aspectos da súa vida cotiá, en si-
tuacións familiares e predicibles. 

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

 B4.7. Usar ferramentas informáti-
cas para completar actividades 

 PLEB4.1. Elabora textos sinxe-
los 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 gramati-
cal coñecida e as normas orto-
gráficas básicas. 

 CCL 

 PLEB4.3. Escribe textos sinxe-
los, organizados con coherencia 
na súa secuencia e con léxico 
relacionado co tema da escritura 

 CCL 
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preelaboradas polo persoal docen-
te, realizar sinxelas presentacións 
e transmitir información. 

 B4. 8. Aplicar patróns gráficos e 
convencións ortográficas básicas 
para escribir con razoable correc-
ción frases curtas que utiliza nor-
malmente ao falar, cunha ortogra-
fía aceptable. 

 

propios de situacións de relación 
interpersoal (invitacións, notas, 
avisos). 

 PLEB4.4. Amosa interese polo 
uso guiado das TIC para produ-
cir textos e presentacións e 
transmitir información escrita. 

 CCL 

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

 PLEB4.7. Produce textos escri-
tos significativos,en soporte pa-
pel 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 …). 

 PLEB4.10. Utiliza a lingua es-
tranxeira escrita de forma correc-
ta en situacións variadas aten-
dendo á súa corrección ortográ-
fica básica. 

 CCL 
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 B5.1. Identificar aspectos sociocul-
turais e sociolingüísticos básicos e 
significativos e aplicar progresiva-
mente os coñecementos adquiri-
dos sobre estes, a unha compren-
sión adecuada do texto oral e es-
crito. 

 B5.2. Amosar curiosidade pola lin-
gua e pola súa cultura. 

 B5.3. Amosar interese en participar 
en actividades individuais, así co-
mo respecto e cooperación nas si-
tuacións de aprendizaxe en grupo. 

 B5.3. Iniciar e rematar as interac-
cións adecuadamente en situa-
cións reais ou simuladas en con-
textos menos dirixidos. 

 B5.4. Obter e dar información per-
soal máis detallada, apariencia fí-
sica, afeccións… en situacións 
comunicativas habituais dentro e 
fóra da aula. 

 B5.8. Describirse fisicamente, 
achegando información comple-
mentaria, a si mesmo/a ou a outra 
persoa. 

 PLEB5.1. Amosa curiosidade por 
aprender a lingua estranxeira e a 
súa cultura. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 PLEB5.2. Participa en activida-
des de aprendizaxe individuais e 
colectivas, respecta as ideas dos 
e das demais e contribúe ao tra-
ballo en grupo. 

  

 CCL 

 CAA 

 PLEB5.3. Inicia e remata as in-
teraccións adecuadamente. 

 PLEB5.4. Pregunta e responde 
de xeito comprensible en activi-
dades de aprendizaxe en distin-
tos contextos. 

 CCL 

 CAA 

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

 

 CCL 

 PLEB5.8. Describe con máis de-
talle o seu aspecto físico, gustos, 

 CCL 
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 B5.9. Expresa e comprende indi-
cación e ordes. 

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

 B5.11. Utiliza as estruturas sintác-
ticas de progresiva dificultade (p. 
e. enlazar frases sinxelas con co-
nectores (and, or, then but), pero 
adecuándoas aos propósitos co-
municativos. 

 B5.12. Recoñecer estruturas sin-
tácticas básicas e os seus signifi-
cados asociados. 

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

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

 B5.15. Recoñecer un repertorio li-
mitado de léxico de alta frecuencia 
relativo a situacións cotiás e temas 
habituais e concretos relacionados 

afeccións… de si mesmo/a e 
doutra persoa. 

 PLEB5.9. Expresa e distingue as 
indicacións para chegar a un lu-
gar, así como as instrucións den-
tro e fóra da aula. 

 PLEB5.10. Diferenza preguntas 
e respostas moi simples, así 
como as que achegan informa-
ción. 

 PLEB5.11. Estrutura adecuada-
mente os elementos das ora-
cións, mantén a concordancia de 
número e persoa, e usa correc-
tamente os nexos básicos. 

 PLEB5.12. Memoriza rutinas lin-
güísticas coñecidas para desen-
volverse nas interaccións dentro 
e fóra da aula. 

 PLEB5.14. Comprende e usa 
adecuadamente o vocabulario 
necesario para participar nas in-
teraccións da aula ou fóra da au-
la, ler textos próximos á súa ida-
de e escribir con léxico traballa-
do previamente. 

  



46 
 

coas súas experiencias. 
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4.  Not a typical day 

OBXECTIVOS 

 Aprender vocabulario relacionado con actividades diarias, deportes,... 

 Repasar as horas e as partes do día. 

 Aprender expresións temporais. 

 Uso da forma: present continuous. 

 Aprender a diferenza entre as formas: present simple e present continuous. 

 Aprender a ler e facer un cómic. 

 Saber como entrevistar e responder preguntas nunha entrevista. 

TEMPORALIZACIÓN 

 7 sesións + 2 (ou 3) para o mini-proxecto + 1 para a revisión dos contidos. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Vocabulario relacionado 
con actividades diarias, 
deportes... 

 Repaso das horas e as 
partes do día. 

 Expresións temporais. 

 Uso da forma: present 
continuous 

 Present simple vs Present 

 B1.1. Comprender a idea global e 
a información máis importante en 
textos orais moi breves, con estru-
turas simples e coñecidas cun léxi-
co de uso moi frecuente e conec-
tados cos propios intereses e coas 
propias experiencias do alumnado, 
articulados con claridade e trans-
mitidos de viva voz ou por soportes 
multimedia que non distorsionen a 

 PLEB1.1. Comprende o sentido 
global e a información máis im-
portante de textos orais, con es-
truturas coñecidas e léxico de 
uso cotiá adecuados á súa ida-
de, procedentes de medios au-
diovisuais ou da Internet. 

 CCL 

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

 CCL 

 CSC 
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continuous. 

 Lectura e elaboración dun 
cómic. 

 Entrevistar e responder 
preguntas nunha entrevis-
ta. 

 Cultura: un día na vida 
de... 

 

 

mensaxe. 

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

 B1.3. Discriminar patróns sono-
ros,acentuais, rítmicos e de entoa-
ción básicos nos diferentes contex-
tos comunicativos de forma signifi-
cativa. 

 

 PLEB1.5. Amosa interese e res-
pecto polas intervencións orais 
alleas en prol da mellora da súa 
pronuncia, entoación e acentua-
ción. 

 

 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 expre-
sións e frases feitas de uso fre-
cuente, normalmente illadas ou en-
lazadas con conectores básicos 
(and/or/then/but). 

 B2.2. Participar de forma activa e 
cooperativa en situacións funcio-
nais de comunicación que requiran 
un intercambio directo de informa-
ción en áreas de necesidade in-
mediata ou temas do seu interese 

 PLEB2.1. Participa de forma ac-
tiva en situacións reais ou simu-
ladas de comunicación, previa-
mente preparadas e ensaiadas, 
sobre temas do seu interese, 
sobre persoas da súa contorna 
inmediata, cunha pronuncia e 
entoación comprensibles. 

 CSC 

 

 PLEB2.2. Pregunta e responde 
para dar/obter información en in-
teraccións cotiás habituais. 

 PLEB2.3. Amosa unha actitude 
de escoita atenta. 

 CCL 

 CSC 

 PLEB2.4. Produce textos orais 
propios, sinxelos e breves (p.e. 

 CCL 
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cunha pronuncia axeitada e em-
pregando as convencións propias 
do proceso comunicativo. 

 B2.3. Valorar a lingua estranxeira 
como instrumento de comunica-
ción. 

 B2.4. Producir patróns sono-
ros,acentuais, rítmicos e de entoa-
ción básicos e de uso diario. 

cancións, conversas telefónicas, 
dramatización) utilizando distin-
tos soportes multimedia. 

 PLEB2.5. Recorda as ideas prin-
cipais dun texto escoitado e fai 
un resumo breve sobre o mes-
mo. 

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

 PLEB2.8. Comeza a utilizar co-
rrectamente e progresivamente 
aspectos fonéticos básicos, do 
ritmo, da acentuación e da en-
toación da lingua estranxeira pa-
ra a produción de textos orais 
comprensibles. 

 CCL 

 CAA 

 B3.1. Identificar o tema e com-
prender o sentido xeral e as ideas 
principais en textos escritos sinxe-
los de temas previamente traballa-
dos de forma oral e cun léxico co-
tián de interese para o alumnado e 
que conte con apoio visual en so-
porte papel ou dixital. 

 B3.2. Recoñecer as estratexias 
básicas máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, e as 

 PLEB3.1. Comprende informa-
ción básica escrita en notas, 
tendas e medios de transporte, 
relacionadas cos temas traballa-
dos previamente de forma oral. 

 CCL 

 CAA 

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

 CCL 

 CAA 
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ideas principais en textos escritos 
sinxelos. 

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

 B3.4. Recoñecer os signos orto-
gráficos básicos (punto e coma), 
así como os símbolos frecuente. 

de. 

 PLEB3.4. Emprega algunhas es-
tratexias básicas para a com-
prensión lectora. 

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

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

 CCL 

 B4.1. Elaborar textos sinxelos pro-
pios, compostos de frases simples 
illadas, utilizando con razoable co-
rrección as convencións ortográfi-
cas e os principais signos de pun-
tuación, para falar de si mesmo, da 
súa contorna máis inmediata e de 
aspectos da súa vida cotiá, en si-
tuacións familiares e predicibles. 

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

 B4.7. Usar ferramentas informáti-
cas para completar actividades 
preelaboradas polo persoal docen-
te, realizar sinxelas presentacións 
e transmitir información. 

 PLEB4.1. Elabora textos sinxe-
los 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 gramati-
cal coñecida e as normas orto-
gráficas básicas. 

 CCL 

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

 CCL 
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 B4. 8. Aplicar patróns gráficos e 
convencións ortográficas básicas 
para escribir con razoable correc-
ción frases curtas que utiliza nor-
malmente ao falar, cunha ortogra-
fía aceptable. 

 

 PLEB4.4. Amosa interese polo 
uso guiado das TIC para produ-
cir textos e presentacións e 
transmitir información escrita. 

 CCL 

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

 PLEB4.7. Produce textos escri-
tos significativos,en soporte pa-
pel 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 …). 

 PLEB4.10. Utiliza a lingua es-
tranxeira escrita de forma correc-
ta en situacións variadas aten-
dendo á súa corrección ortográ-
fica básica. 

 

 CCL 

 B5.1. Identificar aspectos sociocul-
turais e sociolingüísticos básicos e 

 PLEB5.1. Amosa curiosidade por 
aprender a lingua estranxeira e a 

 CCL 

 CAA 
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significativos e aplicar progresiva-
mente os coñecementos adquiri-
dos sobre estes, a unha compren-
sión adecuada do texto oral e es-
crito. 

 B5.2. Amosar curiosidade pola lin-
gua e pola súa cultura. 

 B5.3. Amosar interese en participar 
en actividades individuais, así co-
mo respecto e cooperación nas si-
tuacións de aprendizaxe en grupo. 

 B5.3. Iniciar e rematar as interac-
cións adecuadamente en situa-
cións reais ou simuladas en con-
textos menos dirixidos. 

 B5.4. Obter e dar información per-
soal máis detallada, apariencia fí-
sica, afeccións… en situacións 
comunicativas habituais dentro e 
fóra da aula. 

 B5.8. Describirse fisicamente, 
achegando información comple-
mentaria, a si mesmo/a ou a outra 
persoa. 

 B5.9. Expresa e comprende indi-
cación e ordes. 

 B5.10. Utilizar adecuadamente as 

súa cultura. 

 

 CSC 

 PLEB5.2. Participa en activida-
des de aprendizaxe individuais e 
colectivas, respecta as ideas dos 
e das demais e contribúe ao tra-
ballo en grupo. 

  

 CCL 

 CAA 

 PLEB5.3. Inicia e remata as in-
teraccións adecuadamente. 

 PLEB5.4. Pregunta e responde 
de xeito comprensible en activi-
dades de aprendizaxe en distin-
tos contextos. 

 CCL 

 CAA 

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

 

 CCL 

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

 PLEB5.9. Expresa e distingue as 

 CCL 
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estruturas morfosintácticas para 
realizar as funcións comunicativas 
propias do seu nivel. 

 B5.11. Utiliza as estruturas sintác-
ticas de progresiva dificultade (p. 
e. enlazar frases sinxelas con co-
nectores (and, or, then but), pero 
adecuándoas aos propósitos co-
municativos. 

 B5.12. Recoñecer estruturas sin-
tácticas básicas e os seus signifi-
cados asociados. 

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

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

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

indicacións para chegar a un lu-
gar, así como as instrucións den-
tro e fóra da aula. 

 PLEB5.10. Diferenza preguntas 
e respostas moi simples, así 
como as que achegan informa-
ción. 

 PLEB5.11. Estrutura adecuada-
mente os elementos das ora-
cións, mantén a concordancia de 
número e persoa, e usa correc-
tamente os nexos básicos. 

 PLEB5.12. Memoriza rutinas lin-
güísticas coñecidas para desen-
volverse nas interaccións dentro 
e fóra da aula. 

 PLEB5.14. Comprende e usa 
adecuadamente o vocabulario 
necesario para participar nas in-
teraccións da aula ou fóra da au-
la, ler textos próximos á súa ida-
de e escribir con léxico traballa-
do previamente. 
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5.  Life in the past 

OBXECTIVOS 

 Aprender vocabulario relacionado coa tecnoloxía, as profesións e a vida no pasado. 

 Coñecer as formas dos verbos regulares en past simple. 

 Saber expresións temporais para o pasado. 

 Comparar a vida no pasado coa vida actual. 

 Elaborar unha liña do tempo. 

 Comprender e escribir unha biografía sinxela. 

 Pronunciar correctamente o pasado dos verbos regulares. 

TEMPORALIZACIÓN 

 7 sesións + 2 (ou 3) para o mini-proxecto + 1 para a revisión dos contidos. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Vocabulario relacionado 
coa tecnoloxía, as profe-
sións e a vida no pasado. 

 Verbos regulares en past 
simple. 

 Expresións temporais para 
o pasado. 

 Comparar a vida no pasa-

 B1.1. Comprender a idea global e 
a información máis importante en 
textos orais moi breves, con estru-
turas simples e coñecidas cun léxi-
co de uso moi frecuente e conec-
tados cos propios intereses e coas 
propias experiencias do alumnado, 
articulados con claridade e trans-
mitidos de viva voz ou por soportes 
multimedia que non distorsionen a 

 PLEB1.1. Comprende o sentido 
global e a información máis im-
portante de textos orais, con es-
truturas coñecidas e léxico de 
uso cotiá adecuados á súa ida-
de, procedentes de medios au-
diovisuais ou da Internet. 

 CCL 

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

 CCL 

 CSC 
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do coa vida actual. 

 Elaborar unha liña do 
tempo. 

 Comprender e escribir un-
ha biografía sinxela. 

 Pronuncia do pasado dos 
verbos regulares. 

 Cultura: inventores e des-
cubridores. 

 

 

 

mensaxe. 

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

 B1.3. Discriminar patróns sono-
ros,acentuais, rítmicos e de entoa-
ción básicos nos diferentes contex-
tos comunicativos de forma signifi-
cativa. 

 

interromper. 

 PLEB1.5. Amosa interese e res-
pecto polas intervencións orais 
alleas en prol da mellora da súa 
pronuncia, entoación e acentua-
ción. 

 

 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 expre-
sións e frases feitas de uso fre-
cuente, normalmente illadas ou en-
lazadas con conectores básicos 
(and/or/then/but). 

 B2.2. Participar de forma activa e 
cooperativa en situacións funcio-
nais de comunicación que requiran 
un intercambio directo de informa-
ción en áreas de necesidade in-
mediata ou temas do seu interese 

 PLEB2.1. Participa de forma ac-
tiva en situacións reais ou simu-
ladas de comunicación, previa-
mente preparadas e ensaiadas, 
sobre temas do seu interese, 
sobre persoas da súa contorna 
inmediata, cunha pronuncia e 
entoación comprensibles. 

 CSC 

 

 PLEB2.2. Pregunta e responde 
para dar/obter información en in-
teraccións cotiás habituais. 

 PLEB2.3. Amosa unha actitude 
de escoita atenta. 

 CCL 

 CSC 

 PLEB2.4. Produce textos orais 
propios, sinxelos e breves (p.e. 

 CCL 
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cunha pronuncia axeitada e em-
pregando as convencións propias 
do proceso comunicativo. 

 B2.3. Valorar a lingua estranxeira 
como instrumento de comunica-
ción. 

 B2.4. Producir patróns sono-
ros,acentuais, rítmicos e de entoa-
ción básicos e de uso diario. 

cancións, conversas telefónicas, 
dramatización) utilizando distin-
tos soportes multimedia. 

 PLEB2.5. Recorda as ideas prin-
cipais dun texto escoitado e fai 
un resumo breve sobre o mes-
mo. 

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

 PLEB2.8. Comeza a utilizar co-
rrectamente e progresivamente 
aspectos fonéticos básicos, do 
ritmo, da acentuación e da en-
toación da lingua estranxeira pa-
ra a produción de textos orais 
comprensibles. 

 CCL 

 CAA 

 B3.1. Identificar o tema e com-
prender o sentido xeral e as ideas 
principais en textos escritos sinxe-
los de temas previamente traballa-
dos de forma oral e cun léxico co-
tián de interese para o alumnado e 
que conte con apoio visual en so-
porte papel ou dixital. 

 B3.2. Recoñecer as estratexias 
básicas máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, e as 

 PLEB3.1. Comprende informa-
ción básica escrita en notas, 
tendas e medios de transporte, 
relacionadas cos temas traballa-
dos previamente de forma oral. 

 CCL 

 CAA 

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

 CCL 

 CAA 
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ideas principais en textos escritos 
sinxelos. 

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

 B3.4. Recoñecer os signos orto-
gráficos básicos (punto e coma), 
así como os símbolos frecuente. 

de. 

 PLEB3.4. Emprega algunhas es-
tratexias básicas para a com-
prensión lectora. 

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

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

 CCL 

 B4.1. Elaborar textos sinxelos pro-
pios, compostos de frases simples 
illadas, utilizando con razoable co-
rrección as convencións ortográfi-
cas e os principais signos de pun-
tuación, para falar de si mesmo, da 
súa contorna máis inmediata e de 
aspectos da súa vida cotiá, en si-
tuacións familiares e predicibles. 

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

 B4.7. Usar ferramentas informáti-
cas para completar actividades 
preelaboradas polo persoal docen-
te, realizar sinxelas presentacións 
e transmitir información. 

 PLEB4.1. Elabora textos sinxe-
los 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 gramati-
cal coñecida e as normas orto-
gráficas básicas. 

 CCL 

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

 CCL 
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 B4. 8. Aplicar patróns gráficos e 
convencións ortográficas básicas 
para escribir con razoable correc-
ción frases curtas que utiliza nor-
malmente ao falar, cunha ortogra-
fía aceptable. 

 

 PLEB4.4. Amosa interese polo 
uso guiado das TIC para produ-
cir textos e presentacións e 
transmitir información escrita. 

 CCL 

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

 PLEB4.7. Produce textos escri-
tos significativos,en soporte pa-
pel 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 …). 

 PLEB4.10. Utiliza a lingua es-
tranxeira escrita de forma correc-
ta en situacións variadas aten-
dendo á súa corrección ortográ-
fica básica. 

 

 CCL 

 B5.1. Identificar aspectos sociocul-
turais e sociolingüísticos básicos e 

 PLEB5.1. Amosa curiosidade por 
aprender a lingua estranxeira e a 

 CCL 

 CAA 
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significativos e aplicar progresiva-
mente os coñecementos adquiri-
dos sobre estes, a unha compren-
sión adecuada do texto oral e es-
crito. 

 B5.2. Amosar curiosidade pola lin-
gua e pola súa cultura. 

 B5.3. Amosar interese en participar 
en actividades individuais, así co-
mo respecto e cooperación nas si-
tuacións de aprendizaxe en grupo. 

 B5.3. Iniciar e rematar as interac-
cións adecuadamente en situa-
cións reais ou simuladas en con-
textos menos dirixidos. 

 B5.4. Obter e dar información per-
soal máis detallada, apariencia fí-
sica, afeccións… en situacións 
comunicativas habituais dentro e 
fóra da aula. 

 B5.8. Describirse fisicamente, 
achegando información comple-
mentaria, a si mesmo/a ou a outra 
persoa. 

 B5.9. Expresa e comprende indi-
cación e ordes. 

 B5.10. Utilizar adecuadamente as 

súa cultura. 

 

 CSC 

 PLEB5.2. Participa en activida-
des de aprendizaxe individuais e 
colectivas, respecta as ideas dos 
e das demais e contribúe ao tra-
ballo en grupo. 

  

 CCL 

 CAA 

 PLEB5.3. Inicia e remata as in-
teraccións adecuadamente. 

 PLEB5.4. Pregunta e responde 
de xeito comprensible en activi-
dades de aprendizaxe en distin-
tos contextos. 

 CCL 

 CAA 

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

 

 CCL 

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

 PLEB5.9. Expresa e distingue as 

 CCL 
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estruturas morfosintácticas para 
realizar as funcións comunicativas 
propias do seu nivel. 

 B5.11. Utiliza as estruturas sintác-
ticas de progresiva dificultade (p. 
e. enlazar frases sinxelas con co-
nectores (and, or, then but), pero 
adecuándoas aos propósitos co-
municativos. 

 B5.12. Recoñecer estruturas sin-
tácticas básicas e os seus signifi-
cados asociados. 

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

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

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

indicacións para chegar a un lu-
gar, así como as instrucións den-
tro e fóra da aula. 

 PLEB5.10. Diferenza preguntas 
e respostas moi simples, así 
como as que achegan informa-
ción. 

 PLEB5.11. Estrutura adecuada-
mente os elementos das ora-
cións, mantén a concordancia de 
número e persoa, e usa correc-
tamente os nexos básicos. 

 PLEB5.12. Memoriza rutinas lin-
güísticas coñecidas para desen-
volverse nas interaccións dentro 
e fóra da aula. 

 PLEB5.14. Comprende e usa 
adecuadamente o vocabulario 
necesario para participar nas in-
teraccións da aula ou fóra da au-
la, ler textos próximos á súa ida-
de e escribir con léxico traballa-
do previamente. 
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6. We are going to go on holidays 

OBXECTIVOS 

 Aprender vocabulario relacionado con paisaxes, actividades de vacacións, animais. 

 Aprender vocabulario relacionado cos puntos cardinais para situar lugares nun mapamundi. 

 Repasar vocabulario relacionado co tempo atmosférico. 

 Falar de de vacacións soñadas. 

 Falar e preguntar sobre plans futuros. 

 Distinguir accións pasadas, presentes e futuras. 

 Escribir un folleto turístico. 

 Describir fotografías de paisaxse. 

 Repasar contidos principais do ciclo anterior. 

TEMPORALIZACIÓN 

 7 sesións + 2 (ou 3) para o mini-proxecto + 1 para a revisión dos contidos. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Vocabulario relacionado 
coa tecnoloxía, as profe-
sións e a vida no pasado. 

 Verbos regulares en past 
simple. 

 Expresións temporais para 

 B1.1. Comprender a idea global e 
a información máis importante en 
textos orais moi breves, con estru-
turas simples e coñecidas cun léxi-
co de uso moi frecuente e conec-
tados cos propios intereses e coas 
propias experiencias do alumnado, 

 PLEB1.1. Comprende o sentido 
global e a información máis im-
portante de textos orais, con es-
truturas coñecidas e léxico de 
uso cotiá adecuados á súa ida-
de, procedentes de medios au-
diovisuais ou da Internet. 

 CCL 
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o pasado. 

 Comparar a vida no pasa-
do coa vida actual. 

 Elaborar unha liña do 
tempo. 

 Comprender e escribir un-
ha biografía sinxela. 

 Pronuncia do pasado dos 
verbos regulares. 

 Cultura: inventores e des-
cubridores. 

 

 

 

articulados con claridade e trans-
mitidos de viva voz ou por soportes 
multimedia que non distorsionen a 
mensaxe. 

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

 B1.3. Discriminar patróns sono-
ros,acentuais, rítmicos e de entoa-
ción básicos nos diferentes contex-
tos comunicativos de forma signifi-
cativa. 

 

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

 CCL 

 CSC 

 PLEB1.5. Amosa interese e res-
pecto polas intervencións orais 
alleas en prol da mellora da súa 
pronuncia, entoación e acentua-
ción. 

 

 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 expre-
sións e frases feitas de uso fre-
cuente, normalmente illadas ou en-
lazadas con conectores básicos 
(and/or/then/but). 

 B2.2. Participar de forma activa e 
cooperativa en situacións funcio-
nais de comunicación que requiran 

 PLEB2.1. Participa de forma ac-
tiva en situacións reais ou simu-
ladas de comunicación, previa-
mente preparadas e ensaiadas, 
sobre temas do seu interese, 
sobre persoas da súa contorna 
inmediata, cunha pronuncia e 
entoación comprensibles. 

 CSC 

 

 PLEB2.2. Pregunta e responde 
para dar/obter información en in-
teraccións cotiás habituais. 

 PLEB2.3. Amosa unha actitude 

 CCL 

 CSC 
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un intercambio directo de informa-
ción en áreas de necesidade in-
mediata ou temas do seu interese 
cunha pronuncia axeitada e em-
pregando as convencións propias 
do proceso comunicativo. 

 B2.3. Valorar a lingua estranxeira 
como instrumento de comunica-
ción. 

 B2.4. Producir patróns sono-
ros,acentuais, rítmicos e de entoa-
ción básicos e de uso diario. 

de escoita atenta. 

 PLEB2.4. Produce textos orais 
propios, sinxelos e breves (p.e. 
cancións, conversas telefónicas, 
dramatización) utilizando distin-
tos soportes multimedia. 

 CCL 

 PLEB2.5. Recorda as ideas prin-
cipais dun texto escoitado e fai 
un resumo breve sobre o mes-
mo. 

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

 PLEB2.8. Comeza a utilizar co-
rrectamente e progresivamente 
aspectos fonéticos básicos, do 
ritmo, da acentuación e da en-
toación da lingua estranxeira pa-
ra a produción de textos orais 
comprensibles. 

 CCL 

 CAA 

 B3.1. Identificar o tema e com-
prender o sentido xeral e as ideas 
principais en textos escritos sinxe-
los de temas previamente traballa-
dos de forma oral e cun léxico co-
tián de interese para o alumnado e 
que conte con apoio visual en so-
porte papel ou dixital. 

 PLEB3.1. Comprende informa-
ción básica escrita en notas, 
tendas e medios de transporte, 
relacionadas cos temas traballa-
dos previamente de forma oral. 

 CCL 

 CAA 

 PLEB3.2. Comprende a idea 
principal dun texto escrito sinxe-
lo, con apoio visual, procedente 

 CCL 

 CAA 



64 
 

 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 inten-
cións comunicativas básicas que 
expresen pausas, exclamacións e 
interrogacións. 

 B3.4. Recoñecer os signos orto-
gráficos básicos (punto e coma), 
así como os símbolos frecuente. 

dos medios de comunicación 
adaptados á súa competencia 
lingüística e acorde coa súa ida-
de. 

 PLEB3.4. Emprega algunhas es-
tratexias básicas para a com-
prensión lectora. 

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

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

 CCL 

 B4.1. Elaborar textos sinxelos pro-
pios, compostos de frases simples 
illadas, utilizando con razoable co-
rrección as convencións ortográfi-
cas e os principais signos de pun-
tuación, para falar de si mesmo, da 
súa contorna máis inmediata e de 
aspectos da súa vida cotiá, en si-
tuacións familiares e predicibles. 

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

 B4.7. Usar ferramentas informáti-
cas para completar actividades 
preelaboradas polo persoal docen-

 PLEB4.1. Elabora textos sinxe-
los 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 gramati-
cal coñecida e as normas orto-
gráficas básicas. 

 CCL 

 PLEB4.3. Escribe textos sinxe-
los, organizados con coherencia 
na súa secuencia e con léxico 
relacionado co tema da escritura 
propios de situacións de relación 

 CCL 
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te, realizar sinxelas presentacións 
e transmitir información. 

 B4. 8. Aplicar patróns gráficos e 
convencións ortográficas básicas 
para escribir con razoable correc-
ción frases curtas que utiliza nor-
malmente ao falar, cunha ortogra-
fía aceptable. 

 

interpersoal (invitacións, notas, 
avisos). 

 PLEB4.4. Amosa interese polo 
uso guiado das TIC para produ-
cir textos e presentacións e 
transmitir información escrita. 

 CCL 

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

 PLEB4.7. Produce textos escri-
tos significativos,en soporte pa-
pel 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 …). 

 PLEB4.10. Utiliza a lingua es-
tranxeira escrita de forma correc-
ta en situacións variadas aten-
dendo á súa corrección ortográ-
fica básica. 

 

 CCL 
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 B5.1. Identificar aspectos sociocul-
turais e sociolingüísticos básicos e 
significativos e aplicar progresiva-
mente os coñecementos adquiri-
dos sobre estes, a unha compren-
sión adecuada do texto oral e es-
crito. 

 B5.2. Amosar curiosidade pola lin-
gua e pola súa cultura. 

 B5.3. Amosar interese en participar 
en actividades individuais, así co-
mo respecto e cooperación nas si-
tuacións de aprendizaxe en grupo. 

 B5.3. Iniciar e rematar as interac-
cións adecuadamente en situa-
cións reais ou simuladas en con-
textos menos dirixidos. 

 B5.4. Obter e dar información per-
soal máis detallada, apariencia fí-
sica, afeccións… en situacións 
comunicativas habituais dentro e 
fóra da aula. 

 B5.8. Describirse fisicamente, 
achegando información comple-
mentaria, a si mesmo/a ou a outra 
persoa. 

 B5.9. Expresa e comprende indi-

 PLEB5.1. Amosa curiosidade por 
aprender a lingua estranxeira e a 
súa cultura. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 PLEB5.2. Participa en activida-
des de aprendizaxe individuais e 
colectivas, respecta as ideas dos 
e das demais e contribúe ao tra-
ballo en grupo. 

  

 CCL 

 CAA 

 PLEB5.3. Inicia e remata as in-
teraccións adecuadamente. 

 PLEB5.4. Pregunta e responde 
de xeito comprensible en activi-
dades de aprendizaxe en distin-
tos contextos. 

 CCL 

 CAA 

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

 

 CCL 

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

 CCL 
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cación e ordes. 

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

 B5.11. Utiliza as estruturas sintác-
ticas de progresiva dificultade (p. 
e. enlazar frases sinxelas con co-
nectores (and, or, then but), pero 
adecuándoas aos propósitos co-
municativos. 

 B5.12. Recoñecer estruturas sin-
tácticas básicas e os seus signifi-
cados asociados. 

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

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

 B5.15. Recoñecer un repertorio li-
mitado de léxico de alta frecuencia 
relativo a situacións cotiás e temas 
habituais e concretos relacionados 

doutra persoa. 

 PLEB5.9. Expresa e distingue as 
indicacións para chegar a un lu-
gar, así como as instrucións den-
tro e fóra da aula. 

 PLEB5.10. Diferenza preguntas 
e respostas moi simples, así 
como as que achegan informa-
ción. 

 PLEB5.11. Estrutura adecuada-
mente os elementos das ora-
cións, mantén a concordancia de 
número e persoa, e usa correc-
tamente os nexos básicos. 

 PLEB5.12. Memoriza rutinas lin-
güísticas coñecidas para desen-
volverse nas interaccións dentro 
e fóra da aula. 

 PLEB5.14. Comprende e usa 
adecuadamente o vocabulario 
necesario para participar nas in-
teraccións da aula ou fóra da au-
la, ler textos próximos á súa ida-
de e escribir con léxico traballa-
do previamente. 

  



68 
 

coas súas experiencias. 
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7. METODOLOXÍA E RECURSOS 

7.1. PRINCIPIOS METODOLÓXICOS 

Decreto 105/2014, artigo 15: 

Farase especial fincapé na atención á diversidade dos alumnos, na atención 

individualizada, na prevención das dificultades de aprendizaxe e na aplicación 

de mecanismos de reforzo en canto detéctense ditas dificultades. 

A metodoloxía será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e 

participativa, e dirixida ao logro dos obxectivos e competencias clave. 

A acción educativa buscará integrar as diferentes experiencias e aprendizaxes 

dos alumnos e terá en conta os seus diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe, 

favorecendo a capacidade de aprender por si mesmos e promovendo o traballo 

en colaboración e en equipo. 

A intervención educativa debe ter en conta como principio a diversidade dos 

estudantes. 

Durante a etapa prestarase especial atención á atención personalizada dos 

alumnos. 

 

7.2. MATERIAIS E RECURSOS 

Hai que ter en conta aquí os recursos humanos, os recursos espaciais e os 

materiais. 

Recursos humanos: moitas veces, o profesor debe actuar como un recurso 

dependendo da actividade. Nos xogos de rol o profesor pode axudar aos 

estudantes para realizar unha obra de teatro ou como un recurso de linguaxe. 

Recursos espaciais: Aquí debemos mencionar as aulas. O computador 

utilizarase dependendo da actividade. O computador é un recurso  motivador 

porque os nosos alumnos desfrutan usándoo e séntense máis cómodos. 
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Dependendo da actividade (actividade individual, actividade de grupo, xogo de 

rol...) temos que ter en conta a distribución do espazo dentro da aula. Debido á 

situación este ano os alumnus estarán sentados individualmente. 

Materiais: hai que mencionar o computador (que se utilizará tamén como 

reprodutor de CD), pizarra, internet... 

Libros: 

New Tiger 1 é un divertido curso de contos para Primaria que utiliza un enfoque 

global do ensino do inglés. En New Tiger 1 os nenos aprenden inglés con 

Tiger, un tigre máxico que salta ao mundo real dos humanos, con algúns 

amigos. Xuntos, todos descobren o mundo que lles rodea. New Tiger 1 ten 

historias  ricamente ilustradas cunha mestura de contextos reais e de fantasía e 

un claro vínculo co tema de  AICLE da unidade. Os alumnos tamén poden ver 

versións de debuxos animados de cada historia no CD- ROM de historias 

animadas. New Tiger 1 ten un enfoque global para o ensino do inglés: Os 

contidos doutras áreas como a ciencia e a arte están totalmente integrados no 

resto da unidade e teñen en conta a orde en que se estudan estas materias no 

plan de estudos español. Os pósteres fotográficos de  AICLE en cada unidade 

consolidan os conceptos e proporcionan un vocabulario opcional adicional. 

Cultura infantil real do Reino Unido en cada unidade. Os folletos de 

competencias clave permiten aos nenos avaliar a súa aprendizaxe dunha 

maneira divertida e proporcionan un rexistro do desenvolvemento das 

competencias. 

New Tiger 2 é un divertido curso de contos para a Primaria que utiliza un 

enfoque global do ensino do inglés. En New Tiger 2 os nenos aprenden inglés 

con Tiger, un tigre máxico que salta ao mundo real dos humanos, con algúns 

amigos. Xuntos, todos descobren o mundo que lles rodea. New Tiger 2 ten 

historias  ricamente ilustradas cunha mestura de contextos reais e de fantasía e 

un claro vínculo co tema de  AICLE da unidade. Os alumnos tamén poden ver 

versións de debuxos animados de cada historia no CD- ROM de historias 

animadas. New Tiger 2 ten un enfoque global para o ensino do inglés: Os 

contidos doutras áreas como a ciencia e a arte están totalmente integrados no 
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resto da unidade e teñen en conta a orde en que se estudan estas materias no 

plan de estudos español. 

O Tiger Team 3 é un divertido curso de contos para a Primaria que combina un 

enfoque no "inglés real" cun enfoque paso a paso para a adquisición da 

gramática. En Tiger  Team 3 acompañamos aos nenos  Nassim,  Ellie,  Claire e 

Ben nas súas aventuras no Tiger  Street Club, mentres aprenden sobre o 

mundo que lles rodea. Tiger  Tem 3 inclúe emocionantes historias de aventuras 

e viaxes que os nenos de segundo ciclo adorarán. Os alumnos tamén poden 

ver versións de debuxos animados de cada historia no CD- ROM de Contos 

Animados. Un enfoque claro e sistemático da gramática no Pupil’s Book e o 

Activity Book. O contido doutras áreas como a ciencia e a arte está totalmente 

integrado no resto da unidade cun forte vínculo cos contos da unidade. Os 

pósteres fotográficos de  AICLE en cada unidade consolidan os conceptos e 

proporcionan vocabulario opcional adicional. 

Tiger  Team 4 é un divertido curso de contos para a Primaria que combina un 

enfoque no "inglés real" cun achegamento paso a paso á adquisición da 

linguaxe. O Tiger Team 4 inclúe emocionantes historias de aventuras e viaxes 

que aos nenos de segundo ciclo encantaranlles. Os alumnos tamén poden ver 

versións de debuxos animados de cada historia no CD- ROM de Contos 

Animados. Un enfoque claro e sistemático da gramática no Pupil’s Book e o 

Activity Book. O contido doutras áreas como a ciencia e a arte está totalmente 

integrado no resto da unidade cun forte vínculo cos contos da unidade. Os 

pósteres fotográficos de  AICLE en cada unidade consolidan os conceptos e 

proporcionan vocabulario opcional adicional. 

Na clase de 5º non se utilizarán libros físicos, soamente libros dixitais. Neste 

caso mesturaremos diversos proxectos editoriais que utilizarán videos 

animados e reais para a aprendizaxe. Tamén se tratará de fomentar o uso da 

libreta de inglés como medio de organización e estudo da materia. 

Oxford  Rooftops 6 é un curso para o terceiro ciclo de Primaria que se centra 

no "inglés real" e proporciona unha ponte á Secundaria. Inclúe personaxes 

fotográficos reais cos mesmos intereses e afeccións que os seus alumnos. 
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Combina historias da vida real con historias humorísticas e de aventuras que 

atraerán aos  preadolescentes. Un enfoque claro e sistemático da gramática no 

Pupil’s Book e no Activity Book. 
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8. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. ESTUDANTES CON 

NN.EE. 

Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á 

diversidade do alumnado nos centros educativos da Comunidade Autónoma de 

Galicia, nos que se imparten os ensinos establecidos na Lei Orgánica de 

Educación 2/2006, do 3 de maio. 

Decreto 105/2014, artigo 16 

Teoría das intelixencias múltiples de Howard  Gardner (1983): música-

rítmica e harmónica, visual-espacial, verbal-lingüística, lóxica-matemática, 

corporal- cinética, interpersoal,  intrapersonal, naturalista, existencial, 

intelixencias adicionais. Temos un grupo de habilidades mixtas, e as diferenzas 

entre os estudantes atópanse nos seus ritmos de aprendizaxe, motivacións, 

intereses e cultura. 

Factores que determinan a diversidade do grupo: 

-Estudantes con diferentes niveis de competencia curricular 

-Estudantes que están en diferentes momentos do desenvolvemento  psico-

evolutivo 

-Estudantes con diferentes motivacións e intereses 

-Estudantes con diferentes estilos de aprendizaxe 

-Estudantes de diferentes ambientes e contextos socioculturais... 

Medidas: 

-Adecuación, adaptabilidade e flexibilidade de tempo, agrupación, espazos, 

materiais e recursos 

-Seguimento / actividades de extensión para os que terminan rápido / os que 

terminan cedo 

-Actividades de reforzo para os estudantes lentos. 
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9. AVALIACIÓN 

Decreto 105/2014, Artigo 12: A avaliación dos procesos de aprendizaxe dos 

alumnos será continua e global, e terá en conta os seus progresos no conxunto 

das áreas. 

Orde do 9 de xuño de 2016, pola que se regula o proceso de avaliación na 

etapa de Educación Primaria na nosa Comunidade Autónoma, Galicia. 

Para avaliar o proceso de aprendizaxe, debemos levar a cabo un proceso de 

tres etapas: 

Avaliación inicial: permítenos obter información sobre o noso punto de partida 

analizando os coñecementos previos do alumnado, as súas experiencias e 

valores. Isto é moi útil para saber o tipo e o grao de intervención pedagóxica 

que é necesario aplicar.  

Avaliación formativa: a través do proceso de ensino-aprendizaxe tamén 

temos que avaliar os nosos procedementos. Móstranos a evolución. Temos 

que ter en conta se a nosa planificación funciona, así que se non funciona, 

debemos tomar algunhas decisións e axustala. 

Avaliación final: realízase ao final de cada unidade didáctica e ten en conta a 

aprendizaxe utilizando como referencia os criterios de avaliación, os obxectivos 

e as competencias clave que reflicten a situación final do proceso. Esta 

avaliación debe ir seguida dun proceso de reflexión antes, durante e despois do 

proceso de aprendizaxe. 

9.1. Procedementos e ferramentas 

Como avaliar? Procedementos e ferramentas: 

Observación diaria: un dos aspectos máis importantes da avaliación é o 

progreso diario e a participación dos estudantes en clase. 

Diario do profesor 

A autoavaliación do estudante 
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Portfolio: un documento persoal no que os alumnos poden rexistrar as súas 

cualificacións e outras experiencias lingüísticas e culturais significativas. 

Aplicacións didácticas:  Edmodo,  Kahoot,  Plickers, etc. 

Rúbricas: Instrumentos de puntuación para determinar as cualificacións ou o 

grao en que os estudantes demostraron ou alcanzaron os estándares de 

aprendizaxe. 

Que se debe avaliar? Decreto 105/2014, Artigo 4: Os criterios de avaliación son 

o punto de referencia específico para avaliar a aprendizaxe dos estudantes. 

Describen o que se quere valorar e o que os estudantes deben lograr, tanto en 

coñecementos como en aptitudes, e responden ao que se pretende conseguir 

en cada disciplina. Ademais, ter en conta o Decreto-Ley 31/2020, do 29 de 

setembro, que trata de cuestións importantes sobre a flexibilización dos 

criterios de avaliación e os criterios de promoción dos estudantes. 

 

9.2. Criterios de cualificación 

De 1º a 3º de Primaria: 

CRITERIO PONDERACIÓN 

Traballo na clase 15% 

Libro de traballo e fichas 15% 

Exames 50% 

Participación 10% 

Comportamento 10% 
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De 4º a 6º de Primaria: 

CRITERIO PONDERACION 

Libreta, Activity Book e Fichas 15% 

Exames 50% 

Proxectos finais / Tarefas 15% 

Participación 10% 

Comportamento 10% 

 

9.3 Criterios de promoción 

 

Os criterios de promoción para os estudantes de Educación Primaria son os 

seguintes: 

Ao final do grao da Ed. Primaria terán que estar no mesmo ano (non se 

promocionarán): 

 - Os estudantes que non alcancen os obxectivos mínimos en tres áreas.  

- Os alumnos que non alcancen os obxectivos mínimos en dous ou máis das 

seguintes áreas: 

 - Matemáticas  

- Lingua e Literatura (Español, Galego ou Inglés). 
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10. PLAN DE REFORZO E RECUPERACIÓN DOS 

COÑECEMENTOS NON ADQUIRIDOS 

10.1. INTRODUCIÓN:  

As “Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás 

medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, 

nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se 

imparten as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da 

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato”; establecen que as 

programacións didácticas incorporarán as aprendizaxes imprescindibles non 

adquiridas no curso anterior.  

Con esta fin o equipo docente do CEIP Plurilingüe Santa María elabora o 

presente documento de reforzo e recuperación coa finalidade de que o 

alumnado recupere as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 

2019/2020.  

Este Plan de recuperación e reforzo elabórase a partir dos informes 

individualizados elaborados á finalización do curso 2019/2020 e da avaliación 

inicial realizada no curso 2020-2021.   

 

10.2. OBXETIVOS: 

- Mellorar os procesos de ensino do profesorado do centro educativo no que se 

refire á planificación, coordinación e avaliación das medidas de atención á 

diversidade axeitadas á situación do alumnado.  

- Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

- Fomentar na aula un clima de seguridade e normalidade, no que as medidas 

preventivas do Protocolo COVID-19 formen parte da rutina diaria da 

comunidade educativa.  

- Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demáis persoas, 

respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios 

para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 
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- Contribuír ao desenvolvemento integral do alumnado nos distintos ámbitos: 

físico, emocional, social, cognitivo e lingüístico.  

- Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución 

de problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás 

situacións da súa vida cotiá.   

- Reforzar os coñecementos e destrezas nas áreas instrumentais.  

- Adquirir habilidades e actitudes favorables á lectura que conduzan ao logro da 

competencia de aprender a aprender, coma base para o desenvolvemento 

doutras competencias básicas.  

- Reforzar elementos curriculares esenciais, as aprendizaxes imprescindibles 

do curso anterior e as competencias clave; poñendo especial atención a 

competencia comunicativo-lingüística (CCL), matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) e competencia dixital (CD). 

- Aumentar a motivación e seguridade cara o traballo escolar.  

 

10.3. CONTIDOS MÍNIMOS: 

CONTIDOS MÍNIMOS DO NIVEL DE 5º EDUCACIÓN PRIMARIA: 

CONTIDOS MÍNIMOS 

• Preguntar e responder preguntas sencillas sobre si mesmos e sobre outros. 

• Descripción (usando afirmativo e negativo) das rutinas diarias e actividades 

típicas. 

• Preguntar e responder preguntas sinxelas en primeira e terceira persoa 

(singular e plural) para describir acción que ocorren nese momento. 

• Facer preguntas e respostar sencillas acerca da data (días de semana, 

meses, o tempo…) 

• Describir unha rutina facendo uso dos adverbios de frecuencia (always, 

sometimes…). 

• Facer preguntas sinxelas e responder acerca de gustos e preferencias. 

• Describir unha rutina facendo uso dos adverbios de frecuencia (always, 
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sometimes…). 

• Facer preguntas sinxelas e responder acerca de gustos e preferencias. 

• Vocabulario: Pertenzas, cores, números cardinais do 1 ao 1000, e ordinais do 

1 ao 100, describir xente, lugares e obxectos, países, nacionalidades, 

continentes, traballos, lugares da cidade, comidas, sentimentos, accións, 

paisaxes, días da semana, meses e estacións. 

 

10.4. MEDIDAS METODOLÓXICAS E ORGANIZATIVAS: 

            A continuación, amósase de xeito resumido un cadro das medidas que 

se adoptarán, en función do nivel educativo, para favorecer o reforzo do 

alumnado nas diferentes áreas instrumentais e competencias básicas. 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS E METODOLÓXICAS ADOPTADAS  

Supervisar tarefas diariamente x 
Complementar os exames escritos de 

forma oral 

x 

Reforzo educativo por parte do 

mestre titor 

 
Deixar máis tempo para os exames ou 

dividilos en dúas sesións 

x 

Reforzo por parte do profesorado 

especialista en Pedagoxía 

Terapéutica 

 
Posibilitar que as nenas/os que o 

desexen poidan recuperar exames 

x 

Reforzo por parte do profesorado 

especialista en Audición e Linguaxe 

 
Pedir que se revisen os traballos e os 

exames antes de entregalos 

x 

Titoría entre iguais x Traballo por proxectos x 

Priorizar contidos curriculares 

mínimos 

x 
Autoinstrucións e seguimento de 

secuencias 

x 

Segmentar as actividades longas e 

limitar o número 

x 
Tarefas centradas no pensamento 

crítico e creativo 

x 

Adaptar o currículo ás capacidades, 

ao estilo de aprendizaxe e ás 

necesidades do alumnado 

x 
Tarefas globalizadas e 

multidisciplinares 

x 

Alternar actividades teóricas con 

traballo práctico ou máis estimulantes 

x 
Empregar a axenda como medio de 

comunicación coa familiar (recollendo 

x 
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con outras menos motivadoras tarefas de reforzo necesarias). 

Alternar a forma de presentación (de 

forma oral, escrita ou coas novas 

tecnoloxías) 

x Actividades de autoaprendizaxe x 

Explicar a actividade de xeito claro e 

sinxelo e asegurarse da súa 

comprensión. 

x 

Entrevistas periódicas individuais co 

alumnado sobre a evolución, 

motivación, conduta e traballo 

(autoavaliación). 

x 

Emprego de murais e mapas 

conceptuais cos contidos mínimos 

x 
Aportación á familia de pautas e 

recomendacións do traballo individual 

x 

Metodoloxía multisensorial: Empregar 

diferentes estímulos (visuais, 

musicais…) 

x 
Metodoloxías que favorezan a 

participación do alumnado. 

x 

Exames escritos curtos e con 

preguntas breves, cerradas, claras e 

sinxelas 

 

Formación TICs nos recursos 

informáticos do centro educativo (aula 

virtual,...) 

x 

Reunións regulares entre o 

profesorado e a familia (3 semanas) 

x 

Aprendizaxe globalizado: 

Organización  de contidos en ámbitos 

integradores. 

x 

Desenvolvemento de estratexias que 

favorezan a autonomía e aprendizaxe 

x Repasar diariamente x 

Intervencións funcionais e individuais    

    

  

10.5. RECURSOS: 

 Persoais: Familias, mestres titores/as, mestres especialistas das 

diferentes áreas, mestres especialistas en Pedagoxía Terapéutica e Audición e 

Linguaxe, orientadora e Equipo Directivo.  

 Materiais: material didáctico e curricular, recursos informáticos 

(ordenadores, pantalla dixital, aulas virtuais,  etc). 
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10.6. TEMPORALIZACIÓN:  

MESES ACTIVIDADES A REALIZAR 

 OUTUBRO: 

 

 Repaso de vocabulario sobre rutinas do día a día e 

actividades de verán, recordando o que fixemos nas 

vacacións. Aprendizaxe e uso dos adverbios de 

frecuencia. 

 Repaso de número do 1 ao 1000, de forma escrita e 

oral, utilizando Bingos, number dictations... 

 Traballar mediante as rutinas diarias os calendarios, 

meses do ano, tempo… 

NOVEMBRO: 

 

 Presentacións individuais falando sobre si mesmos, 

os seus gustos, intereses... E facendo preguntas aos 

compañeiros. 

 Traballar mediante as rutinas diarias os calendarios, 

meses do ano, tempo… 

 

DECEMBRO: 

 

 Traballar mediante as rutinas diarias os calendarios, 

meses do ano, tempo… 

 Enquisas sobre preferencias e gustos de temas do seu 

interese. Presentación na aula para os compañeiros. 

 

10.7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

Os criterios de calificación establécense do seguinte xeito: 

-A valoración das probas escritas será do 50% 

-A valoración do traballo do alumno tanto na casa como na clase supón outro 

30% 

-O 10% da valoración corresponde á participación activa na aula, actitude con 

respecto á materia... 

- O 10% da valoración corresponde ao comportamento do alumno/a. 
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10.6. AVALIACIÓN E SEGUEMENTO 

 A avaliación realizarase en decembro ao final do primeiro trimestre.  

Faranse tres revisións xerais ó longo do trimestre. Na reunión de avaliación 

trimestral analizarase o grado de consecución dos obxectivos e contidos 

mínimos.  O criterio de avaliación a seguir será o seguinte: Progreso nos 

resultados das avaliacións, tendo en conta o número de áreas con cualificación 

global positiva conseguidos polo alumando con respecto á avaliación do curso 

anterior.  
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11. REQUISITOS MÍNIMOS 
5º de Primaria 

• Saúdos, agradecementos e despedidas. 

• Preguntar e responder preguntas sencillas sobre si mesmos e sobre outros. 

• Describirse a si mesmos. 

• Facer preguntas e respostas curtas usando o presente. 

• Descripción (usando afirmativo enegativo) das rutinas diarias e actividades 

típicas. 

• Preguntar e responder preguntas sencillas en primeira e terceira persoa (sin-

gular e plural) para describir acción que ocorren nese momento. 

• Expresión de instruccións báscias para indicar direccións en afirmativo e ne-

gativo. 

• Facer preguntas e respostar sencillas acerca da data (días de semana, me-

ses, o tempo…) 

• Facer preguntas simples acerca de gustos e preferencias. 

• Describir unha rutina facendo uso dos adverbios de frecuencia (always, some-

times…) 

• Vocabulario: Pertenzas, cores, números cardinais do 1 ao 1000, e ordinais do 

1 ao 100, describir xente, lugares e obxectos, países, nacionalidades, continen-

tes, traballos, lugares da cidade, comidas, sentimentos, accións, paisaxes, días 

da semana, meses e estacións. 
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12. PLAN DE REFORZO E RECUPERACIÓN DA 

ASIGNATURA 

•  Faranse actividades de reforzo e materiais específicos para garantir que o 

alumnado nesta situación poda conseguir os obxectivos esperados. 

• Farase un seguemento individual e continuado do traballo destes estudantes, 

para poder resolver calqueira dúbida que podan ter. 

• Subiranse á aula virtual materiais específicos de reforzo para estes 

estudantes, para que podan complementar o traballo na aula co traballo dende 

casa. 
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13. PLANS E PROXECTOS ESCOLARES 

Proxecto lector: Lei Oránica 8/2013, 9 de Decembro. Artículo 18, Lei Orgánica 

de Educación 2/2006, 3 de maio (LOE). Anexo IV: Usaranse distintas historias 

en cada unidade, que serán o centro da mesma. Con estas historias 

traballaremos o vocabulario principal e repasaremos os coñecementos previos 

e os intereses dos alumnos. Ademais, traballaremos con libros reais de países 

de lingua inglesa, para despertar o interese acerca da cultura e a costumes 

sociais dalá. Para isto teremos un período regular de lectura na clase, para ver 

e escoitar historias con eles. 

Plan de convivencia: O Plan de convivencia, de coexistencia e participación 

na comunidade educativa será traballado en cada clase baseándonos nunha 

relación libre de prexuizos cos nosos estudantes e usando materiais que 

promovan a co-existencia. 

Plan de TICs: Mediante a introducción de novos materiais na aula, como smart 

boards ou CDs interactivos con xogos, temos a posibilidade de introducir as 

novas tecnoloxías na aula, para poñer aos nenos e nenas en contacto con 

novos medios de aprendizaxe constantemente. Non podemos olvidar o uso de 

ordenadores na aula de informática, e o uso de internet para a búsqueda de 

materiais, cancións e historias. Esta sección estará moi presente porque o uso 

de novas tecnoloxías será moi común na clase de inglés. Non podemos 

olvidarnos de que o noso centro entrou este ano no programa E-Dixgal, que 

fomenta o uso as novas tecnoloxías entre os nosos estudantes, 

proporcionando ordenadores portátiles para o uso individual dos noso 

alumnado de 5º de Primaria. Tamén, debido ás características especiais deste 

ano, moitos dos materiais e actividades feitos na clase serán subidos á aula 

virtual para que o alumnado poda acceder a eles dende a súa casa. 
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14. ADAPTACIÓN DAS CLASES A UNHA SITUACIÓN 

DE ENSINANZA MIXTA OU NON PRESENCIAL 

Debido á situación de alerta sanitaria, causada polo Co-ViD 19 este ano 

vivimos unha situación sen precedentes, na que tanto os profesores coma o  

alumnado poderíamos vernos traballando dende casa como xa ocurriu o 

pasado curso escolar. Este curso escolar, debemos estar preparados para 

afrontar unha situación de docencia dende casa, xa sexa de forma parcial o 

completa. Por iso mesmo, desarrollamos este apartado, para facilitar unhas 

pautas de seguemento básicas no caso de que nos atopemos nesta situación. 

No caso de docencia presencial, faremos fincapé no uso da aula virtual como 

ferramenta adicional para facer actividades de aula e traballo, para que o noso 

alumnado aprenda a manexala e utilizala. 

14.1 Docencia mixta 

No caso de que a situación que se nos presente consista en facer unha 

docencia mixta, alternando días de teletraballo e días de traballo presencial, 

seguiremos as mesmas pautas que durante o curso escolar: subiremos 

materiais á aula virtual para seguir traballando nos contidos, faremos videos 

explicativos para que os nosos alumnos comprendas as novas aprendizaxes e 

faremos reunións semanais para resolver dúbidas e manternos en contacto co 

noso alumnado, facendo fincapé no seu estado emocional e anímico. 

A aula virtual do centro será unha ferramenta clave nesta situación, pois o ano 

pasado serviunos para manter o contacto e o traballo tanto coas familias como 

co alumnado. Outras aplicacións e ferramentas dixitais serán utilizadas para 
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complementar as aprendizaxes, tales como: liveworksheets, kahoot, educaplay, 

vimeo, youtube… 

14.2 Docencia non presencial 

No caso de confinamento e docencia online ou non presencial, dende o centro 

decidimos seguir unhas directrices xerais, para facilitar a situación a toda a 

comunidade educativa: 

• Reducción das horas de clase: Baseándonos na experiencia do 

ano pasado, observamos que os alumnos non traballan da mesma 

maneira dende casa que no centro escolar. As familias non sempre 

están dispoñibles para axudar, e os nenos non sempre son autónomos 

nas tarefas asignadas; ademáis de que a carga lectiva é excesiva. Por 

isto, decidimos que no caso de docencia non presencial, cada tutor 

reduciría os horarios para adecualos a esta situación, con non maís de 

tres asignaturas cada día. 

• Traballo autónomo por parte do alumnado: Como docentes, 

cremos que nesta situación o alumnado ten que traballar de forma 

autónoma, facendo os exercicios asignados coa axuda das nosas 

explicacións, pero sen necesidade de que nós estemos virtualmente 

con eles en tódalas sesións. Por iso mesmo, non faremos 

videochamadas cada vez que haxa clase, senon que adicaremos ese 

tempo á corrección de traballos e exercicios que eles fixeran 

autónomamente. 
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• Videochamadas: O contacto continuo co alumnado é importante, 

xa non só para poñernos ao día dos seus avances e problemas na 

materia, senón para observar o seu estado emocional e axudarlles a 

sobrelevar a situación mediante charlas e reunións cos seus 

compañeiros de clase. Por iso, consideramos importante ter polo 

menos unha reunión semanal con cada clase, para preguntar dúbidas, 

facer repaso da materia e intercambiar opinións acerca de como levan 

a situación. 

A parte destas directrices xerais, dende a asignatura de inglés trataremos de 

levar un enfoque metodolóxido lúdico e facer actividades que estén baseadas 

nos intereses dos nosos alumnos e alumnas. Traballaremos con cancións, 

vídeos e historias curtas en lingua estranxeira, crucigramas, pasapalabras… 
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15. CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA PRÁCTICA 

DOCENTE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Contribución ao desenvolvemento social e persoal dos estudantes. 

Busca un desenvolvemento integral 

dos estudantes, favorecendo a súa 

integración e autonomía persoal. 

          

Coñece o transfondo persoal dos 

estudantes e está interesada nos seus 

hobbies e intereses. 

          

Móstrase accesible para os estudantes 

e as familias. 

          

Toma as medidas necesarias para 

mellorar a coexistencia e a resolución 

pacífica de conflictos. 

          

Organización da aula e uso dos recursos da escola. 

Busca unha organización flexible das 

actividades feitas para o centro. 

          

Axusta as actividades aos recursos da 

escola. 

          

Contribución aos plans e proxectos escolares. 

Coñece os plans e proxectos escolares.           

Fai as actividades necesarias para 

desenrolar os plans e proxectos. 

          

Colabora no seguemento e 

implementación de plans e proxectos. 
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16. CRITERIOS PARA A AVALIACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN 

O proceso de facer a programación é previo ao comezo do ano escolar, así que 

pode haber diferencias entre o planeado e as necesidades reais. A 

programación debe ser avaliada polo equipo de ciclo periódicamente para facer 

as adaptaciones á evolución do proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

Seguiremos os seguintes criterios. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Organización e distribución dos contidos e criterios de avaliación. 

Os contidos teñen unha 

temporalización flexible. 

          

Os obxectivos e as metas son 

alcanzables e relacionadas coa concreción 

curricular. 

          

As actividades son coherentes cos 

contidos e obxectivos. 

          

Enfoques metodolóxicos e didácticos. 

Promove a participación  activa dos 

estudantes con actividades motivadoras. 

          

Establece metodoloxías aos 

obxectivos. 

          

Procedementos e instrumentos de avaliación. 

Son adecuados para a idade e as 

habilidades dos estudantes. 
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Usa a observación diaria e notas diarias 

para recoller información. 

          

Usa diversas técnicas e instrumentos.           

Medidas para a diversidade de intereses, motivacións, ritmos e 

estilos de aprendizaxe. 

Ten en conta a diversidade de intereses, 

motivacións, ritmos e estilos de aprendizaxe. 

          

Introduce medidasde detección de 

problemas e/ou dificultades. 

          

Ten unha natureza comprensiva e 

preventiva das dificultades. 
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17. COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS E ESTUDANTES 

Cada trimestre un boletín de notas é enviado a cada familia, no cal se explican 

as súas notas e o seu comportamento cívico-social. Cada luns, de 5 a 6, o tutor 

recibirá de forma telemática aos país de un ou varios alumnos para dar 

información acerca da evolución académica dos seus alumnos. Os 

especialistas informarán ao tutor do desenvolvemento dos alumnos nas súas 

materias antes das titorías. 

Cada semana as libretas e os activity books serán revisados, facendo unha 

análise cos estudantes, para que podan rectificar e asegurar os seus 

coñecementos. 

Ademáis, as comunicacións importantes levaranse a cabo en formato papel e 

electrónico, co uso da apliación abalar movil. 
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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTO 

Tendo en conta a realidade actual da Unión Europea, o concepto de 

plurilingüismo adquire cada vez máis importancia para o Consello de Europa no 

que se refire á aprendizaxe de idiomas, promovendo a aprendizaxe dos 

mesmos mediante a elaboración do Marco Común Europeo de Referencia ( 

MCER). O coñecemento de idiomas estranxeiros ofrece aos nosos estudantes 

unha perspectiva multicultural da vida. 

1.1 Escola 

Real Decreto 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos 

mínimos dos centros que imparten os ensinos de segundo ciclo de Educación 

Infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria. 

Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento 

Orgánico dos centros de Educación Infantil e de Educación Primaria. 

Orde do 22 de xullo de 1997, pola que se regulan determinados aspectos da 

organización e funcionamento das escolas de Educación Infantil, das escolas 

de Educación Primaria e das escolas de Educación Infantil e Primaria 

dependentes da Consellería de Educación e Xestión Universitaria. 

Decreto-Ley, 31/2020, do 29 de setembro, que trata de cuestións importantes 

sobre a  flexibilización dos criterios de avaliación e os criterios de promoción 

dos alumnos. 

A presente programación está dirixida aos alumnos dos 6 niveis de Educación 

Primaria do CEIPP Santa María, situado na localidade das Pontes de García 

Rodríguez (A Coruña). A maioría dos alumnos viven en entidades de pequena 

poboación, onde as familias teñen un nivel socioeconómico medio. 

A poboación ten ao redor de 10.000 habitantes, e outras dúas escolas públicas 

para proporcionar servizos educativos á zona. O CEIPP Santa María está 

situado no centro do pobo, o que lles permite non ter servizo de autobús. 

Ademais, a escola está dentro do Proxecto Plurilingüe, o que significa que 

terán a materia de Artes en inglés. 

O centro ten 9 unidades, tres para Educación Infantil e seis para Educación 

Primaria. O número de profesores desta escola é de 17. Hai 4 profesores de 
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Educación Infantil, 6 profesores de Primaria, un profesor de Inglés, un profesor 

de Música, un profesor de Educación Física, un profesor de Relixión (que 

tamén visita outras escolas), un profesor de Lingua e Audición e un orientador. 

O número total de alumnos é de 157, dos cales 36 están matriculados en 

Educación Infantil e 121 distribúense entre os diferentes niveis de Educación 

Primaria: 

Nivel Número de 

estudantes 

4º Ed. Inf. 8 

5º Ed. Inf. 8 

6º Ed. Inf. 20 

1º Ed. Primaria 21 

20 Ed. Primaria 10 

3º Ed. Primaria 20 

4º Ed. Primaria 14 

5º Ed. Primaria 13 

6º Ed. Primaria 24 

 

A nosa escola ten un profesor auxiliar de conversación itinerante co que 

traballar o idioma. Normalmente vai ás materias de arte e inglés. 
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1.2 Clase 

A escola ten unha aula de inglés en si mesma, que se atopa no segundo piso. 

Este ano, a aula de inglés utilízase como un aula Covid-19, para manter aos 

estudantes con síntomas. O profesor de inglés terá que visitar cada clase co 

material necesario. Cada clase ten un proxector conectado a un computador, 

unha pizarra branca e unha de xiz, mesas, cadeiras e diferentes útiles 

escolares. Cada alumno terá que traer o material necesario, e tentaremos non 

compartir ningún material da aula (lapis, bolígrafos...). 

  



4 
 

2. Á ÁREA DE LINGUA ESTRANXEIRA:  INGLÉS  

A linguaxe é a ferramenta para a aprendizaxe e a comunicación, por iso os idiomas 

son vitais na vida cotiá das persoas. Neste mundo globalizado no que vivimos, 

agora máis que nunca, os idiomas deben ser aprendidos dende o principio. A 

aprendizaxe de idiomas estranxeiros é pertinente neste contexto, para poder 

comunicarse nun contexto multicultural e plurilingüe.  

O Marco Europeo de Referencia para as Linguas determina as competencias 

lingüísticas dos estudantes en cada parte da aprendizaxe de idiomas ao longo da 

súa vida. A Educación Primaria é só o comezo desta aprendizaxe de idiomas 

estranxeiros, e a base para os alumnos, de modo que cando terminen a súa 

educación e aprendizaxe escolar terán comprensión e comunicación escrita e oral 

nun idioma estranxeiro que lles permita ser usuarios independentes.  

En Galicia temos o primeiro contacto coa aprendizaxe de linguas estranxeiras no 

segundo ciclo de Educación Infantil, co obxectivo de darlles as primeiras 

experiencias nas habilidades orais. Cando estes alumnos chegan á Educación 

Primaria xa teñen certa experiencia coa lingua estranxeira. O plan de estudos está 

estruturado para cada ano en cinco bloques. Mostrámolos por separado, pero 

deben ser entendidos como inseparables na práctica lingüística, en cada acto 

comunicativo.  

Dacordo co artigo 4 do Decreto 105/2014, os contidos son o conxunto de 

coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que contribúen á consecución 

dos obxectivos de cada etapa educativa e á adquisición de competencias. Os 

contidos ordénanse en disciplinas, que se clasifican en materias, áreas, ámbitos e 

módulos segundo o ensino, as etapas educativas ou os programas nos que 

participan os alumnos.  

Bloque 1. Comprensión de textos orais: trata da comprensión auditiva. Consta de 

dous partes: a primeira ten que ver coas estratexias de comprensión e a segunda 

coa identificación de patróns sonoros, ritmo, entoación e acento básico como 

aspectos fundamentais para a comprensión de textos orais breves.  

Bloque 2. Produción de textos orais: trata da expresión oral. Consta de dous 

partes: a primeira ten que ver coas estratexias de produción e a segunda coa 

identificación de patróns de son, ritmo, entoación e acento básico.  



5 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos: trata da lectura. Consta de dous 

partes: a primeira ten que ver con estratexias de comprensión e a segunda coa 

identificación de patróns gráficos, ortografía elemental e convencións de puntuación. 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: trata da escritura. Consta de dous 

partes: a primeira ten que ver coas estratexias de produción e a segunda coa 

identificación de patróns gráficos, ortografía elemental e convencións de puntuación. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia cultural: trata da reflexión sobre 

a lingua e a conciencia intercultural. Trátase dos aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos, as funcións comunicativas, as estruturas sintácticas- discursivas e 

o léxico oral de alta frecuencia.  

Os contidos, os criterios de avaliación e as normas de aprendizaxe organízanse nos 

cinco grandes bloques, e temos que miralos de maneira competente. As relacións 

entre estes tres elementos do programa de estudos son inequívocas. Isto significa 

que por cada habilidade comunicativa listada nos estándares de aprendizaxe, debe 

haber un grupo de contidos relacionados con ela. Desta maneira, para avaliar a 

adquisición de cada estándar, debemos aplicar tódolos criterios de avaliación 

descritos para unha tarefa específica. Debe existir unha coordinación entre os 

profesores de linguas estranxeiras e os profesores de linguas cooficiais, para evitar 

a repetición dos contidos típicos de cada lingua, por exemplo as estratexias de 

lectura ou o proceso de escritura. É esencial un tratamento integral dos idiomas.  

Por último, o noso colexio forma parte da rede de colexios plurilingües de Galicia, o 

que significa que debe existir unha coordinación directa entre o profesor de lingua 

estranxeira, e aqueles que a utilizan para o ensino doutras áreas curriculares. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE 
Segundo o artigo 4 do Decreto 105/2014, as competencias son as capacidades 

para aplicar de maneira integrada os contidos de cada etapa de ensino e 

educación, a fin de lograr a execución adecuada das actividades e a resolución 

eficaz de problemas complexos. 

O Decreto 105/2014, artigo 5 e a Orde  ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, 

describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de 

avaliación no Ensino Primario, o Ensino Secundario e o Bacharelato: 

- 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 da iniciativa e o espírito empresarial ( CSIEE). 

- Concienciación e expresións culturais ( CCEC). 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira contribúe directamente á adquisición 

da competencia comunicativa lingüística, completando, enriquecendo e 

enchendo de novos puntos comprensivos e expresivos esta capacidade 

comunicativa. A aprendizaxe dunha lingua estranxeira baseado no 

desenvolvemento das capacidades comunicativas, contribuirá ao 

desenvolvemento desta competencia básica da mesma maneira que a lingua 

materna. A lingua estranxeira é esencial para esta competencia no discurso 

oral, xa que a capacidade de escoitar e falar é moi importante neste momento. 

Da mesma maneira, a aprendizaxe dunha lingua estranxeira mellora a 

competencia comunicativa ao desenvolver a capacidade de expresión.  
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4. OBXECTIVOS 

O Decreto 105/2014, no seu artigo 4, define como obxectivos os referentes 

relacionados cos logros que deben alcanzar os alumnos ao finalizar o proceso 

educativo, como resultado das experiencias de ensino e aprendizaxe 

intencionalmente planificadas para este fin. 

Decreto 105/2014, Artigo 3: 

a) Coñecer e apreciar as normas e valores da convivencia, aprender a traballar 

de acordo con eles, prepararse para a participación activa na cidadanía e o 

respecto dos dereitos humanos, así como a  multiculturalidad propia dunha 

sociedade democrática. 

b) Levar a cabo unha ética de traballo individual e en equipo, baseada no 

esforzo e a responsabilidade nos estudos, así como desenvolver aptitudes 

relacionadas coa confianza en si mesmo, o pensamento crítico, a iniciativa 

persoal, a curiosidade, o interese e a creatividade no proceso de aprendizaxe e 

o espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e resolución de conflitos que lles 

permitan crecer de maneira independente dentro da contorna familiar e 

doméstico, así como nos grupos sociais nos que interactúan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas 

entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, así como mostrar respecto e non discriminar ás persoas con algunha 

discapacidade.  

e) Coñecer e utilizar adecuadamente as linguas galega e castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas. 

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira, a capacidade de 

comunicarse (competencia comunicativa) a un nivel básico que lles permita 

expresar e comprender mensaxes sinxelas e interactuar en situacións cotiás. 
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g) Desenvolver habilidades matemáticas básicas e iniciar tarefas de resolución 

de problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser capaces de aplicalos a 

situacións da vida cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, 

Xeografía, Historia e Cultura, con especial atención aos relacionados e 

vinculados con Galicia. 

i) Introducirse no uso das TIC, con fins de aprendizaxe, utilizando o 

pensamento crítico cando se reciben e elaboran mensaxes. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e comezar a 

traballar na construción de respostas visuais e audiovisuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptando o corpo propio e o dos demais, 

respectando as diferenzas e utilizando a educación física e o deporte como 

medio para fomentar o desenvolvemento persoal e social. 

l) Coñecer e apreciar aos animais máis próximos ao ser humano e adoptar 

modos de comportamento que favorezan o seu coidado. 

m) Desenvolver as capacidades afectivas en todos os aspectos da 

personalidade e das relacións cos demais, así como unha actitude contraria á 

violencia, aos prexuízos de calquera natureza e aos estereotipos sexistas. 

n) Fomentar a educación viaria e as actitudes de respecto á prevención do 

tráfico e os accidentes de tráfico. 

o) Coñecer, apreciar e valorar a singularidade cultural, lingüística, física e 

social de Galicia, dando especial relevancia a aqueles homes e mulleres que 

realizaron importantes achegas á cultura e sociedade galegas. 

Sendo os obxectivos relacionados coa área de lingua estranxeira inglesa:  b),  

c),  f) e I) 

j) Use different artistic representations and expressions and start work on 

the construction of visual and audio-visual responses.  
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5. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 

ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

 b 

 f 

 B1.1. Estratexias de comprensión: 

 Mobilización de información previa sobre tipo de tarefa e 
tema. 

 Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión ao 

mesmo. 
 Distinción de tipos de comprensión  (sentido xeral, 

información esencial, puntos principais). 

 Formulación de hipótese sobre contido e contexto. 
 Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a 

partir da comprensión de elementos  significativos, 

lingüísticos e paralingüísticos. 
 Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de 

novos elementos. 

 B1.2. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: 
interese pola pronuncia coidada, polo ritmo, pola entoación e 
pola acentuación adecuadas, tanto nas participacións orais 

como nas imitacións, recitacións e dramatizacións. 
 

 B1.1. Identificar o sentido xeral, a información 

esencial e os puntos principais en textos orais 
moi breves e sinxelos en lingua estándar, con 
estruturas simples e léxico de uso moi 

frecuente, articulados con claridade e 
lentamente e transmitidos de viva voz ou por 
medios técnicos, sobre temas habituais e 

concretos relacionados coas propias 
experiencias, necesidades e intereses en 
contextos cotiáns predicibles ou relativos a 

áreas de necesidade inmediata nos ámbitos 
persoal, público e educativo, sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e non 

distorsionen a mensaxe, que se poida volver 
escoitar o devandito ou pedir confirmación e 
conte con apoio visual ou cunha clara referencia 

contextual. 
  B1.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias 

básicas máis adecuadas para a comprensión do 

sentido xeral, a información esencial ou os 
puntos principais do texto. 

 B1.3. Utilizar as indicacións do contexto e da 

información contida no texto para facerse unha 
idea dos significados probables de palabras e 
expresións que se descoñecen.  

 B1.4. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación básicos e recoñecer os 
significados e intencións comunicativas xerais 

relacionados con estes. 

 PLEB1.1. Comprende o esencial de 

anuncios publicitarios sobre produtos 
que lle interesan (xogos, ordenadores, 
CD etc.). 

 CCL 

 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 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, 

 CAA  
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

deporte etc.), a condición de que conte 
con imaxes e ilustracións e se fale de 
maneira lenta e clara.  

 PLEB1.7. Comprende o sentido xeral e o 

esencial e distingue os cambios de tema 
de programas de televisión ou doutro 
material audiovisual e multimedia dentro 

da súa área de interese (p. e. nos que se 
entrevista a mozos e mozas ou 
personaxes coñecidos  ou coñecidas 

sobre temas cotiás (por exemplo, o que 
lles gusta facer no seu tempo libre) ou 
nos que se informa sobre actividades de 

lecer (teatro, cinema, eventos deportivos 
etc.). 

 CCL 

 CAA 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 b 

 f 
 i 

 B2.1. Estratexias de produción: 

 Planificación 
 Concibir a mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea 

ou ideas principais e a súa estrutura básica. 

 Adecuar o texto á persoa destinataria, contexto e canle, 
aplicando o rexistro e a estrutura de discurso adecuados 
a cada caso. 

 Execución 
 Expresar a mensaxe con claridade, coherencia, 

estruturándoo adecuadamente e axustándose, se é o 

caso, aos modelos e fórmulas de cada tipo de texto. 
 Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis 

modesta da tarefa) ou a mensaxe (facer concesións no 

que realmente lle gustaría expresar), tras valorar as 
dificultades e os recursos dispoñibles. 

 Apoiarse en tirar o máximo partido dos coñecementos 

previos (utilizar linguaxe prefabricada etc.). 
 Compensar as carencias lingüísticas mediante    

procedementos lingüísticos, paralingüísticos ou 

paratextuais. 

 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 as estratexias 
básicas para producir textos orais monolóxicos 
ou dialóxicos moi breves e sinxelos, utilizando, 

p. e., fórmulas e linguaxe prefabricado ou 

 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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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

Lingüísticos 
 Modificar palabras de significado parecido. 
 Definir ou parafrasear un termo ou expresión. 

Paralingüísticos e paratextuais 
 Pedir axuda. 
 Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións 

que aclaran o significado. 
 Usar linguaxe corporal culturalmente pertinente 

(xestos, expresións faciais, posturas, contacto visual 

ou corporal, proxémica). 
 Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas 

convencionais. 

 B2.2. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: 
interese pola pronuncia coidada, polo ritmo, pola entoación e 
pola acentuación adecuadas. 

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.  

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 b 

 f 
 i 

 B3.1. Estratexias de comprensión: 

 Mobilización de información previa sobre tipo de tarefa e 
tema. 

 Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión ao 

mesmo. 
 Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, 

información esencial, puntos principais). 

 Formulación de hipótese sobre contido e contexto. 
 Inferencia e formulación de hipótese sobre significados a 

partir da comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos e paralingüísticos. 
 Reformulación de hipótese a partir da comprensión de novos 

elementos. 

 B3.2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: convencións 

 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. 

 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 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

sociais, normas de cortesía e rexistros; costumes, valores, 
crenzas e actitudes; linguaxe non verbal.  

 B3.3. Funcións comunicativas: 

 Saúdos e presentacións, desculpas, agradecementos, 
invitacións. 

 Expresión da capacidade, o gusto, a preferencia, a opinión, o 

acordo ou desacordo, o sentimento, a intención. 
 Descrición de persoas, actividades, lugares, obxectos, 

hábitos, plans. 

 Narración de feitos pasados remotos e recentes. 
 Petición e ofrecemento de axuda, información, instrucións, 

obxectos, opinión, permiso. 

 Establecemento e mantemento da comunicación. 
 B3.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas:  

 Interese polo lectura dos textos escritos propios e alleos 

valorando o seu sentido estético, correcta grafía e ortografía. 

 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. 

 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 

 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 

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 b 
 f 
 i 

 B4.1 Estratexias de produción: 
 Planificación: 

 Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e 

comunicativas co fin de realizar eficazmente a tarefa 
(repasar que se sabe sobre o tema, que se pode ou se 
quere dicir etc.). 

 Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario ou gramática, obtención de 
axuda etc.). 

 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  

 PLEB4.2. Escribe correspondencia 
persoal breve e simple (mensaxes, 

 CCL 
 CD  
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

 Execución: 
 Expresar a mensaxe con claridade axustándose aos 

modelos e fórmulas de cada tipo de texto. 

 Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis 
modesta da tarefa) ou a mensaxe (facer concesións no 
que realmente lle gustaría expresar), tras valorar as 

dificultades e os recursos dispoñibles. 
 Apoiarse en e sacar o máximo partido dos coñecementos 

previos (utilizar linguaxe prefabricada etc.). 

 B4.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas: 
 Interese pola presentación dos textos escritos propios e 

alleos valorando o seu sentido estético e empregando a 

correcta grafía e ortografía. 

 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. 

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. 

 CAA  
 CSC  

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

 b 
 f 

 B5.1. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: convencións 
sociais, normas de cortesía e rexistros; costumes, valores, 
crenzas e actitudes; linguaxe non verbal, así como a realidade 

plurilingüe e multicultural da propia contorna. 
 B5.2 Funcións comunicativas: 

 Saúdos e presentacións, desculpas,agradecementos, 

invitacións. 
 Expresión da capacidade, o gusto, a preferencia, a opinión, o 

acordo ou desacordo, o sentimento, a intención. 

 Descrición de persoas, actividades, lugares, obxectos, 
hábitos, plans. 

 Narración de feitos pasados remotos e recentes. 

 Petición e ofrecemento de axuda, información, instrucións, 
obxectos, opinión, permiso. 

 Establecemento e mantemento da comunicación. 

  B5.3. Estruturas sintáctico-discursivas: 
 Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and); disxunción 

(or); oposición (but); causa (because); finalidade (to- infinitive, 

e. g. I did it to help her); comparación (as Adj. as; smaller 

 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 elementais. 

 B5.3. Distinguir a función ou funcións 

comunicativas principais do texto (p. e. unha 

 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  

 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 

 CCL 

 CD 
 CSC  
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

(than); the biggest).  
 Relaciones temporais (when; before; after). 
 Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)). 

 Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; How + Adj., e. g. 
How nice!; exclamatory sentences, e. g. I love salgade!). 

 Negación (negative sentences with not, never, non (Adj.), 

nobody, nothing; Non (+ negative tag)). 
 Interrogación (Wh- questions; Aux. questions). 
 Expresión do tempo: pasado (simple past; present perfect); 

presente (simple present); futuro (going to; will). 
 Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo 

(present and past continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., 

e. g. always, everyday)); incoativo (start –ing); terminativo 
(finish –ing).  

 Expresión da modalidade: factualidade (declarative 

sentences); capacidade (can); posibilidade (may); necesidade 
(must; need); obriga (have (got) to; imperative); permiso (can; 
may); intención (going to; will). 

 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 four digits; ordinal numerals up to two digits. Quantity: all, 
many, a lot, some, (a) few, (a) little, more, much, half, a 
bottle/cup/glass/piece of. Degree: very, too, enough). 

 Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, 
position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 

 Expresión do tempo (points (e. g. quarter past five); divisions 

(e. g. half an hour, summer), and indications (e. g. now, 
tomorrow (morning)) of estafe; duration (e. g. for two days); 
anteriority (before); posteriority (after); sequence (first…then); 

simultaneousness (at the same estafe); frequency (e. g. 
sometimes, on Sundays). 

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

 B5.4. Léxico oral de alta frecuencia (recepción e produción) 
relativo a identificación persoal; vivenda, fogar e contorna; 
actividades da vida diaria; familia e amizades; traballo e 

ocupacións; tempo libre, lecer e deporte; viaxes e vacacións; 
saúde e coidados físicos; educación e estudo; compras e 
actividades comerciais; alimentación e restauración; transporte; 

lingua e comunicación; medio ambiente, clima e contorna natural; 

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. 

 B5.6. 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 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 

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). 

 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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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 
clave 

e tecnoloxías da información e a comunicación. 
 

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 
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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6. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Decreto 105/2014, Artículo 10: o calendario escolar terá un mínimosw 175 días escolares.  

Orde do 25 de xuño 2020, que aproba o calendario escolar 2020/2021. 

Tivemos en conta unha organización flexible dos contidos. As Unidades Didácticas que levaremos a cabo ao longo do ano se 
distribuirán da seguinte maneira, a pesar de que a súa distribución e temporalización poden cambiar dependendo das posibles 
dificultades que o alumnado poda mostrar ou factores externos que podan aparecer debido á situación actual de pandemia na que 
nos atopamos. 

1º 

trimestre 

Starter, Unit 1, Halloween, Unit 2 and Christmas 

2º 

trimestre 

Unit 3, Unit 4 and Easter 

3º 

trimestre 

Unit 5, Unit 6 and Final Review 
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Sexto de Primaria: 

Starter Unit: 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

f) 

a. Estratexias de 
comprensión: 
toman contacto 
co léxico e 
gramática 
visualizando as 
versións 
animadas no 
iPack do 
vocabulario, 
cancións e 
historias.  

 

a. Patróns sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 
entoación: Os 
sons /ʧ/ e /ʃ/. 
Unha rima e unha 
canción 
(Welcome to 
Rooftops!). 

B1.1. Identificar o sentido xeral, a información esencial e os 
puntos principais en textos orais moi breves e sinxelos en 
lingua estándar, con estruturas simples e léxico de uso moi 
frecuente, articulados con claridade e lentamente e 
transmitidos de viva voz ou por medios técnicos, sobre temas 
habituais e concretos relacionados coas propias experiencias, 
necesidades e intereses en contextos cotiáns predicibles ou 
relativos a áreas de necesidade inmediata nos ámbitos 
persoal, público e educativo, sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e non distorsionen a mensaxe, que se 
poida volver escoitar o devandito ou pedir confirmación e 
conte con apoio visual ou cunha clara referencia contextual. 

  

PLEB1.1. Comprende o esencial de 
anuncios publicitarios sobre produtos que 
lle interesan (xogos, ordenadores, CD 
etc.). 

CL 

 

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.   

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).  

CL 

 

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.  

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

CL 

AA 
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B1.4. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos e recoñecer os significados e intencións 
comunicativas xerais relacionados con estes. 

PLEB1.4. Identifica o tema dunha 
conversa cotiá predicible que ten lugar na 
súa presenza (por exemplo, nunha tenda, 
nun tren). 

CL 

   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. 

 

   PLEB1.6. Comprende as ideas principais 
de presentacións sinxelas e ben 
estruturadas sobre temas familiares ou do 
seu interese (por exemplo, música, 
deporte etc.), a condición de que conte 
con imaxes e ilustracións e se fale de 
maneira lenta e clara. 

 

   PLEB1.7. Comprende o sentido xeral e o 
esencial e distingue os cambios de tema 
de programas de televisión ou doutro 
material audiovisual e multimedia dentro 
da súa área de interese (p. e. nos que se 
entrevista a mozos e mozas ou 
personaxes coñecidos ou coñecidas sobre 
temas cotiás (por exemplo, o que lles 
gusta facer no seu tempo libre) ou nos que 
se informa sobre actividades de lecer 
(teatro, cinema, eventos deportivos etc.). 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

b) b. Estratexias de B2.1. Participar de maneira simple e comprensible en 
conversas moi breves que requiran un intercambio directo de 

PLEB2.1. Fai presentacións breves e 
sinxelas, previamente preparadas e 

CL 
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c) 

i) 

produción: 
familiarízanse co 
contexto da 
unidade falando 
sobre programas 
de intercambio de 
estudantes 
Seguen un 
modelo de 
diálogo para 
producir o seu 
propio. Utilizan o 
vocabulario e 
estruturas 
aprendidos na 
unidade para 
producir textos 
orais. 

 

c. Patróns sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 
entoación: Os 
sons /ʧ/ e /ʃ/. 
Unha rima e unha 
canción 
(Welcome to 
Rooftops!). 

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.  

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 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.  

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.  

 CL 

 CL 

SC 

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. 

 CL 

SC 

  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   
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moi simples, lingüísticas ou non verbais (p. e. xestos ou 
contacto físico) para iniciar, manter ou concluír unha breve 
conversa. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

b. Estratexias de 
comprensión: 
visualizan a 
historia no iPack 
antes de tomar 
contacto co texto 
escrito. Fan 
predicións sobre 
o contido da 
historia. 
Participan en 
xogos para 
familiarizarse coa 
forma escrita do 
novo vocabulario. 

 

d. Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas: len 
unha rima con 
palabras que 
conteñen os sons 
/ʧ/ e /ʃ/ e len unha 
canción. 

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.  

 

CL 

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.   

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.  

CL 

B3.3. Inferir do contexto e da información contida no texto os 
significados probables de palabras e expresións que se 

descoñecen.   

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.  

CL 

AA 

B3.4. Inferir do contexto e da información contida no texto os 
significados probables de palabras e expresións que se 
descoñecen. 

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 

CL 

AA 
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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.). 

 

   PLEB3.6. Emprega de forma axeitada os 
signos ortográficos básicos (p. e. punto, 
coma), así como símbolos de uso 

frecuente (p. e. ☺, @, ₤). 

 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

e. Estratexias de 
produción: 
completan xogos 
no iPack co 
vocabulario e a 
gramática. 
Escriben frases e 
breves textos 
seguindo un 
modelo. Escriben 
textos utilizando 
información de 
táboas/notas. 

 

f. Patróns gráficos e 
convencións 

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.).  

 

CL 

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.   

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.  

CL 
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ortográficas 
básicas: 
identifican os 
patróns gráficos 
dos sons /ʧ/ e /ʃ/. 

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. 

 CL 

 

B4.8. Facer uso das ferramentas informáticas para completar 
actividades predeseñadas polo persoal docente. 

 CL 

AA 

  B4.9. Usar correctamente o dicionario bilingüe, biblioteca de 
aula e outros materiais de consulta para a elaboración de 
textos, respectando as súas normas de funcionamento. 

  

Bloque 5. Coñecimiento da lingua e conciencia intercultural 

b) 

f) 

g. Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
un texto sobre 
actividades de 
lecer e tempo 
libre en un club, 
unha historia de 
detectives (The 
Sports 
Tournament) e un 
diálogo sobre os 
personaxes. 
Participan en 
xogos 
respectando as 
normas; 
preguntas e 
respostas cun 
compañeiro; 

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.   

 

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. 

SC 

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. 

PLEB5.2. Desenvólvese en transaccións 
cotiás (p. e. pedir nunha tenda un produto 
e preguntar o prezo).  

CL 

SC 

B5.3. Distinguir a función ou funcións comunicativas principais 
do texto (p. e. unha demanda de información, unha orde, ou 

PLEB5.3. Participa en conversas cara a 
cara ou por medios técnicos (teléfono, 

CL 



23 
 

diálogos breves 
sobre información 
persoal. 
Información sobre 
acontecementos 
deportivos, 
países. 

 

h. Funcións 
comunicativas: 
descrición e 
expresión de 
países, 
nacionalidades, 
idiomas, deportes 
e competicións, 
deseños téxtiles, 
apariencia física. 
Descrición das 
fotografías do 
libro. Utilizan os 
números ordinaes 
e as datas. 
Expresión dunha 
historia. 

 

i. Estructuras 
sintáctico-
discursivas: What 
nationality is 
he/she?; My 
name’s (Marie); 
I'm/He/She’s from 

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).   

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). 

SIEE 

 

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).   

PLEB5.4. Participa nunha entrevista, p. e. 
médica nomeando partes do corpo para 
indicar o que lle doe. 

CL 

SC 

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. 

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. 

CL 

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. 

 CL 

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 

 CL 
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Canada; 
I'm/He/She’s 
Canadian; 
Where's he/she 
from?; He/She 
has got dark hair. 

 

j. Léxico de alta 
frecuencia 
relativo a: 
Countries: 
Canada, Tunisia, 
Sweden, Greece, 
Thailand, 
Ecuador; 
Nationalities: 
Canadian, 
Tunisian, 
Swedish, Greek, 
thai, Ecuadorian; 
Patterns: 
spotted, striped, 
checked, flowery, 
light (blue), dark 
(blue); Sports: 
team, 
tournament, 
coach, winner 
(clave). Colores, 
prendas de vestir, 
apariencia física, 
números ordinais 
1

st
-6

th
, obxectos 

persoais (repaso). 

(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.   

 CL 

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.  

 CL 

B5.10. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en 
situacións reais ou simuladas en contextos menos dirixidos. 

 CL 

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…). 

 CL 

SC 

B5.12. Indagar a realidade plurilingüe e multicultural das 
familias e da súa contorna, e identificar semellanzas e 
diferenzas, evitando os estereotipos. 

 CL 

SC 
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  B5.13. Establecer similitudes e diferenzas das linguas que hai 
na aula ou na súa contorna máis próxima. 

  

  B5.14. Valorar as linguas coma 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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Unit 1 – At the Club 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

f) 

c. Estratexias de 
comprensión: 
toman contacto co 
léxico e gramática 
visualizando as 
versións 
animadas no 
iPack do 
vocabulario, 
cancións e 
historias.  

 

k. Patróns sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 
entoación: Os 
sons /eɪ/ e 
consoante + /ɪ/. 
Unha rima e unha 
canción (Free 
time). 

B1.1. Identificar o sentido xeral, a información esencial e os 
puntos principais en textos orais moi breves e sinxelos en 
lingua estándar, con estruturas simples e léxico de uso moi 
frecuente, articulados con claridade e lentamente e 
transmitidos de viva voz ou por medios técnicos, sobre temas 
habituais e concretos relacionados coas propias experiencias, 
necesidades e intereses en contextos cotiáns predicibles ou 
relativos a áreas de necesidade inmediata nos ámbitos 
persoal, público e educativo, sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e non distorsionen a mensaxe, que se 
poida volver escoitar o devandito ou pedir confirmación e 
conte con apoio visual ou cunha clara referencia contextual. 

  

PLEB1.1. Comprende o esencial de 
anuncios publicitarios sobre produtos que 
lle interesan (xogos, ordenadores, CD 
etc.). 

CL 

 

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.   

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).  

CL 

 

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.  

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

CL 

AA 
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B1.4. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos e recoñecer os significados e intencións 
comunicativas xerais relacionados con estes. 

PLEB1.4. Identifica o tema dunha 
conversa cotiá predicible que ten lugar na 
súa presenza (por exemplo, nunha tenda, 
nun tren). 

CL 

   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. 

 

   PLEB1.6. Comprende as ideas principais 
de presentacións sinxelas e ben 
estruturadas sobre temas familiares ou do 
seu interese (por exemplo, música, 
deporte etc.), a condición de que conte 
con imaxes e ilustracións e se fale de 
maneira lenta e clara. 

 

   PLEB1.7. Comprende o sentido xeral e o 
esencial e distingue os cambios de tema 
de programas de televisión ou doutro 
material audiovisual e multimedia dentro 
da súa área de interese (p. e. nos que se 
entrevista a mozos e mozas ou 
personaxes coñecidos ou coñecidas sobre 
temas cotiás (por exemplo, o que lles 
gusta facer no seu tempo libre) ou nos que 
se informa sobre actividades de lecer 
(teatro, cinema, eventos deportivos etc.). 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

b) l. Estratexias de B2.1. Participar de maneira simple e comprensible en 
conversas moi breves que requiran un intercambio directo de 

PLEB2.1. Fai presentacións breves e 
sinxelas, previamente preparadas e 

CL 
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c) 

i) 

produción: 
familiarízanse co 
contexto da 
unidade falando 
sobre programas 
de intercambio de 
estudantes 
Seguen un 
modelo de 
diálogo para 
producir o seu 
propio. Utilizan o 
vocabulario e 
estruturas 
aprendidos na 
unidade para 
producir textos 
orais. 

 

m. Patróns sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 
entoación: 
reproducen 
palabras cos sons 

/e/ e consonante 

+ //. Reproducen 
unha rima e 
cantan a canción 
da unidade (Free 
time). 

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.  

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 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.  

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.  

 CL 

 CL 

SC 

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. 

 CL 

SC 

  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, 
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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. 

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

d. Estratexias de 
comprensión: 
visualizan a 
historia no iPack 
antes de tomar 
contacto co texto 
escrito. Fan 
predicións sobre o 
contido da 
historia. 
Participan en 
xogos para 
familiarizarse coa 
forma escrita do 
novo vocabulario. 

 

n. Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas: len 
unha rima con 
palabras que 
conteñen os sons 
/eɪ/ e consoante + 
/ɪ/ e len unha 

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.  

 

CL 

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.   

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.  

CL 

B3.3. Inferir do contexto e da información contida no texto os 
significados probables de palabras e expresións que se 

descoñecen.   

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.  

CL 

AA 
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canción. B3.4. Inferir do contexto e da información contida no texto os 
significados probables de palabras e expresións que se 
descoñecen. 

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). 

CL 

AA 

   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.). 

 

   PLEB3.6. Emprega de forma axeitada os 
signos ortográficos básicos (p. e. punto, 
coma), así como símbolos de uso 

frecuente (p. e. ☺, @, ₤). 

 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

o. Estratexias de 
produción: 
completan xogos 
no iPack co 
vocabulario e a 
gramática. 
Escriben frases e 
breves textos 
seguindo un 
modelo. Escriben 
textos utilizando 
información de 
táboas/notas. 

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.).  

 

CL 

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.   

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 

CL 
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p. Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas 
básicas: 
identifican os 
patróns gráficos 
dos sons /eɪ/ e 
consoante + /ɪ/ 

(familia, amigos e amigas, afeccións, 
actividades cotiás, obxectos e lugares) e 
fai preguntas relativas a estes temas.  

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. 

 CL 

 

B4.8. Facer uso das ferramentas informáticas para completar 
actividades predeseñadas polo persoal docente. 

 CL 

AA 

  B4.9. Usar correctamente o dicionario bilingüe, biblioteca de 
aula e outros materiais de consulta para a elaboración de 
textos, respectando as súas normas de funcionamento. 

  

Bloque 5. Coñecimiento da lingua e conciencia intercultural 

b) 

f) 

q. Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
un texto sobre 
actividades de 
tiempo libre, un 
texto cultural 
sobre as 
actividades de 
diferentes nenos 
(Totally Scoutsl), 
unha historia de 
detectives (Coach 
Jones), un 
diálogo sobre 
actividades de 

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.   

 

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. 

SC 

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 

PLEB5.2. Desenvólvese en transaccións 
cotiás (p. e. pedir nunha tenda un produto 
e preguntar o prezo).  

CL 

SC 
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tempo libre, un 
texto 
intercurricular 
(Map reading), 
unha entrevista 
personal e un 
texto sobre as 
afeccións de dúas 
celebridades. 
participan en 
xogos 
respectando as 
normas; 
preguntas e 
respostas cun 
compañeiro; 
diálogos breves 
sobre actividades 
de tiempo libre, as 
normas e os 
deportes. 
información sobre 
actividades de 
tempo libre, 
información sobre 
a orientación a 
través dos 
mapas.. frases e 
textos moi breves 
para describir 
actividades de 
tiempo libre e 
para completar 
recensións sobre 
unha historia e 
unha canción. 

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).   

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). 

CL 

SIEE 

 

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).   

PLEB5.4. Participa nunha entrevista, p. e. 
médica nomeando partes do corpo para 
indicar o que lle doe. 

CL 

SC 

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. 

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. 

CL 

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. 

 CL 
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r. Funcións 
comunicativas: 
descripción e 
expresión de 
actividades de 
tempo libre e de 
técnicas de 
orientación, 
expresión de 
cortesía ó hacer 
peticións. 
descrición das 
fotografías do 
libro; afeccións e 
actividades de 
tempo libre; 
expresión do que 
se pode e non se 
pode facer e 
expresión do que 
se lles da ben 
facer. Descrición 
de hobbies; 
descrición da 
interpretación de 
mapas (Map 
Reading). 

 

s. Estructuras 
sintáctico-
discursivas: Can 
for permission: 
affirmative and 
negative: 

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).  

 CL 

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.   

 CL 

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.  

 CL 

B5.10. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en 
situacións reais ou simuladas en contextos menos dirixidos. 

 CL 

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…). 

 CL 

SC 

B5.12. Indagar a realidade plurilingüe e multicultural das 
familias e da súa contorna, e identificar semellanzas e 
diferenzas, evitando os estereotipos. 

 CL 

SC 
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I/You/Ye/She/We/
They can read a 
magazine at 
home. 
I/You/Ye/She/We/
They can’t play 
computer games 
in class. Can for 
permission: 
questions and 
short answers: 
Can I/ you/ he/ 
she/ we/ they do 
crafts? Yes, you/ 
I/ he/ she/ we/ 
they can. No, you/ 
I/ he/ she/ we/ 
they can’t. 
Possessive 
pronouns: Whose 
racket is this? It’s 
mine/ yours/ his/ 
hers/ ours/ theirs. 
Whose medals 
are these? 
They’re mine/ 
yours/ his/ hers/ 
ours/ theirs. 
Present simple, 
present 
continuous. 
Everyday 
language. Asking 
very politely: May 
I make a snack? 
Yes, you may./ 
No, you may not. 



35 
 

 

t. Léxico de alta 
frecuencia relativo 
a: Free-time 
activities: feed 
the animals, play 
computer games, 
do crafts, make a 
snack, do (my) 
homework, read a 
magazine, watch 
a DVD, go on line, 
practice sport, text 
(my) friend. 
Guides and 
Scouts: uniform, 
badges, circus 
skills, juggle, 
international, 
camp. Sports: 
net, racket, 
medal, trophy, 
champion, goal. 
Maps: north, 
south, east, west, 
symbol, landmark 
(clave). Places at 
home and at 
school, classroom 
objects (repaso). 

 

 

  B5.13. Establecer similitudes e diferenzas das linguas que hai   
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na aula ou na súa contorna máis próxima. 

  B5.14. Valorar as linguas coma 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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Unit 2 – At the Dig 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

f) 

e. Estratexias de 
comprensión: 
toman contacto 
co léxico e 
gramática 
visualizando as 
versións 
animadas no 
iPack do 
vocabulario, 
cancións e 
historias.  

 

u. Patróns sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 
entoación: as 
distintas 
pronunciaciós do 
sufixo do pasado 
simple dos verbos 
regulares: /ɪd/ /t/ 
/d/. Unha rima e 
unha canción 

B1.1. Identificar o sentido xeral, a información esencial e os 
puntos principais en textos orais moi breves e sinxelos en 
lingua estándar, con estruturas simples e léxico de uso moi 
frecuente, articulados con claridade e lentamente e 
transmitidos de viva voz ou por medios técnicos, sobre temas 
habituais e concretos relacionados coas propias experiencias, 
necesidades e intereses en contextos cotiáns predicibles ou 
relativos a áreas de necesidade inmediata nos ámbitos 
persoal, público e educativo, sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e non distorsionen a mensaxe, que se 
poida volver escoitar o devandito ou pedir confirmación e 
conte con apoio visual ou cunha clara referencia contextual. 

  

PLEB1.1. Comprende o esencial de 
anuncios publicitarios sobre produtos que 
lle interesan (xogos, ordenadores, CD 
etc.). 

CL 

 

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.   

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).  

CL 

 

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.  

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

CL 

AA 
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(Keeping it real). B1.4. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos e recoñecer os significados e intencións 
comunicativas xerais relacionados con estes. 

PLEB1.4. Identifica o tema dunha 
conversa cotiá predicible que ten lugar na 
súa presenza (por exemplo, nunha tenda, 
nun tren). 

CL 

   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. 

 

   PLEB1.6. Comprende as ideas principais 
de presentacións sinxelas e ben 
estruturadas sobre temas familiares ou do 
seu interese (por exemplo, música, 
deporte etc.), a condición de que conte 
con imaxes e ilustracións e se fale de 
maneira lenta e clara. 

 

   PLEB1.7. Comprende o sentido xeral e o 
esencial e distingue os cambios de tema 
de programas de televisión ou doutro 
material audiovisual e multimedia dentro 
da súa área de interese (p. e. nos que se 
entrevista a mozos e mozas ou 
personaxes coñecidos ou coñecidas sobre 
temas cotiás (por exemplo, o que lles 
gusta facer no seu tempo libre) ou nos que 
se informa sobre actividades de lecer 
(teatro, cinema, eventos deportivos etc.). 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

b) v. Estratexias de B2.1. Participar de maneira simple e comprensible en 
conversas moi breves que requiran un intercambio directo de 

PLEB2.1. Fai presentacións breves e 
sinxelas, previamente preparadas e 

CL 
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c) 

i) 

produción: 
familiarízanse co 
contexto da 
unidade falando 
sobre programas 
de intercambio de 
estudantes 
Seguen un 
modelo de 
diálogo para 
producir o seu 
propio. Utilizan o 
vocabulario e 
estruturas 
aprendidos na 
unidade para 
producir textos 
orais. 

 

w. Patróns sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 
entoación: 
reproducen as 
distintas 
pronunciacións 
do sufixo do 
pasado simple 
dos verbos 

regulares: /d/ /t/ 
/d/ /. Reproducen 
unha rima e 
cantan a canción 
da unidade 
(Keeping it real). 

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.  

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 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.  

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.  

 CL 

 CL 

SC 

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. 

 CL 

SC 
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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. 

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

f. Estratexias de 
comprensión: 
visualizan a 
historia no iPack 
antes de tomar 
contacto co texto 
escrito. Fan 
predicións sobre 
o contido da 
historia. 
Participan en 
xogos para 
familiarizarse coa 
forma escrita do 
novo vocabulario. 

 

x. Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas: len 
unha rima coas 
distintas 
pronunciacións 

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.  

 

CL 

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.   

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.  

CL 

B3.3. Inferir do contexto e da información contida no texto os 
significados probables de palabras e expresións que se 

descoñecen.   

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, 

CL 

AA 



41 
 

do sufixo do 
pasado simple 
dos verbos 
regulares: /ɪd/ /t/ 
/d/, e len una 
canción. 

etc.  

B3.4. Inferir do contexto e da información contida no texto os 
significados probables de palabras e expresións que se 
descoñecen. 

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). 

CL 

AA 

   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.). 

 

   PLEB3.6. Emprega de forma axeitada os 
signos ortográficos básicos (p. e. punto, 
coma), así como símbolos de uso 

frecuente (p. e. ☺, @, ₤). 

 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

y. Estratexias de 
produción: 
completan xogos 
no iPack co 
vocabulario e a 
gramática. 
Escriben frases e 
breves textos 
seguindo un 
modelo. Escriben 
textos utilizando 
información de 

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.).  

 

CL 

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 

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 

CL 
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táboas/notas. 

 

z. Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas 
básicas: 
identifican as 
distintas 
pronunciacións 
do sufixo do 
pasado simple 
dos verbos 
regulares, -ed: 
/ɪd/ /t/ /d/. 

que se perseguen.   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.  

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. 

 CL 

 

B4.8. Facer uso das ferramentas informáticas para completar 
actividades predeseñadas polo persoal docente. 

 CL 

AA 

  B4.9. Usar correctamente o dicionario bilingüe, biblioteca de 
aula e outros materiais de consulta para a elaboración de 
textos, respectando as súas normas de funcionamento. 

  

Bloque 5. Coñecimiento da lingua e conciencia intercultural 

b) 

f) 

aa. Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
un texto sobre 
una excavación, 
un texto cultural 
sobre as 
recreaciones 
históricas e a 
busca de restos 
arqueolóxicos 

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.   

 

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. 

SC 
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(Totally back in 
time!), unha 
historia de 
detectives (The 
Ruby Robber), un 
diálogo sobre 
como investigar a 
historia dunha 
poboación, un 
texto 
intercurricular 
(The Romans), 
una entrevista 
persoal e un texto 
sobre a vida na 
década dos 60. 
Participan en 
xogos 
respectando as 
normas; 
preguntas e 
respostas cun 
compañeiro; 
diálogos breves 
sobre a vida en 
tempos dos 
romanos. 
información sobre 
os medios de 
transporte; 
información 
turística sobre 
lugares para 
visitar no Reino 
Unido. frases e 
textos moi breves 
para describir un 
lugar histórico 
local e para 
completar 

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. 

PLEB5.2. Desenvólvese en transaccións 
cotiás (p. e. pedir nunha tenda un produto 
e preguntar o prezo).  

CL 

SC 

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).   

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). 

CL 

SIEE 

 

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).   

PLEB5.4. Participa nunha entrevista, p. e. 
médica nomeando partes do corpo para 
indicar o que lle doe. 

CL 

SC 

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. 

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. 

CL 

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 

 CL 
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recensións sobre 
unha historia e 
unha canción. 

 

bb. Funcións 
comunicativas: 
descripción de 
feitos do pasado. 
descrición das 
fotografías do 
libro; descrición 
dos achados do 
xacemento; 
descrición e 
expresión da vida 
en tempos dos 
romanos; 
descrición dun 
obxecto e de que 
está feito; 
explicación da 
finalidade de 
diferentes 
accións; 
descrición do que 
fixeron nas 
vacacións; 
expresión de 
como influíron os 
romanos na vida 
moderna. 

 

cc. Estructuras 
sintáctico-

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).  

 CL 

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.   

 CL 

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.  

 CL 

B5.10. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en 
situacións reais ou simuladas en contextos menos dirixidos. 

 CL 

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…). 

 CL 

SC 

B5.12. Indagar a realidade plurilingüe e multicultural das 
familias e da súa contorna, e identificar semellanzas e 
diferenzas, evitando os estereotipos. 

 CL 

SC 
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discursivas: Past 
simple: 
affirmative and 
negative. 
Regular: The 
Romans learned 
Latin. They didn’t 
learn English. 
Irregular: The 
Romans didn’t 
write emails. They 
wrote letters. 
Infinitive of 
purpose: I/ You/ 
He /She /We 
/They went to the 
library to find 
some information. 
Revised: Past 
simple 
questions and 
short answers: 
Did they find 
three spoons? 
Yes, they did./ 
No, they didn’t. 
Everyday 
language: 
Talking about an 
object: What is it) 
It’s a bracelet. 
What’s it made 
of? It’s made of 
metal/ wood/ 
glass/ paper/ 
plastic/ stone. 
How old is it? It’s 
ancient/ modern/ 
50 years old/ 
about 300 years 
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old. 

 

dd. Léxico de alta 
frecuencia 
relativo a: 
Objects: 
necklace, ring, 
bracelet, bowl, 
letter, comb, coin, 
cup, knife, spoon. 
Past simple 
irregular verbs: 
ate, drank, wore. 
History: soldier, 
battle, buried 
treasure, metal 
detector, 
amphitheatre, 
gladiator. ICT: 
click on, log on, 
print out, zoom in, 
look up, scroll 
down. Roman 
Britain: 
architecture, diet, 
cereals, herbs, 
medicine, fork. 
(clave) 
Adjectives: old, 
dirty, big, small, 
colourful. Past 
simple irregular 
verbs: found, 
had, wrote, went, 
ran, saw. 
Technology. 
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(repaso) 

 

 

  B5.13. Establecer similitudes e diferenzas das linguas que hai 
na aula ou na súa contorna máis próxima. 

  

  B5.14. Valorar as linguas coma 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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Unit 3 – At the Surprise Party 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

f) 

g. Estratexias de 
comprensión: 
toman contacto 
co léxico e 
gramática 
visualizando as 
versións 
animadas no 
iPack do 
vocabulario, 
cancións e 
historias. 

 

ee. Patróns sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 
entoación: Os 
sons /i:/ e /ɪ/. 
Unha rima e unha 
canción (It’s a 
party). 

B1.1. Identificar o sentido xeral, a información esencial e os 
puntos principais en textos orais moi breves e sinxelos en 
lingua estándar, con estruturas simples e léxico de uso moi 
frecuente, articulados con claridade e lentamente e 
transmitidos de viva voz ou por medios técnicos, sobre temas 
habituais e concretos relacionados coas propias experiencias, 
necesidades e intereses en contextos cotiáns predicibles ou 
relativos a áreas de necesidade inmediata nos ámbitos 
persoal, público e educativo, sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e non distorsionen a mensaxe, que se 
poida volver escoitar o devandito ou pedir confirmación e 
conte con apoio visual ou cunha clara referencia contextual. 

  

PLEB1.1. Comprende o esencial de 
anuncios publicitarios sobre produtos que 
lle interesan (xogos, ordenadores, CD 
etc.). 

CL 

 

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.   

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).  

CL 

 

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.  

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

CL 

AA 
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B1.4. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos e recoñecer os significados e intencións 
comunicativas xerais relacionados con estes. 

PLEB1.4. Identifica o tema dunha 
conversa cotiá predicible que ten lugar na 
súa presenza (por exemplo, nunha tenda, 
nun tren). 

CL 

   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. 

 

   PLEB1.6. Comprende as ideas principais 
de presentacións sinxelas e ben 
estruturadas sobre temas familiares ou do 
seu interese (por exemplo, música, 
deporte etc.), a condición de que conte 
con imaxes e ilustracións e se fale de 
maneira lenta e clara. 

 

   PLEB1.7. Comprende o sentido xeral e o 
esencial e distingue os cambios de tema 
de programas de televisión ou doutro 
material audiovisual e multimedia dentro 
da súa área de interese (p. e. nos que se 
entrevista a mozos e mozas ou 
personaxes coñecidos ou coñecidas sobre 
temas cotiás (por exemplo, o que lles 
gusta facer no seu tempo libre) ou nos que 
se informa sobre actividades de lecer 
(teatro, cinema, eventos deportivos etc.). 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

b) ff. Estratexias de B2.1. Participar de maneira simple e comprensible en 
conversas moi breves que requiran un intercambio directo de 

PLEB2.1. Fai presentacións breves e 
sinxelas, previamente preparadas e 

CL 
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c) 

i) 

produción: 
familiarízanse co 
contexto da 
unidade falando 
sobre programas 
de intercambio de 
estudantes 
Seguen un 
modelo de 
diálogo para 
producir o seu 
propio. Utilizan o 
vocabulario e 
estruturas 
aprendidos na 
unidade para 
producir textos 
orais. 

 

gg. Patróns sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 
entoación: 
reproducen 
palabras cos sons 
/i:/, /ɪ/. 
Reproducen unha 
rima e cantan a 
canción da 
unidade (It’s a 
party!). 

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.  

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 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.  

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.  

 CL 

 CL 

SC 

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. 

 CL 

SC 

  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, 
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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. 

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

h. Estratexias de 
comprensión: 
visualizan a 
historia no iPack 
antes de tomar 
contacto co texto 
escrito. Fan 
predicións sobre 
o contido da 
historia. 
Participan en 
xogos para 
familiarizarse coa 
forma escrita do 
novo vocabulario. 

 

hh. Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas: len 
unha rima con 
palabras que 
conteñen os sons 
/i:/ e /ɪ/, e len 

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.  

 

CL 

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.   

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.  

CL 

B3.3. Inferir do contexto e da información contida no texto os 
significados probables de palabras e expresións que se 

descoñecen.   

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.  

CL 

AA 
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unha canción. B3.4. Inferir do contexto e da información contida no texto os 
significados probables de palabras e expresións que se 
descoñecen. 

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). 

CL 

AA 

   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.). 

 

   PLEB3.6. Emprega de forma axeitada os 
signos ortográficos básicos (p. e. punto, 
coma), así como símbolos de uso 

frecuente (p. e. ☺, @, ₤). 

 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

ii. Estratexias de 
produción: 
completan xogos 
no iPack co 
vocabulario e a 
gramática. 
Escriben frases e 
breves textos 
seguindo un 
modelo. Escriben 
textos utilizando 
información de 
táboas/notas. 

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.).  

 

CL 

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.   

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 

CL 
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jj. Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas 
básicas: 
identifican os 
patróns gráficos 
dos sons /i:/ e /ɪ/. 

(familia, amigos e amigas, afeccións, 
actividades cotiás, obxectos e lugares) e 
fai preguntas relativas a estes temas.  

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. 

 CL 

 

B4.8. Facer uso das ferramentas informáticas para completar 
actividades predeseñadas polo persoal docente. 

 CL 

AA 

  B4.9. Usar correctamente o dicionario bilingüe, biblioteca de 
aula e outros materiais de consulta para a elaboración de 
textos, respectando as súas normas de funcionamento. 

  

Bloque 5. Coñecimiento da lingua e conciencia intercultural 

b) 

f) 

kk. Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
un texto sobre 
unha festa de 
aniversario 
familiar, un texto 
cultural sobre a 
familia real 
británica (Totally 
Royal!), unha 
historia de 
detectives (Coach 
Jone’s House), un 
diálogo sobre 
actividades nunha 

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.   

 

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. 

SC 

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 

PLEB5.2. Desenvólvese en transaccións 
cotiás (p. e. pedir nunha tenda un produto 
e preguntar o prezo).  

CL 

SC 
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fiesta familiar, un 
texto 
intercurricular 
(Understanding 
Portraits), unha 
entrevista 
personal e un 
texto sobre 
fotografías 
familiares. 
participan en 
xogos 
respectando as 
normas; 
preguntas e 
respostas cun 
compañeiro; 
reproducen 
diálogos breves 
falando de 
accións ocorridas 
no pasado nun 
momento 
concreto. un 
reconto de 
actividades 
realizadas nun 
momento 
concreto do 
pasado; 
información sobre 
a técnica e a 
interpretación do 
retrato. 

 

ll. Funcións 

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).   

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). 

CL 

SIEE 

 

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).   

PLEB5.4. Participa nunha entrevista, p. e. 
médica nomeando partes do corpo para 
indicar o que lle doe. 

CL 

SC 

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. 

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. 

CL 

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. 

 CL 
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comunicativas: 
descrición de 
acontecementos 
pasados; 
descrición de 
retratos. 
descrición das 
fotografías do 
libro; descrición 
dos miembros 
dunha familia; 
expresión do que 
alguén facía nun 
momento 
concreto no 
pasado; 
expresión dos 
nombres; 
expresión da 
obligación; 
descrición do seu 
retrato favorito. 
Descrición de 
accións que 
tiveron lugar nun 
momento 
concreto do 
pasado; 
descrición dunha 
festa familiar. 

 

mm. Estructura
s sintáctico-
discursivas: Past 
Continous 
(questions and 
answers): What 

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).  

 CL 

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.   

 CL 

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.  

 CL 

B5.10. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en 
situacións reais ou simuladas en contextos menos dirixidos. 

 CL 

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…). 

 CL 

SC 

B5.12. Indagar a realidade plurilingüe e multicultural das 
familias e da súa contorna, e identificar semellanzas e 
diferenzas, evitando os estereotipos. 

 CL 

SC 
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was I/ he/she 
doing at 3 
o’clock? I/ he/ she 
was eating cake. 
What were you/ 
we/ they doing at 
8 o’clock? You/ 
we/ they were 
dancing; Must/ 
mustn’t for 
obligation: I/ 
You/ He/ She/ We 
/They must be 
careful. I/ You/ He 
/She /We /They 
mustn’t go 
upstairs; 
Revised: Have 
got; Everyday 
language: 
Talking about 
names and 
nicknames: 
What’s your first 
name/ surname/ 
full name/ title? 
My first name/ 
surname/ full 
name/ title is… 
Have you got a 
nickname? Yes, I 
have. My friends 
call me… / No, I 
haven’t. 

 

nn. Léxico de alta 
frecuencia 
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relativo a: Family 
and friends: son, 
daughter, 
parents, cousins, 
gradparents, 
grandson, 
granddaughter, 
great-
grandmother, 
great-grandfather, 
neighbours; The 
Royal family; 
charity work, 
wedding, palace, 
guards, garden 
party, crown; The 
house: upstairs, 
downstairs, 
balcony, inside, 
outside, fence; 
Portraits: 
portrait, self-
portrait, 
foreground, 
background, 
message, 
customer (clave); 
Activities, family 
members 
(repaso). 

 

 

  B5.13. Establecer similitudes e diferenzas das linguas que hai 
na aula ou na súa contorna máis próxima. 
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  B5.14. Valorar as linguas coma 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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Unit 4 – At the Theatre 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

f) 

i. Estratexias de 
comprensión: 
toman contacto 
co léxico e 
gramática 
visualizando as 
versións 
animadas no 
iPack do 
vocabulario, 
cancións e 
historias.  

 

oo. Patróns sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 
entoación: Os 
sons /s/, /ʒ/, /z/. 
Unha rima e unha 
canción (Walk 
tall). 

B1.1. Identificar o sentido xeral, a información esencial e os 
puntos principais en textos orais moi breves e sinxelos en 
lingua estándar, con estruturas simples e léxico de uso moi 
frecuente, articulados con claridade e lentamente e 
transmitidos de viva voz ou por medios técnicos, sobre temas 
habituais e concretos relacionados coas propias experiencias, 
necesidades e intereses en contextos cotiáns predicibles ou 
relativos a áreas de necesidade inmediata nos ámbitos 
persoal, público e educativo, sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e non distorsionen a mensaxe, que se 
poida volver escoitar o devandito ou pedir confirmación e 
conte con apoio visual ou cunha clara referencia contextual. 

  

PLEB1.1. Comprende o esencial de 
anuncios publicitarios sobre produtos que 
lle interesan (xogos, ordenadores, CD 
etc.). 

CL 

 

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.   

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).  

CL 

 

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.  

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

CL 

AA 
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B1.4. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos e recoñecer os significados e intencións 
comunicativas xerais relacionados con estes. 

PLEB1.4. Identifica o tema dunha 
conversa cotiá predicible que ten lugar na 
súa presenza (por exemplo, nunha tenda, 
nun tren). 

CL 

   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. 

 

   PLEB1.6. Comprende as ideas principais 
de presentacións sinxelas e ben 
estruturadas sobre temas familiares ou do 
seu interese (por exemplo, música, 
deporte etc.), a condición de que conte 
con imaxes e ilustracións e se fale de 
maneira lenta e clara. 

 

   PLEB1.7. Comprende o sentido xeral e o 
esencial e distingue os cambios de tema 
de programas de televisión ou doutro 
material audiovisual e multimedia dentro 
da súa área de interese (p. e. nos que se 
entrevista a mozos e mozas ou 
personaxes coñecidos ou coñecidas sobre 
temas cotiás (por exemplo, o que lles 
gusta facer no seu tempo libre) ou nos que 
se informa sobre actividades de lecer 
(teatro, cinema, eventos deportivos etc.). 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

b) pp. Estratexias de B2.1. Participar de maneira simple e comprensible en 
conversas moi breves que requiran un intercambio directo de 

PLEB2.1. Fai presentacións breves e 
sinxelas, previamente preparadas e 

CL 
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c) 

i) 

produción: 
familiarízanse co 
contexto da 
unidade falando 
sobre programas 
de intercambio de 
estudantes 
Seguen un 
modelo de 
diálogo para 
producir o seu 
propio. Utilizan o 
vocabulario e 
estruturas 
aprendidos na 
unidade para 
producir textos 
orais. 

 

qq. Patróns sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 
entoación: 
reproducen 
palabras cos sons 
/s/, /ʒ/, /z/. 
Reproducen unha 
rima e cantan a 
canción da 
unidade (Walk 
tall). 

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.  

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 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.  

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.  

 CL 

 CL 

SC 

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. 

 CL 

SC 

  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, 
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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. 

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

j. Estratexias de 
comprensión: 
visualizan a 
historia no iPack 
antes de tomar 
contacto co texto 
escrito. Fan 
predicións sobre 
o contido da 
historia. 
Participan en 
xogos para 
familiarizarse coa 
forma escrita do 
novo vocabulario. 

 

rr. Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas: len 
unha rima con 
palabras que 
conteñen os sons 
/s/, /ʒ/, /z/ e len 

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.  

 

CL 

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.   

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.  

CL 

B3.3. Inferir do contexto e da información contida no texto os 
significados probables de palabras e expresións que se 

descoñecen.   

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.  

CL 

AA 
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unha canción. B3.4. Inferir do contexto e da información contida no texto os 
significados probables de palabras e expresións que se 
descoñecen. 

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). 

CL 

AA 

   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.). 

 

   PLEB3.6. Emprega de forma axeitada os 
signos ortográficos básicos (p. e. punto, 
coma), así como símbolos de uso 

frecuente (p. e. ☺, @, ₤). 

 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

ss. Estratexias de 
produción: 
completan xogos 
no iPack co 
vocabulario e a 
gramática. 
Escriben frases e 
breves textos 
seguindo un 
modelo. Escriben 
textos utilizando 
información de 
táboas/notas. 

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.).  

 

CL 

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.   

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 

CL 



64 
 

 

tt. Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas 
básicas: 
identifican os 
patróns gráficos 
dos sons /s/, /ʒ/, 
/z/. 

(familia, amigos e amigas, afeccións, 
actividades cotiás, obxectos e lugares) e 
fai preguntas relativas a estes temas.  

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. 

 CL 

 

B4.8. Facer uso das ferramentas informáticas para completar 
actividades predeseñadas polo persoal docente. 

 CL 

AA 

  B4.9. Usar correctamente o dicionario bilingüe, biblioteca de 
aula e outros materiais de consulta para a elaboración de 
textos, respectando as súas normas de funcionamento. 

  

Bloque 5. Coñecimiento da lingua e conciencia intercultural 

b) 

f) 

uu. Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
un texto sobre os 
personaxes 
dunha obra de 
teatro, un texto 
cultural sobre 
distintos xéneros 
literarios e as 
profesións dentro 
do mundo 
editorial (Totally 
stories!), unha 
historia de 
detectives (The 

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.   

 

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. 

SC 

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 

PLEB5.2. Desenvólvese en transaccións 
cotiás (p. e. pedir nunha tenda un produto 
e preguntar o prezo).  

CL 

SC 
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Magician), un 
diálogo sobre 
unha experiencia 
emocionante, un 
texto 
intercurricular 
(Amazing 
Authors) y unha 
entrevista 
personal. 
Participan en 
xogos 
respectando as 
normas; 
preguntas e 
respostas cun 
compañeiro; 
diálogos breves 
sobre los 
personajes de 
una obra de 
teatro. Un 
espectáculo e os 
seus personaxes. 
descrición dos 
relatos e como se 
fan; descrición de 
autores británicos 
e de como facer 
unha recensión 
dun espectáculo 
ou un libro. 
descrición do 
traballo dun 
escritor e as súas 
obras. 

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).   

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). 

CL 

SIEE 

 

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).   

PLEB5.4. Participa nunha entrevista, p. e. 
médica nomeando partes do corpo para 
indicar o que lle doe. 

CL 

SC 

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. 

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. 

CL 

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. 

 CL 
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vv. Funcións 
comunicativas: 
descrición dos 
personaxes 
dunha obra 
literaria. 
descrición das 
fotografías do 
libro; descripción 
dun 
acontecemento 
emocionante; 
descrición dos 
seus programas 
de televisión 
favoritos; 
descrición do seu 
libro favorito. 
Descrición dunha 
función de teatro; 
descrición dos 
xéneros literarios 
(Amazing 
Authors. 
Descrición dos 
relatos e como se 
fan; descrición de 
autores británicos 
e de como facer 
unha recensión 
dun espectáculo 
ou un libro. 

 

ww. Estructuras 

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).  

 CL 

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.   

 CL 

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.  

 CL 

B5.10. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en 
situacións reais ou simuladas en contextos menos dirixidos. 

 CL 

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…). 

 CL 

SC 

B5.12. Indagar a realidade plurilingüe e multicultural das 
familias e da súa contorna, e identificar semellanzas e 
diferenzas, evitando os estereotipos. 

 CL 

SC 
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sintáctico-
discursivas: 
Comparative 
adjectives. –er 
than: Arabella is 
shyer hatn prince 
Darling. Prince 
Darling is lazier 
than the wolf; 
more/less… 
than: The wolf is 
more hard-
working than 
Prince Darling. 
Prince Darling is 
less shy than 
Arabella; 
Irregular forms: 
better/worse 
than: The wolf is 
worse than 
Arabella’s sisters. 
Superlative 
adjectives: the –
est: Joey is the 
funniest; the 
most/least …: 
Who is the 
most/least 
famous 
magician? 
Irregular forms: 
the 
best/worst:Youn
g Detectives is 
the best TV 
series. Revised: 
Present simple 
with adjectives. 
He’s/ She’s/ 
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They’re generous. 
Is he/ she kind? 
Everyday 
language: 
Talking about an 
exciting event: 
What did you do 
at the weekend? I 
went to a play; 
Did you enjoy it? 
Yes, I did. / No, I 
didn’t. It was 
fantastic; What 
was your 
favourite part? I 
liked the 
costumes. They 
were colourful; 
(art) exhibition, 
(pop) concert, 
boring, terrible. 

 

xx. Léxico de alta 
frecuencia 
relativo a: 
Adjectives I: 
confident, shy, 
lazy, hard-
working, mean, 
kind, generous, 
selfish, naughty, 
careful. Authors 
and illustrators: 
magnifying glass, 
illustrator, 
illustrations, a 
play, special 
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effects, script. 
Adjectives II: 
difficult, 
interesting, 
clever, famous, 
exciting, beautiful. 
Literature: 
fantasy, novel, 
love-story, poetry, 
Christmas 
carol,series. 
(clave). Story 
characters, 
adjectives, arts 
and culture. 
(repaso). 

 

 

  B5.13. Establecer similitudes e diferenzas das linguas que hai 
na aula ou na súa contorna máis próxima. 

  

  B5.14. Valorar as linguas coma 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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Unit 5 – At the Market 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

f) 

k. Estratexias de 
comprensión: 
toman contacto 
co léxico e 
gramática 
visualizando as 
versións 
animadas no 
iPack do 
vocabulario, 
cancións e 
historias.  

 

yy. Patróns sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 
entoación: Os 
sons /u:/ e /ʌ/. 
Unha rima e unha 
canción (The 
singing waiter). 

B1.1. Identificar o sentido xeral, a información esencial e os 
puntos principais en textos orais moi breves e sinxelos en 
lingua estándar, con estruturas simples e léxico de uso moi 
frecuente, articulados con claridade e lentamente e 
transmitidos de viva voz ou por medios técnicos, sobre temas 
habituais e concretos relacionados coas propias experiencias, 
necesidades e intereses en contextos cotiáns predicibles ou 
relativos a áreas de necesidade inmediata nos ámbitos 
persoal, público e educativo, sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e non distorsionen a mensaxe, que se 
poida volver escoitar o devandito ou pedir confirmación e 
conte con apoio visual ou cunha clara referencia contextual. 

  

PLEB1.1. Comprende o esencial de 
anuncios publicitarios sobre produtos que 
lle interesan (xogos, ordenadores, CD 
etc.). 

CL 

 

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.   

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).  

CL 

 

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.  

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

CL 

AA 
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B1.4. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos e recoñecer os significados e intencións 
comunicativas xerais relacionados con estes. 

PLEB1.4. Identifica o tema dunha 
conversa cotiá predicible que ten lugar na 
súa presenza (por exemplo, nunha tenda, 
nun tren). 

CL 

   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. 

 

   PLEB1.6. Comprende as ideas principais 
de presentacións sinxelas e ben 
estruturadas sobre temas familiares ou do 
seu interese (por exemplo, música, 
deporte etc.), a condición de que conte 
con imaxes e ilustracións e se fale de 
maneira lenta e clara. 

 

   PLEB1.7. Comprende o sentido xeral e o 
esencial e distingue os cambios de tema 
de programas de televisión ou doutro 
material audiovisual e multimedia dentro 
da súa área de interese (p. e. nos que se 
entrevista a mozos e mozas ou 
personaxes coñecidos ou coñecidas sobre 
temas cotiás (por exemplo, o que lles 
gusta facer no seu tempo libre) ou nos que 
se informa sobre actividades de lecer 
(teatro, cinema, eventos deportivos etc.). 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

b) zz. Estratexias de B2.1. Participar de maneira simple e comprensible en 
conversas moi breves que requiran un intercambio directo de 

PLEB2.1. Fai presentacións breves e 
sinxelas, previamente preparadas e 

CL 
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c) 

i) 

produción: 
familiarízanse co 
contexto da 
unidade falando 
sobre programas 
de intercambio de 
estudantes 
Seguen un 
modelo de 
diálogo para 
producir o seu 
propio. Utilizan o 
vocabulario e 
estruturas 
aprendidos na 
unidade para 
producir textos 
orais. 

 

aaa. Patróns 
sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 
entoación: 
reproducen 
palabras cos sons 
/u:/, /ʌ/. 
Reproducen unha 
rima e cantan a 
canción da 
unidade (The 
singing waiter). 

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.  

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 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.  

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.  

 CL 

 CL 

SC 

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. 

 CL 

SC 

  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, 
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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. 

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

l. Estratexias de 
comprensión: 
visualizan a 
historia no iPack 
antes de tomar 
contacto co texto 
escrito. Fan 
predicións sobre 
o contido da 
historia. 
Participan en 
xogos para 
familiarizarse coa 
forma escrita do 
novo vocabulario. 

 

bbb. Patróns 
gráficos e 
convencións 
ortográficas: len 
unha rima con 
palabras que 
conteñen os sons 
/u:/ e /ʌ/ e len 

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.  

 

CL 

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.   

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.  

CL 

B3.3. Inferir do contexto e da información contida no texto os 
significados probables de palabras e expresións que se 

descoñecen.   

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.  

CL 

AA 
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unha canción. B3.4. Inferir do contexto e da información contida no texto os 
significados probables de palabras e expresións que se 
descoñecen. 

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). 

CL 

AA 

   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.). 

 

   PLEB3.6. Emprega de forma axeitada os 
signos ortográficos básicos (p. e. punto, 
coma), así como símbolos de uso 

frecuente (p. e. ☺, @, ₤). 

 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

ccc. Estratexias de 
produción: 
completan xogos 
no iPack co 
vocabulario e a 
gramática. 
Escriben frases e 
breves textos 
seguindo un 
modelo. Escriben 
textos utilizando 
información de 
táboas/notas. 

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.).  

 

CL 

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.   

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 

CL 
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ddd. Patróns 
gráficos e 
convencións 
ortográficas 
básicas: 
identifican os 
patróns gráficos 
dos sons /u:/ e 
/ʌ/. 

(familia, amigos e amigas, afeccións, 
actividades cotiás, obxectos e lugares) e 
fai preguntas relativas a estes temas.  

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. 

 CL 

 

B4.8. Facer uso das ferramentas informáticas para completar 
actividades predeseñadas polo persoal docente. 

 CL 

AA 

  B4.9. Usar correctamente o dicionario bilingüe, biblioteca de 
aula e outros materiais de consulta para a elaboración de 
textos, respectando as súas normas de funcionamento. 

  

Bloque 5. Coñecimiento da lingua e conciencia intercultural 

b) 

f) 

eee. Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
un texto sobre 
comida, un texto 
cultural sobre 
mercados 
gastronómicos e 
tradicionais 
(Totally markets!), 
unha historia de 
detectives (Help 
wanted!), un 
diálogo sobre a 
comida en 
Thailandia, un 

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.   

 

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. 

SC 

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 

PLEB5.2. Desenvólvese en transaccións 
cotiás (p. e. pedir nunha tenda un produto 
e preguntar o prezo).  

CL 

SC 
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texto 
intercurricular 
(The Brain’s 
Messengers), 
unha entrevista 
persoal e un texto 
que compara 
pratos típicos de 
distintos países. 
Participan en 
xogos 
respectando as 
normas; 
preguntas e 
respostas cun 
compañeiro; 
diálogos breves 
sobre a compra 
de alimentos e as 
súas cantidades. 
Información sobre 
a relación entre 
os sentidos e a 
comida; 
información sobre 
receitas. 

 

fff. Funcións 
comunicativas: 
descrición de 
pratos e os seus 
ingredientes e da 
gastronomía de 
distintos países. 
Descrición das 
fotografías do 

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).   

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). 

CL 

SIEE 

 

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).   

PLEB5.4. Participa nunha entrevista, p. e. 
médica nomeando partes do corpo para 
indicar o que lle doe. 

CL 

SC 

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. 

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. 

CL 

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. 

 CL 
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libro; descripción 
da lista da 
compra; 
descripción de 
gustos e 
preferencias na 
comida, sabores; 
descrición e 
expresión de 
hábitos 
alimenticios. 
Descrición dos 
tipos de 
mercados; 
descrición de 
como se percibe 
a comida a través 
dos sentidos (The 
Brain’s 
Messengers). 

 

ggg. Estructura
s sintáctico-
discursivas: 
Countable and 
uncountable 
nouns with lots 
of, some, any, a 
few, a little: 
There are lots 
of/some/a few 
eggs. There 
aren’t any eggs. 
There is lots 
of/some/a little 
sugar. There isn’t 
any sugar. Are 

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).  

 CL 

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.   

 CL 

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.  

 CL 

B5.10. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en 
situacións reais ou simuladas en contextos menos dirixidos. 

 CL 

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…). 

 CL 

SC 

B5.12. Indagar a realidade plurilingüe e multicultural das 
familias e da súa contorna, e identificar semellanzas e 
diferenzas, evitando os estereotipos. 

 CL 

SC 
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there any eggs? 
Yes, there are./ 
No, there aren’t. 
Is there any 
sugar? Yes, there 
is./ No, there isn’t. 
Countable and 
uncountable 
nouns with too 
much/ too many/ 
enough/ not 
enough: There 
are too many 
chillies. There is 
too much bread. 
There are/aren’t 
enough pizzas. 
There is/isn’t 
enough bread. 
Revised: going 
to; some and any; 
Adverbs of 
frequency. 
Everyday 
language Buying 
food: I’d like some 
bread and some 
hars of jam, 
please. How 
much bread 
would you like? 
I’d like one loaf, 
please. And how 
many jars of jam? 
I’d like two jars, 
please. Anything 
else?. 
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hhh. Léxico de 
alta frecuencia 
relativo a: Food: 
cheese, bread, 
butter, biscuits, 
jam, chocolate, 
burgers, olive oil, 
chillies, flour 
Markets: bottle, 
packet, jar, 
farmers’ market, 
home-made, 
stalls In the 
restaurant: 
apron, waiter, 
pan, chef, menu, 
oven Senses: 
sweet, sour, salty, 
bitter, flavor, 
trillion Revised: 
Food, countries 
and nationalities, 
the senses. 

 

 

  B5.13. Establecer similitudes e diferenzas das linguas que hai 
na aula ou na súa contorna máis próxima. 

  

  B5.14. Valorar as linguas coma un instrumento de 
comunicación, para aprender e acercarse a outras culturas, 
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que hai diversidade de linguas e mostra respecto por todas. 
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Unit 6 – At the Future Fair 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

f) 

m. Estratexias de 
comprensión: 
toman contacto 
co léxico e 
gramática 
visualizando as 
versións 
animadas no 
iPack do 
vocabulario, 
cancións e 
historias.  

 

iii. Patróns sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 
entoación: Os 
sons /w/ e /s/ + 
consoante. Unha 
rima e unha 
canción (What will 
you be?). 

B1.1. Identificar o sentido xeral, a información esencial e os 
puntos principais en textos orais moi breves e sinxelos en 
lingua estándar, con estruturas simples e léxico de uso moi 
frecuente, articulados con claridade e lentamente e 
transmitidos de viva voz ou por medios técnicos, sobre temas 
habituais e concretos relacionados coas propias experiencias, 
necesidades e intereses en contextos cotiáns predicibles ou 
relativos a áreas de necesidade inmediata nos ámbitos 
persoal, público e educativo, sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e non distorsionen a mensaxe, que se 
poida volver escoitar o devandito ou pedir confirmación e 
conte con apoio visual ou cunha clara referencia contextual. 

  

PLEB1.1. Comprende o esencial de 
anuncios publicitarios sobre produtos que 
lle interesan (xogos, ordenadores, CD 
etc.). 

CL 

 

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.   

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).  

CL 

 

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.  

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

CL 

AA 
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B1.4. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos e recoñecer os significados e intencións 
comunicativas xerais relacionados con estes. 

PLEB1.4. Identifica o tema dunha 
conversa cotiá predicible que ten lugar na 
súa presenza (por exemplo, nunha tenda, 
nun tren). 

CL 

   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. 

 

   PLEB1.6. Comprende as ideas principais 
de presentacións sinxelas e ben 
estruturadas sobre temas familiares ou do 
seu interese (por exemplo, música, 
deporte etc.), a condición de que conte 
con imaxes e ilustracións e se fale de 
maneira lenta e clara. 

 

   PLEB1.7. Comprende o sentido xeral e o 
esencial e distingue os cambios de tema 
de programas de televisión ou doutro 
material audiovisual e multimedia dentro 
da súa área de interese (p. e. nos que se 
entrevista a mozos e mozas ou 
personaxes coñecidos ou coñecidas sobre 
temas cotiás (por exemplo, o que lles 
gusta facer no seu tempo libre) ou nos que 
se informa sobre actividades de lecer 
(teatro, cinema, eventos deportivos etc.). 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

b) jjj. Estratexias de B2.1. Participar de maneira simple e comprensible en 
conversas moi breves que requiran un intercambio directo de 

PLEB2.1. Fai presentacións breves e 
sinxelas, previamente preparadas e 

CL 
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c) 

i) 

produción: 
familiarízanse co 
contexto da 
unidade falando 
sobre programas 
de intercambio de 
estudantes 
Seguen un 
modelo de 
diálogo para 
producir o seu 
propio. Utilizan o 
vocabulario e 
estruturas 
aprendidos na 
unidade para 
producir textos 
orais. 

 

kkk. Patróns sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 
entoación: 
reproducen 
palabras cos sons 
/w/ e /s/ + 
consoante. 
Reproducen unha 
rima e cantan a 
canción da 
unidade (What 
will you be?). 

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.  

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 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.  

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.  

 CL 

 CL 

SC 

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. 

 CL 

SC 

  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, 
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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. 

  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

n. Estratexias de 
comprensión: 
visualizan a 
historia no iPack 
antes de tomar 
contacto co texto 
escrito. Fan 
predicións sobre 
o contido da 
historia. 
Participan en 
xogos para 
familiarizarse coa 
forma escrita do 
novo vocabulario. 

 

lll. Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas: len 
unha rima con 
palabras que 
conteñen os sons 
/w/ e /s/ + 
consoante e len 

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.  

 

CL 

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.   

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.  

CL 

B3.3. Inferir do contexto e da información contida no texto os 
significados probables de palabras e expresións que se 

descoñecen.   

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.  

CL 

AA 
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unha canción. B3.4. Inferir do contexto e da información contida no texto os 
significados probables de palabras e expresións que se 
descoñecen. 

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). 

CL 

AA 

   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.). 

 

   PLEB3.6. Emprega de forma axeitada os 
signos ortográficos básicos (p. e. punto, 
coma), así como símbolos de uso 

frecuente (p. e. ☺, @, ₤). 

 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

mmm. Estratexia
s de produción: 
completan xogos 
no iPack co 
vocabulario e a 
gramática. 
Escriben frases e 
breves textos 
seguindo un 
modelo. Escriben 
textos utilizando 
información de 
táboas/notas. 

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.).  

 

CL 

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.   

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 

CL 
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nnn. Patróns 
gráficos e 
convencións 
ortográficas 
básicas: 
identifican os 
patróns gráficos 
dos sons /w/ e /s/ 
+ consoante. 

(familia, amigos e amigas, afeccións, 
actividades cotiás, obxectos e lugares) e 
fai preguntas relativas a estes temas.  

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. 

 CL 

 

B4.8. Facer uso das ferramentas informáticas para completar 
actividades predeseñadas polo persoal docente. 

 CL 

AA 

  B4.9. Usar correctamente o dicionario bilingüe, biblioteca de 
aula e outros materiais de consulta para a elaboración de 
textos, respectando as súas normas de funcionamento. 

  

Bloque 5. Coñecimiento da lingua e conciencia intercultural 

b) 

f) 

ooo. Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
un texto sobre 
predicións acerca 
dos empregos 
futuros, un texto 
cultural sobre as 
escolas do futuro 
(Totally 
futuristic!), unha 
historia de 
detectives (Coach 
Jones and Frank), 
un texto 
intercurricular 

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.   

 

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. 

SC 

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 

PLEB5.2. Desenvólvese en transaccións 
cotiás (p. e. pedir nunha tenda un produto 
e preguntar o prezo).  

CL 

SC 
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sobre migracións 
(Why do People 
Move?), unha 
entrevista persoal 
e un texto sobre 
unha cápsula do 
tempo. Participan 
en xogos 
respectando as 
normas; 
preguntas e 
respostas cun 
compañeiro; 
diálogos breves 
sobre aspiracións 
vitais e realizando 
predicións; 
información sobre 
as cápsulas do 
tempo. 

 

ppp. Funcións 
comunicativas: 
descrición de 
situaciones 
futuras; 
predicións.. 
descrición das 
fotografías do 
libro; descrición 
de distintos tipos 
de profesións; 
participan en 
diálogos 
realizando 
predicións; 

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).   

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). 

CL 

SIEE 

 

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).   

PLEB5.4. Participa nunha entrevista, p. e. 
médica nomeando partes do corpo para 
indicar o que lle doe. 

CL 

SC 

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. 

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. 

CL 

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. 

 CL 
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descrición dun 
acontecemento 
emocionante no 
futuro e sobre 
emocións. 
descrición dos 
colexios no 
futuro; descrición 
das migracións 
humanas (Why 
do People 
Move?) 
descrición das 
cápsulas do 
tempo (The 
Rooftops TIME 
CAPSULE). 

 

qqq. Estructura
s sintáctico-
discursivas: Will 
for prediction: 
affirmative and 
negative I/ You/ 
He/ She/ We/ 
They will live in 
New York. I/ You/ 
He/ She/ We/ 
They won’t work 
in an office. 
Relative 
pronouns: 
where, which, 
who This is the 
lighthouse where 
Coach Jones is 
staying. This is 

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).  

 CL 

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.   

 CL 

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.  

 CL 

B5.10. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en 
situacións reais ou simuladas en contextos menos dirixidos. 

 CL 

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…). 

 CL 

SC 

B5.12. Indagar a realidade plurilingüe e multicultural das 
familias e da súa contorna, e identificar semellanzas e 
diferenzas, evitando os estereotipos. 

 CL 

SC 
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the clue which we 
found on the 
balcony. We’re 
the detectives 
who solved the 
mystery. 
Revised: 
Present simple 
(questions and 
short answers) 
Do you want to be 
an architect? Yes, 
I do. /No, I don’t. 
Adverbs of 
frequency 
always, usually, 
sometimes, 
never. Everyday 
language: 
Talking about an 
exciting future 
event Have you 
got any plans for 
the weekend? I’m 
watching the 
football match on 
Saturday. How 
exciting! Yes, I 
can’t wait to see/ 
I’m looking 
forward to seeing 
Wayne Rooney 
score a goal. 

 

rrr. Léxico de alta 
frecuencia 
relativo a: Jobs: 
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inventor, 
astronaut, dancer, 
clothes designer, 
archaeologist, 
vet, journalist, 
architect, sports 
person, doctor. 
Secondary 
schools in the 
future: cricket, 
environment, 
melting, robot, 
microchips, 
rainforest. 
Feelings: proud, 
curious, 
surprised, 
impatient, scared, 
disappointed. 
Human 
migration: 
migrate, climate 
change, natural, 
disaster, typhoon, 
training, study 
(clave); jobs, 
school subjects, 
things and places 
in school, sports 
and leisure 
(repaso). 

 

 

  B5.13. Establecer similitudes e diferenzas das linguas que hai   
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na aula ou na súa contorna máis próxima. 

  B5.14. Valorar as linguas coma 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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Festivals 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPE- 

TENCIAS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

b) 

f) 

o. Estratexias de 
comprensión: 
toman contacto 
co léxico e 
gramática 
visualizando as 
versións 
animadas no 
iPack do 
vocabulario, 
cancións e 
historias.  

 

sss. Patróns sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 
entoación: ---------
--. 

B1.1. Identificar o sentido xeral, a información esencial e os 
puntos principais en textos orais moi breves e sinxelos en 
lingua estándar, con estruturas simples e léxico de uso moi 
frecuente, articulados con claridade e lentamente e 
transmitidos de viva voz ou por medios técnicos, sobre temas 
habituais e concretos relacionados coas propias experiencias, 
necesidades e intereses en contextos cotiáns predicibles ou 
relativos a áreas de necesidade inmediata nos ámbitos 
persoal, público e educativo, sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e non distorsionen a mensaxe, que se 
poida volver escoitar o devandito ou pedir confirmación e 
conte con apoio visual ou cunha clara referencia contextual. 

  

PLEB1.1. Comprende o esencial de 
anuncios publicitarios sobre produtos que 
lle interesan (xogos, ordenadores, CD 
etc.). 

CL 

 

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.   

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).  

CL 

 

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.  

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

CL 

AA 
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B1.4. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos e recoñecer os significados e intencións 
comunicativas xerais relacionados con estes. 

PLEB1.4. Identifica o tema dunha 
conversa cotiá predicible que ten lugar na 
súa presenza (por exemplo, nunha tenda, 
nun tren). 

CL 

   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. 

 

   PLEB1.6. Comprende as ideas principais 
de presentacións sinxelas e ben 
estruturadas sobre temas familiares ou do 
seu interese (por exemplo, música, 
deporte etc.), a condición de que conte 
con imaxes e ilustracións e se fale de 
maneira lenta e clara. 

 

   PLEB1.7. Comprende o sentido xeral e o 
esencial e distingue os cambios de tema 
de programas de televisión ou doutro 
material audiovisual e multimedia dentro 
da súa área de interese (p. e. nos que se 
entrevista a mozos e mozas ou 
personaxes coñecidos ou coñecidas sobre 
temas cotiás (por exemplo, o que lles 
gusta facer no seu tempo libre) ou nos que 
se informa sobre actividades de lecer 
(teatro, cinema, eventos deportivos etc.). 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

b) ttt. Estratexias de B2.1. Participar de maneira simple e comprensible en 
conversas moi breves que requiran un intercambio directo de 

PLEB2.1. Fai presentacións breves e 
sinxelas, previamente preparadas e 

CL 
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c) 

i) 

produción: 
familiarízanse co 
contexto da 
unidade falando 
sobre programas 
de intercambio de 
estudantes 
Seguen un 
modelo de 
diálogo para 
producir o seu 
propio. Utilizan o 
vocabulario e 
estruturas 
aprendidos na 
unidade para 
producir textos 
orais. 

 

uuu. Patróns 
sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 
entoación: 
preguntan e 
responden sobre 
as festividades. 

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.  

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 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.  

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.  

 CL 

 CL 

SC 

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. 

 CL 

SC 

  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 
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contacto físico) para iniciar, manter ou concluír unha breve 
conversa. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

b) 

f) 

p. Estratexias de 
comprensión: 
visualizan a 
historia no iPack 
antes de tomar 
contacto co texto 
escrito. Fan 
predicións sobre 
o contido da 
historia. 
Participan en 
xogos para 
familiarizarse coa 
forma escrita do 
novo vocabulario. 

 

vvv. Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas: len 
uns textos. 

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.  

 

CL 

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.   

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.  

CL 

B3.3. Inferir do contexto e da información contida no texto os 
significados probables de palabras e expresións que se 

descoñecen.   

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.  

CL 

AA 

B3.4. Inferir do contexto e da información contida no texto os 
significados probables de palabras e expresións que se 
descoñecen. 

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, 

CL 

AA 
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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.). 

 

   PLEB3.6. Emprega de forma axeitada os 
signos ortográficos básicos (p. e. punto, 
coma), así como símbolos de uso 

frecuente (p. e. ☺, @, ₤). 

 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

b) 

f) 

www. Estratexia
s de produción: 
completan xogos 
no iPack co 
vocabulario e a 
gramática. 
Escriben frases e 
breves textos 
seguindo un 
modelo. Escriben 
textos utilizando 
información de 
táboas/notas. 

 

xxx. Patróns gráficos e 
convencións 

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.).  

 

CL 

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.   

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.  

CL 
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ortográficas 
básicas: ------------
. 

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. 

 CL 

 

B4.8. Facer uso das ferramentas informáticas para completar 
actividades predeseñadas polo persoal docente. 

 CL 

AA 

  B4.9. Usar correctamente o dicionario bilingüe, biblioteca de 
aula e outros materiais de consulta para a elaboración de 
textos, respectando as súas normas de funcionamento. 

  

Bloque 5. Coñecimiento da lingua e conciencia intercultural 

b) 

f) 

yyy. Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
un texto sobre o 
Nadal en distintas 
épocas e sobre a 
elaboración de 
pancakes. 
Participan en 
xogos 
respectando as 
normas; 
preguntas e 
respostas cun 
compañeiro; 
diálogos breves 
sobre as 
festividades de 
Nadal, Coresma e 
Pascua. 

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.   

 

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. 

SC 

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. 

PLEB5.2. Desenvólvese en transaccións 
cotiás (p. e. pedir nunha tenda un produto 
e preguntar o prezo).  

CL 

SC 

B5.3. Distinguir a función ou funcións comunicativas principais 
do texto (p. e. unha demanda de información, unha orde, ou 

PLEB5.3. Participa en conversas cara a 
cara ou por medios técnicos (teléfono, 

CL 
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zzz. Funcións 
comunicativas: 
descrición e 
expresión das 
festividades de 
Nadal, Coresma e 
Pascua.  

 

aaaa. Estructura
s sintáctico-
discursivas: 
repaso de): 
present simple, 
present 
continuous; past 
simple, 
comparative and 
superlative 
adjectives, 
like/love –ing. 

 

bbbb. Léxico de 
alta frecuencia 
relativo a: 
Christmas: 
present, turkey, 
gravy, card, 
sprouts, tree, 
Christmas dinner, 
star, family. 

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).   

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). 

SIEE 

 

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).   

PLEB5.4. Participa nunha entrevista, p. e. 
médica nomeando partes do corpo para 
indicar o que lle doe. 

CL 

SC 

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. 

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. 

CL 

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. 

 CL 

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 

 CL 
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Easter and Lent: 
pancakes, milk, 
sugar, butter, 
chocolate, 
computer games, 
watch 
TV/television, 
send a text, go 
online. (clave) 
Easter, Pancake 
Day (repaso). 

 

 

(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.   

 CL 

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.  

 CL 

B5.10. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en 
situacións reais ou simuladas en contextos menos dirixidos. 

 CL 

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…). 

 CL 

SC 

B5.12. Indagar a realidade plurilingüe e multicultural das 
familias e da súa contorna, e identificar semellanzas e 
diferenzas, evitando os estereotipos. 

 CL 

SC 

  B5.13. Establecer similitudes e diferenzas das linguas que hai 
na aula ou na súa contorna máis próxima. 

  

  B5.14. Valorar as linguas coma 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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7. METODOLOXÍA E RECURSOS 

7.1. PRINCIPIOS METODOLÓXICOS 

Decreto 105/2014, artigo 15: 

Farase especial fincapé na atención á diversidade dos alumnos, na atención 

individualizada, na prevención das dificultades de aprendizaxe e na aplicación 

de mecanismos de reforzo en canto detéctense ditas dificultades. 

A metodoloxía será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e 

participativa, e dirixida ao logro dos obxectivos e competencias clave. 

A acción educativa buscará integrar as diferentes experiencias e aprendizaxes 

dos alumnos e terá en conta os seus diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe, 

favorecendo a capacidade de aprender por si mesmos e promovendo o traballo 

en colaboración e en equipo. 

A intervención educativa debe ter en conta como principio a diversidade dos 

estudantes. 

Durante a etapa prestarase especial atención á atención personalizada dos 

alumnos. 

 

7.2. MATERIAIS E RECURSOS 

Hai que ter en conta aquí os recursos humanos, os recursos espaciais e os 

materiais. 

Recursos humanos: moitas veces, o profesor debe actuar como un recurso 

dependendo da actividade. Nos xogos de rol o profesor pode axudar aos 

estudantes para realizar unha obra de teatro ou como un recurso de linguaxe. 

Recursos espaciais: Aquí debemos mencionar as aulas. O computador 

utilizarase dependendo da actividade. O computador é un recurso  motivador 

porque os nosos alumnos desfrutan usándoo e séntense máis cómodos. 
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Dependendo da actividade (actividade individual, actividade de grupo, xogo de 

rol...) temos que ter en conta a distribución do espazo dentro da aula. Debido á 

situación este ano os alumnus estarán sentados individualmente. 

Materiais: hai que mencionar o computador (que se utilizará tamén como 

reprodutor de CD), pizarra, internet... 

Libros: 

New Tiger 1 é un divertido curso de contos para Primaria que utiliza un enfoque 

global do ensino do inglés. En New Tiger 1 os nenos aprenden inglés con 

Tiger, un tigre máxico que salta ao mundo real dos humanos, con algúns 

amigos. Xuntos, todos descobren o mundo que lles rodea. New Tiger 1 ten 

historias  ricamente ilustradas cunha mestura de contextos reais e de fantasía e 

un claro vínculo co tema de  AICLE da unidade. Os alumnos tamén poden ver 

versións de debuxos animados de cada historia no CD- ROM de historias 

animadas. New Tiger 1 ten un enfoque global para o ensino do inglés: Os 

contidos doutras áreas como a ciencia e a arte están totalmente integrados no 

resto da unidade e teñen en conta a orde en que se estudan estas materias no 

plan de estudos español. Os pósteres fotográficos de  AICLE en cada unidade 

consolidan os conceptos e proporcionan un vocabulario opcional adicional. 

Cultura infantil real do Reino Unido en cada unidade. Os folletos de 

competencias clave permiten aos nenos avaliar a súa aprendizaxe dunha 

maneira divertida e proporcionan un rexistro do desenvolvemento das 

competencias. 

New Tiger 2 é un divertido curso de contos para a Primaria que utiliza un 

enfoque global do ensino do inglés. En New Tiger 2 os nenos aprenden inglés 

con Tiger, un tigre máxico que salta ao mundo real dos humanos, con algúns 

amigos. Xuntos, todos descobren o mundo que lles rodea. New Tiger 2 ten 

historias  ricamente ilustradas cunha mestura de contextos reais e de fantasía e 

un claro vínculo co tema de  AICLE da unidade. Os alumnos tamén poden ver 

versións de debuxos animados de cada historia no CD- ROM de historias 

animadas. New Tiger 2 ten un enfoque global para o ensino do inglés: Os 

contidos doutras áreas como a ciencia e a arte están totalmente integrados no 
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resto da unidade e teñen en conta a orde en que se estudan estas materias no 

plan de estudos español. 

O Tiger Team 3 é un divertido curso de contos para a Primaria que combina un 

enfoque no "inglés real" cun enfoque paso a paso para a adquisición da 

gramática. En Tiger Team 3 acompañamos aos nenos  Nassim,  Ellie,  Claire e 

Ben nas súas aventuras no Tiger  Street Club, mentres aprenden sobre o 

mundo que lles rodea. Tiger  Tem 3 inclúe emocionantes historias de aventuras 

e viaxes que os nenos de segundo ciclo adorarán. Os alumnos tamén poden 

ver versións de debuxos animados de cada historia no CD- ROM de Contos 

Animados. Un enfoque claro e sistemático da gramática no Pupil’s Book e o 

Activity Book. O contido doutras áreas como a ciencia e a arte está totalmente 

integrado no resto da unidade cun forte vínculo cos contos da unidade. Os 

pósteres fotográficos de  AICLE en cada unidade consolidan os conceptos e 

proporcionan vocabulario opcional adicional. 

Tiger  Team 4 é un divertido curso de contos para a Primaria que combina un 

enfoque no "inglés real" cun achegamento paso a paso á adquisición da 

linguaxe. O Tiger Team 4 inclúe emocionantes historias de aventuras e viaxes 

que aos nenos de segundo ciclo encantaranlles. Os alumnos tamén poden ver 

versións de debuxos animados de cada historia no CD- ROM de Contos 

Animados. Un enfoque claro e sistemático da gramática no Pupil’s Book e o 

Activity Book. O contido doutras áreas como a ciencia e a arte está totalmente 

integrado no resto da unidade cun forte vínculo cos contos da unidade. Os 

pósteres fotográficos de  AICLE en cada unidade consolidan os conceptos e 

proporcionan vocabulario opcional adicional. 

Na clase de 5º non se utilizarán libros físicos, soamente libros dixitais. Neste 

caso mesturaremos diversos proxectos editoriais que utilizarán videos 

animados e reais para a aprendizaxe. Tamén se tratará de fomentar o uso da 

libreta de inglés como medio de organización e estudo da materia. 

Oxford  Rooftops 6 é un curso para o terceiro ciclo de Primaria que se centra 

no "inglés real" e proporciona unha ponte á Secundaria. Inclúe personaxes 

fotográficos reais cos mesmos intereses e afeccións que os seus alumnos. 
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Combina historias da vida real con historias humorísticas e de aventuras que 

atraerán aos  preadolescentes. Un enfoque claro e sistemático da gramática no 

Pupil’s Book e no Activity Book. 
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8. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. ESTUDANTES CON 
NN.EE. 

Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á 

diversidade do alumnado nos centros educativos da Comunidade Autónoma de 

Galicia, nos que se imparten os ensinos establecidos na Lei Orgánica de 

Educación 2/2006, do 3 de maio. 

Decreto 105/2014, artigo 16 

Teoría das intelixencias múltiples de Howard  Gardner (1983): música-

rítmica e harmónica, visual-espacial, verbal-lingüística, lóxica-matemática, 

corporal- cinética, interpersoal,  intrapersonal, naturalista, existencial, 

intelixencias adicionais 

Temos un grupo de habilidades mixtas, e as diferenzas entre os estudantes 

atópanse nos seus ritmos de aprendizaxe, motivacións, intereses e cultura. 

Factores que determinan a diversidade do grupo: 

-Estudantes con diferentes niveis de competencia curricular 

-Estudantes que están en diferentes momentos do desenvolvemento  psico-

evolutivo 

-Estudantes con diferentes motivacións e intereses 

-Estudantes con diferentes estilos de aprendizaxe 

-Estudantes de diferentes ambientes e contextos socioculturais... 

Medidas: 

-Adecuación, adaptabilidade e flexibilidade de tempo, agrupación, espazos, 

materiais e recursos 

-Seguimento / actividades de extensión para os que terminan rápido / os que 

terminan cedo 

-Actividades de reforzo para os estudantes lentos. 
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9. AVALIACIÓN 

Decreto 105/2014, Artigo 12: A avaliación dos procesos de aprendizaxe dos 

alumnos será continua e global, e terá en conta os seus progresos no conxunto 

das áreas. 

Orde do 9 de xuño de 2016, pola que se regula o proceso de avaliación na 

etapa de Educación Primaria na nosa Comunidade Autónoma, Galicia. 

Para avaliar o proceso de aprendizaxe, debemos levar a cabo un proceso de 

tres etapas: 

Avaliación inicial: permítenos obter información sobre o noso punto de partida 

analizando os coñecementos previos do alumnado, as súas experiencias e 

valores. Isto é moi útil para saber o tipo e o grao de intervención pedagóxica 

que é necesario aplicar.  

Avaliación formativa: a través do proceso de ensino-aprendizaxe tamén 

temos que avaliar os nosos procedementos. Móstranos a evolución. Temos 

que ter en conta se a nosa planificación funciona, así que se non funciona, 

debemos tomar algunhas decisións e axustala. 

Avaliación final: realízase ao final de cada unidade didáctica e ten en conta a 

aprendizaxe utilizando como referencia os criterios de avaliación, os obxectivos 

e as competencias clave que reflicten a situación final do proceso. Esta 

avaliación debe ir seguida dun proceso de reflexión antes, durante e despois do 

proceso de aprendizaxe. 

9.1. Procedementos e ferramentas 

Como avaliar? Procedementos e ferramentas: 

Observación diaria: un dos aspectos máis importantes da avaliación é o 

progreso diario e a participación dos estudantes en clase. 

Diario do profesor 

A autoavaliación do estudante 
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Portfolio: un documento persoal no que os alumnos poden rexistrar as súas 

cualificacións e outras experiencias lingüísticas e culturais significativas. 

Aplicacións didácticas:  Edmodo,  Kahoot,  Plickers, etc. 

Rúbricas: Instrumentos de puntuación para determinar as cualificacións ou o 

grao en que os estudantes demostraron ou alcanzaron os estándares de 

aprendizaxe. 

Que se debe avaliar? Decreto 105/2014, Artigo 4: Os criterios de avaliación son 

o punto de referencia específico para avaliar a aprendizaxe dos estudantes. 

Describen o que se quere valorar e o que os estudantes deben lograr, tanto en 

coñecementos como en aptitudes, e responden ao que se pretende conseguir 

en cada disciplina. Ademais, ter en conta o Decreto-Ley 31/2020, do 29 de 

setembro, que trata de cuestións importantes sobre a flexibilización dos 

criterios de avaliación e os criterios de promoción dos estudantes. 

 

9.2. Criterios de cualificación 

De 1º a 3º de Primaria: 

CRITERIO PONDERACIÓN 

Traballo na clase 15% 

Libro de traballo e fichas 15% 

Exames 50% 

Participación 10% 

Comportamento 10% 

 

 

 

De 4º a 6º de Primaria: 
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CRITERIO PONDERACION 

Libreta, Activity Book e Fichas 15% 

Exames 50% 

Proxectos finais / Tarefas 15% 

Participación 10% 

Comportamento 10% 

 

9.3 Criterios de promoción 

 

Os criterios de promoción para os estudantes de Educación Primaria son os 

seguintes: 

Ao final do grao da Ed. Primaria terán que estar no mesmo ano (non se 

promocionarán): 

 - Os estudantes que non alcancen os obxectivos mínimos en tres áreas.  

- Os alumnos que non alcancen os obxectivos mínimos en dous ou máis das 

seguintes áreas: 

 - Matemáticas  

- Lingua e Literatura (Español, Galego ou Inglés). 
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10. PLAN DE REFORZO E RECUPERACIÓN DOS 
COÑECEMENTOS NON ADQUIRIDOS 

10.1. INTRODUCIÓN:  

As “Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás 

medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, 

nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se 

imparten as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da 

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato”; establecen que as 

programacións didácticas incorporarán as aprendizaxes imprescindibles non 

adquiridas no curso anterior.  

Con esta fin o equipo docente do CEIP Plurilingüe Santa María elabora o 

presente documento de reforzo e recuperación coa finalidade de que o 

alumnado recupere as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 

2019/2020.  

Este Plan de recuperación e reforzo elabórase a partir dos informes 

individualizados elaborados á finalización do curso 2019/2020 e da avaliación 

inicial realizada no curso 2020-2021.   

 

10.2. OBXETIVOS: 

- Mellorar os procesos de ensino do profesorado do centro educativo no que se 

refire á planificación, coordinación e avaliación das medidas de atención á 

diversidade axeitadas á situación do alumnado.  

- Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

- Fomentar na aula un clima de seguridade e normalidade, no que as medidas 

preventivas do Protocolo COVID-19 formen parte da rutina diaria da 

comunidade educativa.  

- Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demáis persoas, 

respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios 

para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 
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- Contribuír ao desenvolvemento integral do alumnado nos distintos ámbitos: 

físico, emocional, social, cognitivo e lingüístico.  

- Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución 

de problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás 

situacións da súa vida cotiá.   

- Reforzar os coñecementos e destrezas nas áreas instrumentais.  

- Adquirir habilidades e actitudes favorables á lectura que conduzan ao logro da 

competencia de aprender a aprender, coma base para o desenvolvemento 

doutras competencias básicas.  

- Reforzar elementos curriculares esenciais, as aprendizaxes imprescindibles 

do curso anterior e as competencias clave; poñendo especial atención a 

competencia comunicativo-lingüística (CCL), matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) e competencia dixital (CD). 

- Aumentar a motivación e seguridade cara o traballo escolar.  

 

10.3. CONTIDOS MÍNIMOS: 

CONTIDOS MÍNIMOS DO NIVEL DE 1º EDUCACIÓN PRIMARIA: 

CONTIDOS MÍNIMOS 

• Preguntar e responder preguntas sencillas sobre si mesmos e outros. 

• Facer preguntas persoais sobre a súa nacionalidade ou a de outros. 

• Describirse a si mesmos e aos demais, físicamente e no seu carácter. 

• Facer preguntas e respostas curtas usando o tempo presente e pasado. 

• Descripción (usando a forma afirmativa e negativa) as rutinas diarias e 

actividades típicas. 

• Facer preguntas e respostas curtas en primeira ou terceira persoa para 

describir acción que pasan nese momento. 

• Vocabulario: Pertenzas, cores, números cardinais do 1 ao 1000 e ordinais do 

1 ao 100, preposicións, descripcións persoais, lugares e obxectos, as horas, 

roupa, a familia, países, nacionalidades, continentes, traballos, deportes, 
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hobbies, antigüidades, comida, días da semana, meses, datas, estacións e 

accións. 

 

10.4. MEDIDAS METODOLÓXICAS E ORGANIZATIVAS: 

            A continuación, amósase de xeito resumido un cadro das medidas que 

se adoptarán, en función do nivel educativo, para favorecer o reforzo do 

alumnado nas diferentes áreas instrumentais e competencias básicas. 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS E METODOLÓXICA S ADOPTADAS  

Supervisar tarefas diariamente x 
Complementar os exames escritos de 

forma oral 
x 

Reforzo educativo por parte do mestre 

titor 
 

Deixar máis tempo para os exames ou 

dividilos en dúas sesións 
x 

Reforzo por parte do profesorado 

especialista en Pedagoxía Terapéutica 
 

Posibilitar que as nenas/os que o desexen 

poidan recuperar exames 
x 

Reforzo por parte do profesorado 

especialista en Audición e Linguaxe 
 

Pedir que se revisen os traballos e os 

exames antes de entregalos 
x 

Titoría entre iguais   Traballo por proxectos x 

Priorizar contidos curriculares mínimos x 
Autoinstrucións e seguimento de 

secuencias 
x 

Segmentar as actividades longas e limitar 

o número 
x 

Tarefas centradas no pensamento crítico 

e creativo 
x 

Adaptar o currículo ás capacidades, ao 

estilo de aprendizaxe e ás necesidades 

do alumnado 

x Tarefas globalizadas e multidisciplinares x 

Alternar actividades teóricas con traballo 

práctico ou máis estimulantes con outras 

x Empregar a axenda como medio de 

comunicación coa familiar (recollendo 

x 
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menos motivadoras tarefas de reforzo necesarias). 

Alternar a forma de presentación (de 

forma oral, escrita ou coas novas 

tecnoloxías) 

x Actividades de autoaprendizaxe x 

Explicar a actividade de xeito claro e 

sinxelo e asegurarse da súa 

comprensión.  

x 

Entrevistas periódicas individuais co 

alumnado sobre a evolución, motivación, 

conduta e traballo (autoavaliación). 

x 

Emprego de murais e mapas conceptuais 

cos contidos mínimos 
x 

Aportación á familia de pautas e 

recomendacións do traballo individual 
x 

Metodoloxía multisensorial: Empregar 

diferentes estímulos (visuais, musicais…)  
x 

Metodoloxías que favorezan a 

participación do alumnado. 
x 

Exames escritos curtos e con preguntas 

breves, cerradas, claras e sinxelas 
x 

Formación TICs nos recursos informáticos 

do centro educativo (aula virtual,...) 
x 

Reunións regulares entre o profesorado 

e a familia (3 semanas) 
x 

Aprendizaxe globalizado: Organización  de 

contidos en ámbitos integradores. 
x 

Desenvolvemento de estratexias que 

favorezan a autonomía e aprendizaxe 
x Repasar diariamente  x 

Intervencións funcionais e individuais    

    

  

10.5. RECURSOS: 

 Persoais: Familias, mestres titores/as, mestres especialistas das 

diferentes áreas, mestres especialistas en Pedagoxía Terapéutica e Audición e 

Linguaxe, orientadora e Equipo Directivo.  

 Materiais: material didáctico e curricular, recursos informáticos 

(ordenadores, pantalla dixital, aulas virtuais,  etc). 
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10.6. TEMPORALIZACIÓN:  

 

 

10.7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

Os criterios de calificación establécense do seguinte xeito: 

MESES ACTIVIDADES A REALIZAR 

 OUTUBRO: 

 

 Repaso de contidos do ano anterior mediante 

actividades lúdicas. 

 Uso de cancións e historias na lingua estranxeira. 

 Practicas preguntas/respostas básicas nas rutinas 

diarias. 

 Traballar preguntas, afirmacións e ordes na aula 

diariamente. 

NOVEMBRO: 

 

 Facer actividades colaborativas como creación de 

murales para aprender os conceptos. 

 Practicas preguntas/respostas básicas nas rutinas 

diarias. 

 Facilitar instruccións visuais que complementen as 

faladas. 

 Traballar preguntas, afirmacións e ordes na aula 

diariamente. 

DECEMBRO: 

 

 Practicas preguntas/respostas básicas nas rutinas 

diarias. 

 Facilitar instruccións visuais que complementen as 

faladas. 

 Traballar preguntas, afirmacións e ordes na aula 

diariamente. 
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-A valoración das probas escritas será do 50% 

-A valoración do traballo do alumno tanto na casa como na clase supón outro 

30% 

-O 10% da valoración corresponde á participación activa na aula, actitude con 

respecto á materia... 

- O 10% da valoración corresponde ao comportamento do alumno/a. 

10.8. AVALIACIÓN E SEGUEMENTO 

 A avaliación realizarase en decembro ao final do primeiro trimestre.  

Faranse tres revisións xerais ó longo do trimestre. Na reunión de avaliación 

trimestral analizarase o grado de consecución dos obxectivos e contidos 

mínimos.  O criterio de avaliación a seguir será o seguinte: Progreso nos 

resultados das avaliacións, tendo en conta o número de áreas con cualificación 

global positiva conseguidos polo alumando con respecto á avaliación do curso 

anterior.  

  



115 
 

11. REQUISITOS MÍNIMOS 
6º de Primaria 

• Saúdos, agradecementos e despedidas.. 

• Preguntar e responder preguntas sencillas sobre si mesmos e outros. 

• Facer preguntas persoais sobre a súa nacionalidade ou a de outros.  

• Describirse a si mesmos e aos demais, físicamente e no seu carácter. 

• Facer preguntas e respostas curtas usando o tempo presente e pasado. 

• Descripción (usando a forma afirmativa e negativa) as rutinas diarias e 

actividades típicas. 

• Facer preguntas e respostas curtas en primeira ou terceira persoa para 

describir acción que pasan nese momento. 

• Vocabulario: Pertenzas, cores, números cardinais do 1 ao 1000 e ordinais do 

1 ao 100, preposicións, descripcións persoais, lugares e obxectos, as horas, 

roupa, a familia, países, nacionalidades, continentes, traballos, deportes, 

hobbies, antigüidades, comida, días da semana, meses, datas, estacións e 

accións. 
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12. PLAN DE REFORZO E RECUPERACIÓN DA 
ASIGNATURA 

 Faranse actividades de reforzo e materiais específicos para garantir que o 

alumnado nesta situación poda conseguir os obxectivos esperados. 

 Farase un seguemento individual e continuado do traballo destes 

estudantes, para poder resolver calqueira dúbida que podan ter. 

 Subiranse á aula virtual materiais específicos de reforzo para estes 

estudantes, para que podan complementar o traballo na aula co traballo 

dende casa. 
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13. PLANS E PROXECTOS ESCOLARES 

Proxecto lector: Lei Oránica 8/2013, 9 de Decembro. Artículo 18, Lei Orgánica 

de Educación 2/2006, 3 de maio (LOE). Anexo IV: Usaranse distintas historias 

en cada unidade, que serán o centro da mesma. Con estas historias 

traballaremos o vocabulario principal e repasaremos os coñecementos previos 

e os intereses dos alumnos. Ademais, traballaremos con libros reais de países 

de lingua inglesa, para despertar o interese acerca da cultura e a costumes 

sociais dalá. Para isto teremos un período regular de lectura na clase, para ver 

e escoitar historias con eles. 

Plan de convivencia: O Plan de convivencia, de coexistencia e participación 

na comunidade educativa será traballado en cada clase baseándonos nunha 

relación libre de prexuizos cos nosos estudantes e usando materiais que 

promovan a co-existencia. 

Plan de TICs: Mediante a introducción de novos materiais na aula, como smart 

boards ou CDs interactivos con xogos, temos a posibilidade de introducir as 

novas tecnoloxías na aula, para poñer aos nenos e nenas en contacto con 

novos medios de aprendizaxe constantemente. Non podemos olvidar o uso de 

ordenadores na aula de informática, e o uso de internet para a búsqueda de 

materiais, cancións e historias. Esta sección estará moi presente porque o uso 

de novas tecnoloxías será moi común na clase de inglés. Non podemos 

olvidarnos de que o noso centro entrou este ano no programa E-Dixgal, que 

fomenta o uso as novas tecnoloxías entre os nosos estudantes, 

proporcionando ordenadores portátiles para o uso individual dos noso 

alumnado de 5º de Primaria. Tamén, debido ás características especiais deste 

ano, moitos dos materiais e actividades feitos na clase serán subidos á aula 

virtual para que o alumnado poda acceder a eles dende a súa casa. 
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14. ADAPTACIÓN DAS CLASES A UNHA SITUACIÓN 
DE ENSINANZA MIXTA OU NON PRESENCIAL 

Debido á situación de alerta sanitaria, causada polo Co-ViD 19 este ano 

vivimos unha situación sen precedentes, na que tanto os profesores coma o  

alumnado poderíamos vernos traballando dende casa como xa ocurriu o 

pasado curso escolar. Este curso escolar, debemos estar preparados para 

afrontar unha situación de docencia dende casa, xa sexa de forma parcial o 

completa. Por iso mesmo, desarrollamos este apartado, para facilitar unhas 

pautas de seguemento básicas no caso de que nos atopemos nesta situación. 

No caso de docencia presencial, faremos fincapé no uso da aula virtual como 

ferramenta adicional para facer actividades de aula e traballo, para que o noso 

alumnado aprenda a manexala e utilizala. 

14.1 Docencia mixta 

No caso de que a situación que se nos presente consista en facer unha 

docencia mixta, alternando días de teletraballo e días de traballo presencial, 

seguiremos as mesmas pautas que durante o curso escolar: subiremos 

materiais á aula virtual para seguir traballando nos contidos, faremos videos 

explicativos para que os nosos alumnos comprendas as novas aprendizaxes e 

faremos reunións semanais para resolver dúbidas e manternos en contacto co 

noso alumnado, facendo fincapé no seu estado emocional e anímico. 

A aula virtual do centro será unha ferramenta clave nesta situación, pois o ano 

pasado serviunos para manter o contacto e o traballo tanto coas familias como 

co alumnado. Outras aplicacións e ferramentas dixitais serán utilizadas para 
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complementar as aprendizaxes, tales como: liveworksheets, kahoot, educaplay, 

vimeo, youtube… 

14.2 Docencia non presencial 

No caso de confinamento e docencia online ou non presencial, dende o centro 

decidimos seguir unhas directrices xerais, para facilitar a situación a toda a 

comunidade educativa: 

• Reducción das horas de clase: Baseándonos na experiencia do 

ano pasado, observamos que os alumnos non traballan da mesma 

maneira dende casa que no centro escolar. As familias non sempre 

están dispoñibles para axudar, e os nenos non sempre son autónomos 

nas tarefas asignadas; ademáis de que a carga lectiva é excesiva. Por 

isto, decidimos que no caso de docencia non presencial, cada tutor 

reduciría os horarios para adecualos a esta situación, con non maís de 

tres asignaturas cada día. 

• Traballo autónomo por parte do alumnado: Como docentes, 

cremos que nesta situación o alumnado ten que traballar de forma 

autónoma, facendo os exercicios asignados coa axuda das nosas 

explicacións, pero sen necesidade de que nós estemos virtualmente 

con eles en tódalas sesións. Por iso mesmo, non faremos 

videochamadas cada vez que haxa clase, senon que adicaremos ese 

tempo á corrección de traballos e exercicios que eles fixeran 

autónomamente. 

• Videochamadas: O contacto continuo co alumnado é importante, 

xa non só para poñernos ao día dos seus avances e problemas na 
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materia, senón para observar o seu estado emocional e axudarlles a 

sobrelevar a situación mediante charlas e reunións cos seus 

compañeiros de clase. Por iso, consideramos importante ter polo 

menos unha reunión semanal con cada clase, para preguntar dúbidas, 

facer repaso da materia e intercambiar opinións acerca de como levan 

a situación. 

A parte destas directrices xerais, dende a asignatura de inglés trataremos de 

levar un enfoque metodolóxido lúdico e facer actividades que estén baseadas 

nos intereses dos nosos alumnos e alumnas. Traballaremos con cancións, 

vídeos e historias curtas en lingua estranxeira, crucigramas, pasapalabras… 
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15. CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA PRÁCTICA 
DOCENTE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Contribución ao desenvolvemento social e persoal dos estudantes. 

Busca un desenvolvemento integral 

dos estudantes, favorecendo a súa 

integración e autonomía persoal. 

          

Coñece o transfondo persoal dos 

estudantes e está interesada nos seus 

hobbies e intereses. 

          

Móstrase accesible para os estudantes 

e as familias. 

          

Toma as medidas necesarias para 

mellorar a coexistencia e a resolución 

pacífica de conflictos. 

          

Organización da aula e uso dos recursos da escola. 

Busca unha organización flexible das 

actividades feitas para o centro. 

          

Axusta as actividades aos recursos da 

escola. 

          

Contribución aos plans e proxectos escolares. 

Coñece os plans e proxectos escolares.           

Fai as actividades necesarias para 

desenrolar os plans e proxectos. 

          

Colabora no seguemento e           
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implementación de plans e proxectos. 
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16. CRITERIOS PARA A AVALIACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN 

O proceso de facer a programación é previo ao comezo do 

ano escolar, así que pode haber diferencias entre o 

planeado e as necesidades reais. A programación debe ser 

avaliada polo equipo de ciclo periódicamente para facer as 

adaptaciones á evolución do proceso de ensinanza-

aprendizaxe. Seguiremos os seguintes criterios. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Organización e distribución dos contidos e criterios de avaliación. 

Os contidos teñen unha 

temporalización flexible. 

          

Os obxectivos e as metas son 

alcanzables e relacionadas coa concreción 

curricular. 

          

As actividades son coherentes cos 

contidos e obxectivos. 

          

Enfoques metodolóxicos e didácticos. 

Promove a participación  activa dos 

estudantes con actividades motivadoras. 

          

Establece metodoloxías aos 

obxectivos. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación. 

Son adecuados para a idade e as 

habilidades dos estudantes. 

          

Usa a observación diaria e notas diarias 

para recoller información. 

          

Usa diversas técnicas e instrumentos.           

Medidas para a diversidade de intereses, motivacións, ritmos e 

estilos de aprendizaxe. 

Ten en conta a diversidade de intereses, 

motivacións, ritmos e estilos de aprendizaxe. 

          

Introduce medidasde detección de 

problemas e/ou dificultades. 

          

Ten unha natureza comprensiva e 

preventiva das dificultades. 
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17. COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS E 
ESTUDANTES 

Cada trimestre un boletín de notas é enviado a cada familia, no cal se explican 

as súas notas e o seu comportamento cívico-social. Cada luns, de 5 a 6, o tutor 

recibirá de forma telemática aos país de un ou varios alumnos para dar 

información acerca da evolución académica dos seus alumnos. Os 

especialistas informarán ao tutor do desenvolvemento dos alumnos nas súas 

materias antes das titorías. 

Cada semana as libretas e os activity books serán revisados, facendo unha 

análise cos estudantes, para que podan rectificar e asegurar os seus 

coñecementos. 

Ademáis, as comunicacións importantes levaranse a cabo en formato papel e 

electrónico, co uso da apliación abalar movil. 

 

 


