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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

  

1º  DE PRIMARIA 

UNIT 1: Back to school 

Bloque 1: Comprensión de textos orais. 
 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos 

principais do texto. 

1.1.  Comprende o esencial das mensaxes e instrucións do docente referi-

dos á actividade habitual da aula. 

2. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, concretos 

e significativos, sobre vida cotiá (hábitos, horarios, actividades, celebra-

cións), e convencións sociais (normas de cortesía), e aplicar os coñece-

mentos adquiridos sobre os mesmos a unha comprensión adecuada do 

texto.  

1.2. Participa nas rutinas diarias (día da semana, mes, tempo atmosférico, 

etc.) e comprende o vocabulario asociado.  

 

3. Identificar o sentido xeral e un repertorio limitado de vocabulario e de 

expresións en textos orais moi breves e sinxelos, con predominio de estru-

turas simples e léxico de uso moi frecuente, articulados con claridade e 

moi lentamente e transmitidos de viva voz ou por medios técnicos, sobre 

temas relacionados coas propias experiencias, necesidades e intereses en 

contextos cotiáns moi predicibles sempre que se conte con apoio visual, 

posibilidade de repetición e cunha importante referencia contextual. 

 

1.3 Entende a información esencial en conversacións moi breves e moi 

sinxelas nas que participa, que traten sobre temas familiares como os 

obxectos da aula. 

4. Distinguir a función comunicativa principal do texto (p. e. unha deman-

da de información, unha orde, ou un ofrecemento), así como os patróns 

discursivos básicos (p. e. inicio e peche conversacional, ou os puntos dun-

ha narración esquemática). 

1.4  Comprende as fórmulas básicas de relación social (saúdos, 

presentacións, agradecementos, desculpas).  

 

Bloque 2: Comprensión de textos orais. 

 

1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas para producir textos orais 

monolóxicos ou dialóxicos moi breves e sinxelos, utilizando, p. e., 

2.1. Imita e repite as expresións do docente utilizadas na aula.  
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fórmulas e linguaxe prefabricado ou expresións memorizadas, ou 

apoiando con xestos o que se quere expresar.  

 

 

2. Coñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos e 

significativos, e aplicar os coñecementos adquiridos sobre os mesmos a 

unha produción oral adecuada ao contexto, respectando as convencións 

comunicativas máis elementais.  

 

2.1. Imita e repite as expresións do docente utilizadas na aula.  

 

3. 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 conversación cumprindo a función 

comunicativa principal do texto. (p.e. un saúdo, unha felicitación).  

 

2.3. Respecta as normas que rexen a interacción oral.  

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 

1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos 

principais do texto.  

3.1 Comprende palabras e frases moi sinxelas escritas, relacionadas cos 

temas traballados. 

3.2. Utiliza dicionarios de imaxes.  

 

2. Utilizar as estratexias básicas de hipótese para a comprensión do 

sentido xeral e a identificación da información esencial do texto 

 

3.3. Relaciona correctamente palabras escritas coa imaxe correspondente.  

 

Bloque 4: Producción de textos escritos 

1. 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. 

 

4.1. Copia palabras e expresións sinxelas traballadas oralmente. 

 

2. Construír textos moi curtos e sinxelos, compostos de frases simples 

illadas, para falar de si mesmo ou da súa contorna máis inmediata, 

utilizando un repertorio de códigos principalmente icónicos para a súa 

 

4.1. Copia palabras e expresións sinxelas traballadas oralmente. 
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función comunicativa.  

 
 

Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

1. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos e 

significativos e aplicar progresivamente os coñecementos adquiridos 

sobre estes, a unha comprensión adecuada do texto oral e escrito. 

5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a 

lingua estranxeira (horarios, comidas, festividades…) e compáraos cos 

propios, amosando unha actitude de apertura cara ao diferente. 

 

2.  Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura. 

 
5.2. Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa cultura. 

 

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

 

5.3. Participa en actividades de aprendizaxe individuais e colectivas, 

respecta as ideas dos e das demais e contribúe ao traballo en grupo. 

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

 
5.7. Describe unha escena sinxela dicindo o que hai nela. 
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UNIT 2: The gingerbread man. 

Bloque 1: Comprensión de textos orais. 
 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos 

principais do texto. 

1.1.  Comprende o esencial das mensaxes e instrucións do docente referi-

dos á actividade habitual da aula. 

3. Identificar o sentido xeral e un repertorio limitado de vocabulario e de 

expresións en textos orais moi breves e sinxelos, con predominio de estru-

turas simples e léxico de uso moi frecuente, articulados con claridade e 

moi lentamente e transmitidos de viva voz ou por medios técnicos, sobre 

temas relacionados coas propias experiencias, necesidades e intereses en 

contextos cotiáns moi predicibles sempre que se conte con apoio visual, 

posibilidade de repetición e cunha importante referencia contextual. 

 

1.3 Entende a información esencial en conversacións moi breves e moi 

sinxelas nas que participa, que traten sobre temas familiares como, por 

exemplo, un mesmo, a familia, a clase, as súas mascotas, descrición moi 

básica de obxectos, apoiándose na linguaxe non verbal para mellorar a súa 

comprensión. 

4. Distinguir a función comunicativa principal do texto (p. e. unha deman-

da de información, unha orde, ou un ofrecemento), así como os patróns 

discursivos básicos (p. e. inicio e peche conversacional, ou os puntos dun-

ha narración esquemática). 

1.4  Comprende as fórmulas básicas de relación social (saúdos, 

presentacións, agradecementos, desculpas).  

 

5. Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia 

relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados 

coas propias experiencias, necesidades e intereses.  

 

 

1.5. Comprende as preguntas do docente sobre os seus datos básicos 

(nome, idade), o seu corpo, obxectos, mascotas e animais, a súa familia e 

en xeral sobre os temas traballados na aula.  

 

Bloque 2: Comprensión de textos orais. 

 

1. 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.  

 

2.1. Imita e repite as expresións do docente utilizadas na aula.  
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3. 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 conversación cumprindo a función 

comunicativa principal do texto. (p.e. un saúdo, unha felicitación).  

 

2.3. Respecta as normas que rexen a interacción oral.  

 

4. Producir textos orais monolóxicos ou dialóxicos moi breves e sinxelos, 

utilizando p. e., expresións memorizadas, ou apoiando con xestos o que se 

quere expresar.  

 

2.4. Responde adecuadamente en situacións de comunicación (saúdo, 

preguntas moi sinxelas sobre si mesmo, petición ou ofrecemento de 

obxectos, etc.).  

 

5. Participar de forma moi básica en conversacións moi breves e moi 

simples que requiran un intercambio directo de información sobre temas 

que lle son moi familiares, utilizando maioritariamente expresións e frases 

illadas moi sinxelas de uso moi frecuente, sendo indispensable a 

repetición e cooperación do interlocutor para manter a conversación.  

 

2.5. Coñece e utiliza expresións relacionadas coas celebracións familiares 

ou culturais. 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 

1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos 

principais do texto.  

 

3.1. Localiza palabras coñecidas no material visual utilizado para as 

rutinas (calendario, expresións sobre o tempo atmosférico...) ou nos libros 

da clase (título, paxinación etc.).  

 

2. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, concretos 

e significativos e aplicar os coñecementos adquiridos sobre os mesmos a 

unha comprensión adecuada do texto.  

 

3.2. Utiliza dicionarios de imaxes.  

 

3. Identificar o tema e sentido xeral en textos, tanto impresos como 

dixitais, moi breves e  sinxelos, con predominio de estruturas sinxelas e 

léxico de moi alta frecuencia, sobre temas moi coñecidos e cotiáns, sendo 

indispensable a relectura, algunhas aclaracións e a presenza dun forte 

apoio visual e contextual.  

3.3. Relaciona correctamente palabras escritas coa imaxe correspondente.  
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Bloque 4: Producción de textos escritos 

1. 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. 

 

4.1. Copia palabras e expresións sinxelas traballadas oralmente. 

 

2. Construír textos moi curtos e sinxelos, compostos de frases simples 

illadas, para falar de si mesmo ou da súa contorna máis inmediata, 

utilizando un repertorio de códigos principalmente icónicos para a súa 

función comunicativa.  

 

 

4.2. Escribe cartas ou cartóns nas que felicita o nadal a alguén a partir 

dun modelo, copiando algunhas palabras básicas e incluíndo debuxos ou 

fotografías.  

 

Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

1. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos e 

significativos e aplicar progresivamente os coñecementos adquiridos 

sobre estes, a unha comprensión adecuada do texto oral e escrito. 

5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a 

lingua estranxeira (horarios, comidas, festividades…) e compáraos cos 

propios, amosando unha actitude de apertura cara ao diferente. 

 

2.  Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura. 

 
5.2. Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa cultura. 

 

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

 

 

5.3. Inicia e remata as interaccións adecuadamente. 

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

 

 

5.8. Describe con máis detalle o seu aspecto físico, gustos, afeccións… 

de si mesmo/a e doutra persoa. 

 

 



        

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 7 DE 85 CENTRO: CEIPP SANTA MARÍA 
CURSO: 1º A 6º 

MATERIA: INGLÉS 

 

 

Unit 3: Tiger is lost 

Bloque 1: Comprensión de textos orais 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos 

principais do texto. 

1.1.  Comprende o esencial das mensaxes e instrucións do docente referi-

dos á actividade habitual da aula. 

2. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, concretos 

e significativos, sobre vida cotiá (hábitos, horarios, actividades, celebra-

cións), e convencións sociais (normas de cortesía), e aplicar os coñece-

mentos adquiridos sobre os mesmos a unha comprensión adecuada do 

texto.  

1.2. Participa nas rutinas diarias (día da semana, mes, tempo atmosférico, 

etc.) e comprende o vocabulario asociado.  

 

4. Distinguir a función comunicativa principal do texto (p. e. unha deman-

da de información, unha orde, ou un ofrecemento), así como os patróns 

discursivos básicos (p. e. inicio e peche conversacional, ou os puntos dun-

ha narración esquemática). 

1.4  Comprende as fórmulas básicas de relación social (saúdos, 

presentacións, agradecementos, desculpas).  

 

5. Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia 

relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados 

coas propias experiencias, necesidades e intereses.  

 

 

1.5. Comprende as preguntas do docente sobre os seus datos básicos 

(nome, idade), o seu corpo, obxectos, mascotas e animais, a súa familia e 

en xeral sobre os temas traballados na aula.  

 

Bloque 2: Comprensión de textos orais. 

 

1. 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.  

 

 

2.1. Imita e repite as expresións do docente utilizadas na aula.  
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2. Coñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos e 

significativos, e aplicar os coñecementos adquiridos sobre os mesmos a 

unha produción oral adecuada ao contexto, respectando as convencións 

comunicativas máis elementais.  

 

2.2. Fai presentacións moi breves e sinxelas, previamente preparadas e 

ensaiadas, sobre temas cotiáns ou do seu interese (presentarse e presentar 

a outras persoas; dar información básica sobre si mesmo) usando 

estruturas moi sinxelas.  

 

4. Producir textos orais monolóxicos ou dialóxicos moi breves e sinxelos, 

utilizando p. e., expresións memorizadas, ou apoiando con xestos o que se 

quere expresar.  

 

2.4. Responde adecuadamente en situacións de comunicación (saúdo, 

preguntas moi sinxelas sobre si mesmo, petición ou ofrecemento de 

obxectos, etc.).  

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 

1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos 

principais do texto.  

 

3.1. Localiza palabras coñecidas no material visual utilizado para as 

rutinas (calendario, expresións sobre o tempo atmosférico...) ou nos libros 

da clase (título, paxinación etc.).  

 

2. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, concretos 

e significativos e aplicar os coñecementos adquiridos sobre os mesmos a 

unha comprensión adecuada do texto.  

 

3.2. Utiliza dicionarios de imaxes.  

 

3.3. Identificar o tema e sentido xeral en textos, tanto impresos como 

dixitais, moi breves e  sinxelos, con predominio de estruturas sinxelas e 

léxico de moi alta frecuencia, sobre temas moi coñecidos e cotiáns, sendo 

indispensable a relectura, algunhas aclaracións e a presenza dun forte 

apoio visual e contextual.  

 

3.3. Relaciona correctamente palabras escritas coa imaxe correspondente.  

 

Bloque 4: Producción de textos escritos 

1. 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. 

 

4.1. Copia palabras e expresións sinxelas traballadas oralmente. 

 

Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 
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1. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos e 

significativos e aplicar progresivamente os coñecementos adquiridos 

sobre estes, a unha comprensión adecuada do texto oral e escrito. 

5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a 

lingua estranxeira (horarios, comidas, festividades…) e compáraos cos 

propios, amosando unha actitude de apertura cara ao diferente. 

 

2.  Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura. 

 
5.2. Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa cultura. 

 

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

 

 

5.3. Inicia e remata as interaccións adecuadamente. 

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

 

5.4. Pregunta e responde de xeito comprensible en actividades de 

aprendizaxe en distintos contextos. 
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Unit 4: Dinner Time 

Bloque 1: Comprensión de textos orais 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos 

principais do texto. 

1.1.  Comprende o esencial das mensaxes e instrucións do docente referi-

dos á actividade habitual da aula. 

2. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, concretos 

e significativos, sobre vida cotiá (hábitos, horarios, actividades, celebra-

cións), e convencións sociais (normas de cortesía), e aplicar os coñece-

mentos adquiridos sobre os mesmos a unha comprensión adecuada do 

texto.  

1.2. Participa nas rutinas diarias (día da semana, mes, tempo atmosférico, 

etc.) e comprende o vocabulario asociado.  

 

3. Identificar o sentido xeral e un repertorio limitado de vocabulario e de 

expresións en textos orais moi breves e sinxelos, con predominio de 

estruturas simples e léxico de uso moi frecuente, articulados con claridade 

e moi lentamente e transmitidos de viva voz ou por medios técnicos, sobre 

temas relacionados coas propias experiencias, necesidades e intereses en 

contextos cotiáns moi predicibles sempre que se conte con apoio visual, 

posibilidade de repetición e cunha importante referencia contextual.  

1.3. Entende a información esencial en conversacións moi breves e moi 

sinxelas nas que participa, que traten sobre temas familiares como, por 

exemplo, un mesmo, a familia, a clase, as súas mascotas, descrición moi 

básica de obxectos, apoiándose na linguaxe non verbal para mellorar a 

súa comprensión. 

 

4. Distinguir a función comunicativa principal do texto (p. e. unha deman-

da de información, unha orde, ou un ofrecemento), así como os patróns 

discursivos básicos (p. e. inicio e peche conversacional, ou os puntos dun-

ha narración esquemática). 

1.4  Comprende as fórmulas básicas de relación social (saúdos, 

presentacións, agradecementos, desculpas).  

 

Bloque 2: Comprensión de textos orais. 

 

1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas para producir textos orais 

monolóxicos ou dialóxicos moi breves e sinxelos, utilizando, p. e., 

2.1. Imita e repite as expresións do docente utilizadas na aula.  
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fórmulas e linguaxe prefabricado ou expresións memorizadas, ou 

apoiando con xestos o que se quere expresar.  

 

 

2. Coñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos e 

significativos, e aplicar os coñecementos adquiridos sobre os mesmos a 

unha produción oral adecuada ao contexto, respectando as convencións 

comunicativas máis elementais.  

 

2.2. Fai presentacións moi breves e sinxelas, previamente preparadas e 

ensaiadas, sobre temas cotiáns ou do seu interese (presentarse e presentar 

a outras persoas; dar información básica sobre si mesmo) usando 

estruturas moi sinxelas.  

 

5. Participar de forma moi básica en conversacións moi breves e moi 

simples que requiran un intercambio directo de información sobre temas 

que lle son moi familiares, utilizando maioritariamente expresións e frases 

illadas moi sinxelas de uso moi frecuente, sendo indispensable a 

repetición e cooperación do interlocutor para manter a conversación.  

 

2.5. Participa en conversacións cara a cara nas que se establece contacto 

social (saudar e despedirse, presentarse). 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 

1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos 

principais do texto.  

 

3.1. Localiza palabras coñecidas no material visual utilizado para as 

rutinas (calendario, expresións sobre o tempo atmosférico...) ou nos libros 

da clase (título, paxinación etc.).  

 

2. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, concretos 

e significativos e aplicar os coñecementos adquiridos sobre os mesmos a 

unha comprensión adecuada do texto.  

 

3.2. Utiliza dicionarios de imaxes.  

 

3.3. Identificar o tema e sentido xeral en textos, tanto impresos como 

dixitais, moi breves e  sinxelos, con predominio de estruturas sinxelas e 

léxico de moi alta frecuencia, sobre temas moi coñecidos e cotiáns, sendo 

indispensable a relectura, algunhas aclaracións e a presenza dun forte 

3.3. Relaciona correctamente palabras escritas coa imaxe correspondente.  
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apoio visual e contextual.  

 

Bloque 4: Producción de textos escritos 

1. 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. 

 

4.1. Copia palabras e expresións sinxelas traballadas oralmente. 

 

2. Coñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos concretos e 

significativos e aplicalos a unha produción escrita adecuada ao contexto, 

respectando as normas de cortesía básicas.  

 

4.2. Escribe cartas ou cartóns nas que felicita a alguén a partir dun 

modelo, copiando algunhas palabras básicas e incluíndo debuxos ou 

fotografías.  

 

Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

1. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos e 

significativos e aplicar progresivamente os coñecementos adquiridos 

sobre estes, a unha comprensión adecuada do texto oral e escrito. 

5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a 

lingua estranxeira (horarios, comidas, festividades…) e compáraos cos 

propios, amosando unha actitude de apertura cara ao diferente. 

 

2.  Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura. 

 
5.2. Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa cultura. 

 

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

 

 

5.3. Inicia e remata as interaccións adecuadamente. 

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

 
5.4. Expresa, identifica e distingue actividades variadas de rutina, lecer… 
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Mínimos requeridos: 

 

• Practicar saúdos sencillos: hello, goodbye, thank you… 

• Presentarse e dicir os seus nomes. 

• Recoñecer, identificar e contar do 1 ao 10. 

• Identificar e coñecer os distintos tipos de tempo, días da semana e estacións. 

• Identificar e dicir o nome de vocabulario básico sobre: materiais da aula, partes do corpo, membros da familia, comida, cores, Nadal e Ha-

lloween. 
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2º DE PRIMARIA 

 

Unit 1: A Surprise 

Bloque 1: Comprensión de textos orais 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos 

principais do texto. 

 

1.1 Entende o que se lle di en transaccións habituais sinxelas (rutinas 

diarias, peticións etc.). 

2. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, 

concretos e significativos, sobre vida cotiá (hábitos, actividades) e 

convencións sociais (normas de cortesía), e aplicar os coñecementos 

adquiridos sobre os mesmos a unha comprensión adecuada do texto. 

1.2 Entende a información esencial en conversacións breves e moi 

sinxelas nas que participa, que traten sobre temas familiares como, por 

exemplo, un mesmo, a familia, a escola, as súas mascotas, descrición moi 

básica de obxectos. 

3. Distinguir a función comunicativa principal 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). 

1.3 Comprende o sentido xeral e o esencial de narracións orais adecuadas 

ao seu nivel. 

5. Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia 

relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados 

coas propias experiencias, necesidades e intereses. 

1.5 Comprende polo contexto debuxos animados con narracións moi 

sinxelas. 

Bloque 2: Producción de textos orais 

1. 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. 

 

2.1 Reproduce as expresións do docente ou das gravacións utilizadas na 

aula. 

2. Coñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, concretos e 

significativos, e aplicar os coñecementos adquiridos sobre os  mesmos a 

unha produción oral adecuada ao contexto, respectando as convencións 

2.2 Fai presentacións breves e sinxelas, previamente preparadas e 

ensaiadas, sobre temas cotiáns ou do seu interese (presentarse e presentar 

a outras persoas; dar información básica sobre si mesmo, a súa familia e a 
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comunicativas máis elementais. súa clase; describir brevemente e de maneira sinxela o aspecto exterior 

dun obxecto; dicir o que lle gusta e non lle gusta) usando estruturas moi 

básicas. 

4. Producir textos orais monolóxicos ou dialóxicos moi breves e sinxelos, 

utilizando p. e., expresións memorizadas, ou apoiando con xestos o que se 

quere expresar. 

2.4 Respecta as normas que rexen a interacción oral. 

7. Coñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta 

frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos 

relacionados cos propios intereses, experiencias e necesidades. 

 

2.7 Coñece e utiliza expresións relacionadas coas celebracións familiares 

ou culturais. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos 

principais do texto. 

3.1 Comprende indicacións e información básica en letreiros e carteis 

habituais na clase e en colexios. 

2. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, 

concretos e significativos, sobre vida cotiá (hábitos, actividades), e 

convencións sociais (normas de cortesía), e aplicar os coñecementos 

adquiridos sobre os mesmos a unha comprensión adecuada do texto. 

3.2 Comprende textos escritos relativos a palabras e expresións 

traballadas. 

 

3. Identificar o tema e o sentido xeral en textos, tanto impresos como 

dixitais, moi breves e sinxelos, con predominio de estruturas sinxelas e 

léxico de moi alta frecuencia, sobre temas moi coñecidos e cotiáns, sendo 

indispensable a relectura, algunhas aclaracións e a presenza dun forte 

apoio visual e contextual. 

3.3 Le palabras coñecidas no material visual utilizado para as rutinas 

(calendario, expresións sobre o tempo atmosférico...) ou nos libros da 

clase. 

 

4. Recoñecer os símbolos de uso frecuente e identificar os significados e 

intencións comunicativas xerais relacionados cos mesmos. 

3.4 Formula hipótese sobre o contido a partir das ilustracións, o título e 

outros elementos gráficos. 

Bloque 4: Producción de textos escritos 

1. 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. 

4.1 É capaz de construír textos sinxelos partindo de modelos moi 

estruturados. 

 

2. Coñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos concretos e 
4.1 É capaz de construír textos sinxelos partindo de modelos moi 
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significativos e aplicalos a unha produción escrita adecuada ao contexto, 

respectando as normas de cortesía básicas 

estruturados. 

 

3. Coñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta 

frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos 

relacionados cos propios intereses, experiencias e necesidades. 

4.1 É capaz de construír textos sinxelos partindo de modelos moi 

estruturados. 

 

Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

1. Identificar aspectos socioculturais básicos concretos e significativos e 

aplicar os coñecementos adquiridos sobre estes a unha comprensión 

adecuada do texto. 

5.1 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. 

2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en actividades 

individuais ou colectivas que soliciten o seu uso comunicativo. 

5.1 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. 

3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente. 5.4 Diferenza saúdos de despedidas e o uso de fórmulas de cortesía 

(Please, thank you, excuse me…). 

 

Unit 2: A New Pet 

Bloque 1: Comprensión de textos orais 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos 

principais do texto. 

 

1.1 Entende o que se lle di en transaccións habituais sinxelas (rutinas 

diarias, peticións etc.). 

2. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, 

concretos e significativos, sobre vida cotiá (hábitos, actividades) e 

convencións sociais (normas de cortesía), e aplicar os coñecementos 

adquiridos sobre os mesmos a unha comprensión adecuada do texto. 

1.2 Entende a información esencial en conversacións breves e moi 

sinxelas nas que participa, que traten sobre temas familiares como, por 

exemplo, un mesmo, a familia, a escola, as súas mascotas, descrición moi 

básica de obxectos. 

3. Identificar o sentido xeral e un repertorio limitado de vocabulario e de 

expresións en textos orais moi breves e sinxelos, con predominio de 

estruturas simples e léxico de uso moi frecuente, articulados con claridade 

1.3 Comprende o sentido xeral e o esencial de narracións orais adecuadas 

ao seu nivel. 
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e moi lentamente e transmitidos de viva voz ou por medios técnicos, 

sobre temas relacionados coas propias experiencias, necesidades e 

intereses en contextos cotiáns moi predicibles sempre que se conte con 

apoio visual, posibilidade de repetición e cunha importante referencia 

contextual. 

5. Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia 

relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados 

coas propias experiencias, necesidades e intereses. 

1.5 Comprende polo contexto debuxos animados con narracións moi 

sinxelas. 

Bloque 2: Producción de textos orais 

1. 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. 

 

2.1 Reproduce as expresións do docente ou das gravacións utilizadas na 

aula. 

2. Coñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, concretos e 

significativos, e aplicar os coñecementos adquiridos sobre os  mesmos a 

unha produción oral adecuada ao contexto, respectando as convencións 

comunicativas máis elementais. 

2.2 Fai presentacións breves e sinxelas, previamente preparadas e 

ensaiadas, sobre temas cotiáns ou do seu interese (presentarse e presentar 

a outras persoas; dar información básica sobre si mesmo, a súa familia e a 

súa clase; describir brevemente e de maneira sinxela o aspecto exterior 

dun obxecto; dicir o que lle gusta e non lle gusta) usando estruturas moi 

básicas. 

4. Producir textos orais monolóxicos ou dialóxicos moi breves e sinxelos, 

utilizando p. e., expresións memorizadas, ou apoiando con xestos o que se 

quere expresar. 

2.3 Dramatiza situacións cotiás simples utilizando expresións moi 

sinxelas (p. e. xogo simbólico representando unha tenda). 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos 

principais do texto. 

3.1 Comprende indicacións e información básica en letreiros e carteis 

habituais na clase e en colexios. 

2. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, 

concretos e significativos, sobre vida cotiá (hábitos, actividades), e 

convencións sociais (normas de cortesía), e aplicar os coñecementos 

adquiridos sobre os mesmos a unha comprensión adecuada do texto. 

3.2 Comprende textos escritos relativos a palabras e expresións 

traballadas. 
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3. Identificar o tema e o sentido xeral en textos, tanto impresos como 

dixitais, moi breves e sinxelos, con predominio de estruturas sinxelas e 

léxico de moi alta frecuencia, sobre temas moi coñecidos e cotiáns, sendo 

indispensable a relectura, algunhas aclaracións e a presenza dun forte 

apoio visual e contextual. 

3.3 Le palabras coñecidas no material visual utilizado para as rutinas 

(calendario, expresións sobre o tempo atmosférico...) ou nos libros da 

clase. 

 

5. Distinguir a función ou funcións comunicativas principais do texto (p. 

e. unha felicitación, unha demanda de información, ou un ofrecemento) e 

un repertorio limitado dos seus expoñentes máis habituais, así como os 

patróns discursivos básicos (p. e. inicio e peche dunha carta, ou os puntos 

dunha descrición esquemática). 

3.2 Comprende textos escritos relativos a palabras e expresións 

traballadas. 

Bloque 4: Producción de textos escritos 

1. 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. 

4.1 É capaz de construír textos sinxelos partindo de modelos moi 

estruturados. 

 

2. Coñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos concretos e 

significativos e aplicalos a unha produción escrita adecuada ao contexto, 

respectando as normas de cortesía básicas 

4.2 Redacta postais e outras formas de correspondencia sinxela seguindo 

un modelo e utilizando algunhas convencións básicas de inicio e peche 

do texto. 

 

3. Coñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta 

frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos 

relacionados cos propios intereses, experiencias e necesidades. 

4.1 É capaz de construír textos sinxelos partindo de modelos moi 

estruturados. 

 

Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

1. Identificar aspectos socioculturais básicos concretos e significativos e 

aplicar os coñecementos adquiridos sobre estes a unha comprensión 

adecuada do texto. 

5.1 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. 

2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en actividades 

individuais ou colectivas que soliciten o seu uso comunicativo. 

5.1 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. 

4. Obter e dar información básica persoal, á súa contorna máis inmediata 

e na situación de comunicación propia da aula. 

5.3 Recoñece preguntas e respostas sinxelas sobre si mesmo/a e dos e das 

demais. 
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Unit 3: Where’s my coat? 

Bloque 1: Comprensión de textos orais 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos 

principais do texto. 

 

1.1 Entende o que se lle di en transaccións habituais sinxelas (rutinas 

diarias, peticións etc.). 

2. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, 

concretos e significativos, sobre vida cotiá (hábitos, actividades) e 

convencións sociais (normas de cortesía), e aplicar os coñecementos 

adquiridos sobre os mesmos a unha comprensión adecuada do texto. 

1.2 Entende a información esencial en conversacións breves e moi 

sinxelas nas que participa, que traten sobre temas familiares como, por 

exemplo, un mesmo, a familia, a escola, as súas mascotas, descrición moi 

básica de obxectos. 

3. Identificar o sentido xeral e un repertorio limitado de vocabulario e de 

expresións en textos orais moi breves e sinxelos, con predominio de 

estruturas simples e léxico de uso moi frecuente, articulados con claridade 

e moi lentamente e transmitidos de viva voz ou por medios técnicos, 

sobre temas relacionados coas propias experiencias, necesidades e 

intereses en contextos cotiáns moi predicibles sempre que se conte con 

apoio visual, posibilidade de repetición e cunha importante referencia 

contextual. 

1.3 Comprende o sentido xeral e o esencial de narracións orais adecuadas 

ao seu nivel. 

5. Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia 

relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados 

coas propias experiencias, necesidades e intereses. 

1.5 Comprende polo contexto debuxos animados con narracións moi 

sinxelas. 

Bloque 2: Producción de textos orais 

1. 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. 

 

2.1 Reproduce as expresións do docente ou das gravacións utilizadas na 

aula. 

2. Coñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, concretos e 2.2 Fai presentacións breves e sinxelas, previamente preparadas e 
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significativos, e aplicar os coñecementos adquiridos sobre os  mesmos a 

unha produción oral adecuada ao contexto, respectando as convencións 

comunicativas máis elementais. 

ensaiadas, sobre temas cotiáns ou do seu interese (presentarse e presentar 

a outras persoas; dar información básica sobre si mesmo, a súa familia e a 

súa clase; describir brevemente e de maneira sinxela o aspecto exterior 

dun obxecto; dicir o que lle gusta e non lle gusta) usando estruturas moi 

básicas. 

5. Participar de forma moi básica en conversacións moi breves e moi 

simples que requiran un intercambio directo de información sobre temas 

que lle son moi familiares, utilizando maioritariamente expresións e 

frases illadas moi sinxelas de uso moi frecuente, sendo indispensable a 

repetición e cooperación do interlocutor para manter a conversación. 

2.5 Responde adecuadamente en situacións de comunicación (saúdo, 

preguntas moi sinxelas sobre si mesmo, petición ou ofrecemento de 

obxectos, expresión do que lle gusta ou non, etc.). 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

2. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, 

concretos e significativos, sobre vida cotiá (hábitos, actividades), e 

convencións sociais (normas de cortesía), e aplicar os coñecementos 

adquiridos sobre os mesmos a unha comprensión adecuada do texto. 

3.2 Comprende textos escritos relativos a palabras e expresións 

traballadas. 

 

3. Identificar o tema e o sentido xeral en textos, tanto impresos como 

dixitais, moi breves e sinxelos, con predominio de estruturas sinxelas e 

léxico de moi alta frecuencia, sobre temas moi coñecidos e cotiáns, sendo 

indispensable a relectura, algunhas aclaracións e a presenza dun forte 

apoio visual e contextual. 

3.3 Le palabras coñecidas no material visual utilizado para as rutinas 

(calendario, expresións sobre o tempo atmosférico...) ou nos libros da 

clase. 

 

6. Recoñecer os significados máis comúns asociados ás estruturas 

sintácticas básicas propias da comunicación escrita (p. e. estrutura 

interrogativa para demandar información). 

3.4 Formula hipótese sobre o contido a partir das ilustracións, o título e 

outros elementos gráficos. 

Bloque 4: Producción de textos escritos 

1. 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. 

4.1 É capaz de construír textos sinxelos partindo de modelos moi 

estruturados. 

 

3. Coñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta 

frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos 

relacionados cos propios intereses, experiencias e necesidades. 

4.1 É capaz de construír textos sinxelos partindo de modelos moi 

estruturados. 
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6. Respectar algúns patróns gráficos e convencións ortográficas básicas. 
4.1 É capaz de construír textos sinxelos partindo de modelos moi 

estruturados. 

 

Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

1. Identificar aspectos socioculturais básicos concretos e significativos e 

aplicar os coñecementos adquiridos sobre estes a unha comprensión 

adecuada do texto. 

5.1 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. 

2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en actividades 

individuais ou colectivas que soliciten o seu uso comunicativo. 

5.1 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. 

3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente. 5.4 Diferenza saúdos de despedidas e o uso de fórmulas de cortesía 

(Please, thank you, excuse me…). 

 

 

Unit 4: Break Time 

Bloque 1: Comprensión de textos orais 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos 

principais do texto. 

 

1.1 Entende o que se lle di en transaccións habituais sinxelas (rutinas 

diarias, peticións etc.). 

3. Identificar o sentido xeral e un repertorio limitado de vocabulario e de 

expresións en textos orais moi breves e sinxelos, con predominio de 

estruturas simples e léxico de uso moi frecuente, articulados con claridade 

e moi lentamente e transmitidos de viva voz ou por medios técnicos, 

sobre temas relacionados coas propias experiencias, necesidades e 

intereses en contextos cotiáns moi predicibles sempre que se conte con 

apoio visual, posibilidade de repetición e cunha importante referencia 

contextual. 

1.3 Comprende o sentido xeral e o esencial de narracións orais adecuadas 

ao seu nivel. 

1.5 Comprende polo contexto debuxos animados con narracións moi 

sinxelas. 
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Bloque 2: Producción de textos orais 

1. 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. 

 

2.1 Reproduce as expresións do docente ou das gravacións utilizadas na 

aula. 

4. Producir textos orais monolóxicos ou dialóxicos moi breves e sinxelos, 

utilizando p. e., expresións memorizadas, ou apoiando con xestos o que se 

quere expresar. 

2.3 Dramatiza situacións cotiás simples utilizando expresións moi 

sinxelas (p. e. xogo simbólico representando unha tenda). 

5. Participar de forma moi básica en conversacións moi breves e moi 

simples que requiran un intercambio directo de información sobre temas 

que lle son moi familiares, utilizando maioritariamente expresións e 

frases illadas moi sinxelas de uso moi frecuente, sendo indispensable a 

repetición e cooperación do interlocutor para manter a conversación. 

2.5 Responde adecuadamente en situacións de comunicación (saúdo, 

preguntas moi sinxelas sobre si mesmo, petición ou ofrecemento de 

obxectos, expresión do que lle gusta ou non, etc.). 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos 

principais do texto. 

3.1 Comprende indicacións e información básica en letreiros e carteis 

habituais na clase e en colexios. 

 

3. Identificar o tema e o sentido xeral en textos, tanto impresos como 

dixitais, moi breves e sinxelos, con predominio de estruturas sinxelas e 

léxico de moi alta frecuencia, sobre temas moi coñecidos e cotiáns, sendo 

indispensable a relectura, algunhas aclaracións e a presenza dun forte 

apoio visual e contextual. 

3.3 Le palabras coñecidas no material visual utilizado para as rutinas 

(calendario, expresións sobre o tempo atmosférico...) ou nos libros da 

clase. 

3.4 Formula hipótese sobre o contido a partir das ilustracións, o título e 

outros elementos gráficos. 

4. Recoñecer os símbolos de uso frecuente e identificar os significados e 

intencións comunicativas xerais relacionados cos mesmos. 

3.5 Comprende textos escritos relativos a palabras e expresións 

traballadas. 

Bloque 4: Producción de textos escritos 

1. 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. 

4.1 É capaz de construír textos sinxelos partindo de modelos moi 

estruturados. 

 

3. Construír textos moi curtos e sinxelos, compostos de frases simples 
4.1 É capaz de construír textos sinxelos partindo de modelos moi 
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illadas, para falar de si mesmo ou da súa contorna máis inmediata, 

utilizando un repertorio de códigos principalmente icónicos para a súa 

función comunicativa. 

estruturados. 

 

5. Coñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta 

frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos 

relacionados cos propios intereses, experiencias e necesidades. 

 

4.1 É capaz de construír textos sinxelos partindo de modelos moi 

estruturados. 

 

Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

1. Identificar aspectos socioculturais básicos concretos e significativos e 

aplicar os coñecementos adquiridos sobre estes a unha comprensión 

adecuada do texto. 

5.1 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. 

2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en actividades 

individuais ou colectivas que soliciten o seu uso comunicativo. 

5.1 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. 

3. Obter e dar información básica persoal, á súa contorna máis inmediata 

e na situación de comunicación propia da aula. 

5.3 Recoñece preguntas e respostas sinxelas sobre si mesmo/a e dos e das 

demais. 

 

Mínimos requeridos: 

 

• 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 20. 

• Identificar e coñecer os distintos tipos de tempo, días da semana e estacións. 

• Identificar e dicir o nome de vocabulario básico sobre: cores, partes da casa, partes do corpo, ropa, animais, xoguetes, Nadal e Halloween. 
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3º  DE PRIMARIA 

 

 

Unit 1: A computer for the club 

Bloque 1: Comprensión de textos orais 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos 

principais do texto. 

 

 

1.2 Extrae o sentido xeral e capta os detalles esenciais de narracións orais 

adecuadas ao seu nivel. 

4. Distinguir a función comunicativa principal (p. e. unha demanda de 

información, unha orde, ou un ofrecemento), así como os patróns 

discursivos básicos (p. e. inicio e peche conversacional, ou os puntos 

dunha narración esquemática). 

1.4 Identifica o tema dunha conversación moi sinxela e predicible que ten 

lugar na súa presenza nalgún espazo público real ou simulado sobre temas 

coñecidos. 

Bloque 2: Producción de textos orais 

1. 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. 

 

2.1 Reproduce as expresións do docente ou das gravacións utilizadas na 

aula. 

2. Coñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, concretos e 

significativos, e aplicar os coñecementos adquiridos sobre os mesmos a 

unha produción oral adecuada ao contexto, respectando as convencións 

comunicativas máis elementais. 

2.2 Responde adecuadamente en situacións de comunicación (saúdo, 

preguntas sinxelas sobre si mesmo, petición ou ofrecemento de obxectos, 

expresión do que lle gusta ou non, do que está a facer, do lugar onde está 

situado algo, etc.) 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos 

principais do texto. 

3.1 Formula hipótese sobre o contido de textos sinxelos partindo dos seus 

coñecementos previos, das ilustracións, do título, dos elementos gráficos, 

etc. 
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2. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, 

concretos e significativos, sobre vida cotiá (hobbies), condicións de vida, 

relacións interpersoais e convencións sociais (normas de cortesía), e 

aplicar os coñecementos adquiridos sobre os mesmos a unha comprensión 

adecuada do texto. 

3.2 Formula hipótese sobre o contido de textos sinxelos partindo dos seus 

coñecementos previos, das ilustracións, do título, dos elementos gráficos, 

etc. 

3. Identificar o sentido xeral, as ideas principais e a maioría das 

informacións específicas en textos impresos ou dixitais, moi breves e 

sinxelos, con estruturas simples e léxico de uso moi frecuente, sobre 

temas moi familiares e cotiáns, sempre que se poida reler ou pedir 

aclaracións e cóntese con apoio visual e contextual. 

3.4 Comprende o esencial e os puntos principais de noticias moi breves e 

artigos de revistas infantís que traten temas que lle sexan familiares 

(hobbies e pasatempos). 

6. Recoñecer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia 

relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados 

coas súas experiencias, necesidades e intereses, e inferir do contexto e da 

información contida no texto os significados probables de palabras e 

expresións que se descoñecen. 

 

3.4 Comprende o esencial e os puntos principais de noticias moi breves e 

artigos de revistas infantís que traten temas que lle sexan familiares 

(hobbies e pasatempos). 

Bloque 4: Producción de textos escritos 

1. 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. 

4.1 Completa formularios marcando opcións e completando datos ou 

outro tipo de información persoal (p. e. gustos, títulos de contos lidos, 

opinións, etc. 

 

2. Coñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos concretos e 

significativos e aplicalos a unha produción escrita adecuada ao contexto, 

respectando as normas de cortesía básicas. 

4.2 É capaz de construír textos narrativos sinxelos partindo de modelos 

e/ou de andamiaxes moi estruturados. 

 

 

5. Manexar estruturas sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras ou grupos 

de palabras con conectores básicos como “e”), aínda que se sigan 

cometendo erros básicos de maneira sistemática en, p. e., tempos verbais 

ou na concordancia. 

4.2 É capaz de construír textos narrativos sinxelos partindo de modelos 

e/ou de andamiaxes moi estruturados. 
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Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

1. Identificar aspectos socioculturais básicos e significativos e aplicar 

progresivamente os coñecementos adquiridos sobre estes a unha 

comprensión adecuada do texto. 

5.1 Pregunta e responde para dar/obter información en conversas básicas 

(nome, idade, actividades, favoritas e gustos) sobre si mesmo e sobre os 

demais. 

2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en actividades 

individuais ou colectivas que soliciten o seu uso comunicativo. 

5.1 Pregunta e responde para dar/obter información en conversas básicas 

(nome, idade, actividades, favoritas e gustos) sobre si mesmo e sobre os 

demais. 

3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente. 5.2 Utiliza as rutinas de saúdo e despedidas e diríxese aos demais 

utilizando as fórmulas de cortesía básicas (hello, goodbye, see you...). 

4. Obter e dar información básica persoal sobre os seus hobbies, a súa 

contorna máis inmediata e na situación de comunicación propia da aula. 

5.1 Pregunta e responde para dar/obter información en conversas básicas 

(nome, idade, actividades, favoritas e gustos) sobre si mesmo e sobre os 

demais. 

 

 

Unit 2: Animal World 

Bloque 1: Comprensión de textos orais 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos 

principais do texto. 

 

 

1.2 Extrae o sentido xeral e capta os detalles esenciais de narracións orais 

adecuadas ao seu nivel. 

3. Identificar o sentido xeral, a información esencial e a maioría dos 

puntos principais en textos orais moi breves e sinxelos, cun gran número 

de estruturas simples e léxico de uso moi frecuente, articulados con 

claridade e lentamente e transmitidos de viva voz ou por medios técnicos, 

sobre temas relacionados coas propias experiencias, necesidades e 

intereses en contextos cotiáns predicibles sempre que se conte con apoio 

visual, posibilidade de repetición ou confirmación e cunha forte 

1.3 Asimila as ideas principais de presentacións sinxelas e ben 

estruturadas sobre temas familiares ou do seu interese (p. e. animais), a 

condición de que conte con imaxes e ilustracións e fálese de maneira lenta 

e clara. 
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referencia contextual. 

4. Distinguir a función comunicativa principal (p. e. unha demanda de 

información, unha orde, ou un ofrecemento), así como os patróns 

discursivos básicos (p. e. inicio e peche conversacional, ou os puntos 

dunha narración esquemática). 

1.4 Identifica o tema dunha conversación moi sinxela e predicible que ten 

lugar na súa presenza nalgún espazo público real ou simulado sobre temas 

coñecidos. 

Bloque 2: Producción de textos orais 

1. 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. 

 

2.1 Reproduce as expresións do docente ou das gravacións utilizadas na 

aula. 

2. Coñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, concretos e 

significativos, e aplicar os coñecementos adquiridos sobre os mesmos a 

unha produción oral adecuada ao contexto, respectando as convencións 

comunicativas máis elementais. 

2.2 Responde adecuadamente en situacións de comunicación (saúdo, 

preguntas sinxelas sobre si mesmo, petición ou ofrecemento de obxectos, 

expresión do que lle gusta ou non, do que está a facer, do lugar onde está 

situado algo, etc.) 

3. Interactuar de maneira moi básica, utilizando técnicas moi simples, 

lingüísticas ou non verbais (p. e. resposta física, xestos ou contacto físico) 

para iniciar, manter ou concluír unha breve conversación, cumprindo a 

función comunicativa principal do texto (p. e. capacidades) 

2.3 Participa en conversacións cara a cara ou por medios técnicos que 

permitan ver a cara e xestos do interlocutor, nas que establece contacto 

social (dar as grazas, saudar, despedirse), intercámbiase datos 

(capacidades) exprésanse sentimentos, etc. 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos 

principais do texto. 

3.1 Formula hipótese sobre o contido de textos sinxelos partindo dos seus 

coñecementos previos, das ilustracións, do título, dos elementos gráficos, 

etc. 

2. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, 

concretos e significativos, sobre vida cotiá (hobbies), condicións de vida, 

relacións interpersoais e convencións sociais (normas de cortesía), e 

aplicar os coñecementos adquiridos sobre os mesmos a unha comprensión 

adecuada do texto. 

3.2 Formula hipótese sobre o contido de textos sinxelos partindo dos seus 

coñecementos previos, das ilustracións, do título, dos elementos gráficos, 

etc. 

3. Identificar o sentido xeral, as ideas principais e a maioría das 

informacións específicas en textos impresos ou dixitais, moi breves e 

3.4 Comprende o esencial e os puntos principais de noticias moi breves e 

artigos de revistas infantís que traten temas que lle sexan familiares 
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sinxelos, con estruturas simples e léxico de uso moi frecuente, sobre 

temas moi familiares e cotiáns, sempre que se poida reler ou pedir 

aclaracións e cóntese con apoio visual e contextual. 

(animais). 

4. Distinguir a función ou funcións comunicativas principais do texto (p. 

e. unha felicitación, unha demanda de información, ou un ofrecemento) e 

un repertorio limitado dos seus expoñentes máis habituais, así como os 

patróns discursivos básicos (p. e. inicio e peche dunha carta, ou os puntos 

dunha descrición esquemática). 

 

3.4 Comprende o esencial e os puntos principais de noticias moi breves e 

artigos de revistas infantís que traten temas que lle sexan familiares 

(animais). 

Bloque 4: Producción de textos escritos 

1. Coñecer e aplicar as estratexias básicas para producir textos escritos 

moi breves e sinxelos, p. e. copiando palabras e frases moi usuais para 

realizar a creación de adiviñanzas. 

4.1 Completa formularios marcando opcións e completando datos 

(animal preferido, preguntas e respostas…) 

 

2. Coñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos concretos e 

significativos e aplicalos a unha produción escrita adecuada ao contexto, 

respectando as normas de cortesía básicas. 

4.2 É capaz de construír textos narrativos sinxelos partindo de modelos 

e/ou de andamiaxes moi estruturados. 

 

 

3. Cumprir a función comunicativa principal do texto escrito (p. e. unha 

adiviñanza), utilizando un repertorio limitado dos seus expoñentes máis 

frecuentes e de patróns discursivos básicos (p. e. dar pistas, falar de cores 

ou características dos animais…). 

4.2 É capaz de construír textos narrativos sinxelos partindo de modelos 

e/ou de andamiaxes moi estruturados. 

Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

1. Identificar aspectos socioculturais básicos e significativos e aplicar 

progresivamente os coñecementos adquiridos sobre estes a unha 

comprensión adecuada do texto. 

5.1 Pregunta e responde para dar/obter información en conversas básicas 

(cor, tamaño, características físicas…) sobre animais. 

2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en actividades 

individuais ou colectivas que soliciten o seu uso comunicativo. 

5.1 Pregunta e responde para dar/obter información en conversas básicas 

(cor, tamaño, características físicas…) sobre animais. 

3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente. 5.2 Utiliza as rutinas de saúdo e despedidas e diríxese aos demais 

utilizando as fórmulas de cortesía básicas (hello, goodbye, see you...). 
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5. Expresar nocións básicas e relativas a tamaño, cor, número e 

características dun animal. 

5.1 Pregunta, nega, afirma e responde para dar/obter información en 

conversas básicas (cor, tamaño, características físicas…) sobre animais. 

 

 

Unit 3: Sports star 

Bloque 1: Comprensión de textos orais 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos 

principais do texto. 

 

1.2 Extrae o sentido xeral e capta os detalles esenciais de narracións orais 

adecuadas ao seu nivel. 

2. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, 

concretos e significativos, sobre vida cotiá (hábitos, horarios), condicións 

de vida (deportes), relacións interpersoais (familiares, de amizade, 

escolares), comportamento (xestos habituais, uso da voz, contacto físico) 

e convencións sociais (normas de cortesía), e aplicar os coñecementos 

adquiridos sobre os mesmos a unha comprensión adecuada do texto. 

1.2 Extrae o sentido xeral e capta os detalles esenciais de narracións orais 

adecuadas ao seu nivel. 

4. Distinguir a función comunicativa principal (p. e. unha demanda de 

información, unha orde, ou un ofrecemento), así como os patróns 

discursivos básicos (p. e. inicio e peche conversacional, ou os puntos 

dunha narración esquemática). 

1.4 Identifica o tema dunha conversación moi sinxela e predicible que ten 

lugar na súa presenza nalgún espazo público real ou simulado sobre temas 

coñecidos. 

Bloque 2: Producción de textos orais 

1. 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. 

 

2.1 Reproduce as expresións do docente ou das gravacións utilizadas na 

aula. 

2. Coñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, concretos e 

significativos, e aplicar os coñecementos adquiridos sobre os mesmos a 

unha produción oral adecuada ao contexto, respectando as convencións 

2.2 Responde adecuadamente en situacións de comunicación (saúdo, 

preguntas sinxelas sobre si mesmo, petición ou ofrecemento de obxectos, 

expresión do que lle gusta ou non, do que está a facer, do lugar onde está 
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comunicativas máis elementais. situado algo, etc.) 

4. Participar de maneira moi simple e de maneira comprensible, aínda que 

sexan necesarias algunhas aclaracións, en conversacións moi breves con 

intercambio directo de información sobre temas moi familiares, utilizando 

expresións e frases sinxelas e de uso moi frecuente, fundamentalmente 

illadas aínda que nalgunhas ocasións consiga conectalas de forma básica, 

sendo indispensable a paráfrasis e a cooperación do interlocutor para 

manter a conversación. 

2.4 Desenvólvese en situacións cotiás simples, reais ou simuladas (p. e. 

falar do que podemos ou non facer). 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos 

principais do texto. 

3.1 Formula hipótese sobre o contido de textos sinxelos partindo dos seus 

coñecementos previos, das ilustracións, do título, dos elementos gráficos, 

etc. 

2. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, 

concretos e significativos, sobre vida cotiá (deportes), condicións de vida, 

relacións interpersoais e convencións sociais (normas de cortesía), e 

aplicar os coñecementos adquiridos sobre os mesmos a unha comprensión 

adecuada do texto. 

3.2 Formula hipótese sobre o contido de textos sinxelos partindo dos seus 

coñecementos previos, das ilustracións, do título, dos elementos gráficos, 

etc. 

3. Identificar o sentido xeral, as ideas principais e a maioría das 

informacións específicas en textos impresos ou dixitais, moi breves e 

sinxelos, con estruturas simples e léxico de uso moi frecuente, sobre 

temas moi familiares e cotiáns, sempre que se poida reler ou pedir 

aclaracións e cóntese con apoio visual e contextual. 

3.3 Comprende unha secuencia moi breve e sinxela de instrucións para 

realizar p. e. instruccións sobre movementos. 

Bloque 4: Producción de textos escritos 

1. Coñecer e aplicar as estratexias básicas para producir textos escritos 

moi breves e sinxelos, p. e. copiando palabras e frases moi usuais para 

escribir sobre as súas capacidades. 

4.2 É capaz de construír textos narrativos sinxelos sobre as súas 

capacidades partindo de modelos e/ou de andamiaxes moi estruturados. 

 

2. Coñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos concretos e 

significativos e aplicalos a unha produción escrita adecuada ao contexto, 

respectando as normas de cortesía básicas. 

4.2 É capaz de construír textos narrativos sinxelos sobre as súas 

capacidades partindo de modelos e/ou de andamiaxes moi estruturados. 

3. Cumprir a función comunicativa principal do texto escrito (p. 
4.2 É capaz de construír textos narrativos sinxelos sobre as súas 
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e.informar sobre o que podes facer ou non), utilizando un repertorio 

limitado dos seus expoñentes máis frecuentes e de patróns discursivos 

básicos. 

capacidades partindo de modelos e/ou de andamiaxes moi estruturados. 

Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

1. Identificar aspectos socioculturais básicos e significativos e aplicar 

progresivamente os coñecementos adquiridos sobre estes a unha 

comprensión adecuada do texto. 

5.1 Pregunta e responde para dar/obter información en conversas básicas 

(as súas capacidades e as dos demáis…) sobre deportes. 

2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en actividades 

individuais ou colectivas que soliciten o seu uso comunicativo. 

5.1 Pregunta e responde para dar/obter información en conversas básicas 

(as súas capacidades e as dos demáis…) sobre deportes.. 

3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente. 5.2 Utiliza as rutinas de saúdo e despedidas e diríxese aos demais 

utilizando as fórmulas de cortesía básicas (hello, goodbye, see you...). 

6. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas máis básicas e 

frecuentes para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel. 

5.1 Pregunta e responde para dar/obter información en conversas básicas 

(as súas capacidades e as dos demáis…) sobre deportes.. 

 

 

 

 

Unit 4: Food we like. 

Bloque 1: Comprensión de textos orais 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos 

principais do texto. 

 

1.2 Extrae o sentido xeral e capta os detalles esenciais de narracións orais 

adecuadas ao seu nivel. 

3. Identificar o sentido xeral, a información esencial e a maioría dos 

puntos principais en textos orais moi breves e sinxelos, cun gran número 

de estruturas simples e léxico de uso moi frecuente, articulados con 

claridade e lentamente e transmitidos de viva voz ou por medios técnicos, 

sobre temas relacionados coas propias experiencias, necesidades e 

intereses en contextos cotiáns predicibles sempre que se conte con apoio 

1.3 Asimila as ideas principais de presentacións sinxelas e ben 

estruturadas sobre temas familiares ou do seu interese (p. e. comida, 

personaxes de conto), a condición de que conte con imaxes e ilustracións 

e fálese de maneira lenta e clara. 

1.5 Comprende o sentido xeral e o esencial das dramatizacións de contos 

tradicionais ou de historias populares previamente coñecidos. 
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visual, posibilidade de repetición ou confirmación e cunha forte 

referencia contextual. 

Bloque 2: Producción de textos orais 

1. 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. 

 

2.1 Reproduce as expresións do docente ou das gravacións utilizadas na 

aula. 

2. Coñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, concretos e 

significativos, e aplicar os coñecementos adquiridos sobre os mesmos a 

unha produción oral adecuada ao contexto, respectando as convencións 

comunicativas máis elementais. 

2.2 Responde adecuadamente en situacións de comunicación (saúdo, 

preguntas sinxelas sobre si mesmo, petición ou ofrecemento de obxectos, 

expresión do que lle gusta ou non, do que está a facer, do lugar onde está 

situado algo, etc.) 

1.5 Facerse entender en intervencións breves e sinxelas, aínda que se 

produzan titubeos, vacilacións, repeticións ou pausas para reorganizar o 

discurso. 

2.4 Desenvólvese en situacións cotiás simples, reais ou simuladas (p. e. 

pedir unha comida). 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos 

principais do texto. 

3.1 Formula hipótese sobre o contido de textos sinxelos partindo dos seus 

coñecementos previos, das ilustracións, do título, dos elementos gráficos, 

etc. 

3. Identificar o sentido xeral, as ideas principais e a maioría das 

informacións específicas en textos impresos ou dixitais, moi breves e 

sinxelos, con estruturas simples e léxico de uso moi frecuente, sobre 

temas moi familiares e cotiáns, sempre que se poida reler ou pedir 

aclaracións e cóntese con apoio visual e contextual. 

3.3 Comprende unha secuencia moi breve e sinxela de instrucións para 

realizar p. e. unha receita moi sinxela. 

 

6. Recoñecer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia 

relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados 

coas súas experiencias, necesidades e intereses, e inferir do contexto e da 

información contida no texto os significados probables de palabras e 

expresións que se descoñecen. 

3.4 Comprende o esencial e os puntos principais de noticias moi breves e 

artigos de revistas infantís que traten temas que lle sexan familiares ou 

sexan do seu interese (comida). 

Bloque 4: Producción de textos escritos 
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1. Coñecer e aplicar as estratexias básicas para producir textos escritos 

moi breves e sinxelos, p. e. copiando palabras e frases moi usuais para 

escribir sobre as súas capacidades. 

4.1 Completa formularios marcando opcións e completando datos ou 

outro tipo de información persoal (p. e. gustos, eleccións de comida) 

 

2. Coñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos concretos e 

significativos e aplicalos a unha produción escrita adecuada ao contexto, 

respectando as normas de cortesía básicas. 

4.2 É capaz de construír textos narrativos sinxelos sobre sobre os seus 

gustos partindo de modelos e/ou de andamiaxes moi estruturados. 

3. Cumprir a función comunicativa principal do texto escrito (p. 

e.informar sobre o que nos gusta ou non), utilizando un repertorio 

limitado dos seus expoñentes máis frecuentes e de patróns discursivos 

básicos. 

4.2 É capaz de construír textos narrativos sinxelos sobre sobre os seus 

gustos partindo de modelos e/ou de andamiaxes moi estruturados. 

6. Coñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta 

frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos 

relacionados cos propios intereses, experiencias e necesidades. 

4.2 É capaz de construír textos narrativos sinxelos sobre os seus gustos 

partindo de modelos e/ou de andamiaxes moi estruturados. 

Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

1. Identificar aspectos socioculturais básicos e significativos e aplicar 

progresivamente os coñecementos adquiridos sobre estes a unha 

comprensión adecuada do texto. 

5.1 Pregunta e responde para dar/obter información en conversas básicas 

(os seus gustos e os dos demáis…) sobre comida. 

2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en actividades 

individuais ou colectivas que soliciten o seu uso comunicativo. 

5.1 Pregunta e responde para dar/obter información en conversas básicas 

(os seus gustos e os dos demáis…) sobre comida.. 

3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente. 5.2 Utiliza as rutinas de saúdo e despedidas e diríxese aos demais 

utilizando as fórmulas de cortesía básicas (hello, goodbye, see you...). 

7. Expresar e identificar os seus gustos. 5.1 Pregunta e responde para dar/obter información en conversas básicas 

(os seus gustos e os dos demáis…) sobre comida 

 

Mínimos requeridos: 

 

• Expresa oralmente pensamentos, sentimientos e opinións dunha maneira sencilla. 

• Entende distintos tipos de textos do seu nivel académico, recoñencendo as intencións comunicativas. 
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• Ten en conta a importancia de respetar as reglas gramaticais na producción escrita. 

• Usa vocabulario suficiente para expresarse de forma oral e escrita con propiedade e precisión. 

• Escribe textos curtos para expresar ideas, sentimientos e experiencias. 

• Identifica e nomea vocabulario básico de hobbies, comida, deportes, animais, cores, tempo, calendario (días da semana, meses…), Nadal e Ha-

lloween. 

• Recoñece, identifica e conta de 0 a 50.  
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4º DE PRIMARIA 

 

Unit 1: A new School Year. 

Bloque 1: Comprensión de textos orais 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis axeitada s para a 

comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos 

principais do texto 

1.1 Entende o que se lle di en transaccións habituais sinxelas (rutinas 

diarias, instrucións, peticións, etc.). 

2. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, 

concretos e significativos, sobre vida cotiá (hábitos, horarios, actividades, 

celebracións), condicións de vida (vivenda, contorna), relacións 

interpersoais (familiares, de amizade, escolares), comportamento (xestos 

habituais, uso da voz, contacto físico) e convencións sociais (normas de 

cortesía), e aplicar os coñecementos adquiridos sobre os mesmos a unha 

comprensión axeitada  do texto. 

 

1.2 Comprende mensaxes e anuncios públicos que conteñan instrucións, 

indicacións ou outro tipo de información (por exemplo, números, 

horarios, comezo dunha actividade nun parque de atraccións, 

campamento, etc.). 

 

 

3. Identificar o sentido xeral, a información esencial e a maioría dos 

puntos principais en textos orais moi breves e sinxelos, cun gran número 

de estruturas simples e léxico de uso moi frecuente, articulados con 

claridade e lentamente e transmitidos de viva voz ou por medios técnicos, 

sobre temas relacionados coas propias experiencias, necesidades e 

intereses en contextos cotiáns predicibles sempre que se conte con apoio 

visual, posibilidade de repetición ou confirmación e cunha forte 

referencia contextual. 

1.3 Identifica o tema dunha conversación sinxela e predicible que ten 

lugar na súa presenza nalgún espazo público real ou simulado sobre a 

escola e os horarios. 

Bloque 2: Producción de textos orais 

1. 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. 

 

2.1 É capaz de traballar en equipo e desenvolver traballos pautados en 

grupo, con interaccións orais (xogos, diálogos, etc.). 
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2. 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 conversación, cumprindo a función 

comunicativa principal do texto (p. e. un saúdo, unha felicitación, un 

intercambio de información). 

2.2 Responde axeitada mente en situacións de comunicación (saúdo, 

preguntas sinxelas sobre horarios, clases, expresión do que lle gusta ou 

non, do lugar onde está situado algo, etc.). 

3. Facerse entender en intervencións breves e sinxelas, aínda que se 

produzan titubeos, vacilación, repeticións ou pausas para reorganizar o 

discurso. 

2.2 Responde axeitada mente en situacións de comunicación (saúdo, 

preguntas sinxelas sobre horarios, clases, expresión do que lle gusta ou 

non, do lugar onde está situado algo, etc.). 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis axeitada s para a 

comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos 

principais do texto. 

3.1 Comprende información esencial e localiza información específica en 

material informativo sinxelo como horarios, catálogos, listas de prezos, 

anuncios, guías telefónicas, publicidade, etc. 

2. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, 

concretos e significativos, sobre vida cotiá (hábitos, horarios, actividades, 

celebracións), condicións de vida (vivenda, contorna), relacións 

interpersoais (familiares, de amizade, escolares) e convencións sociais 

(normas de cortesía), e aplicar os coñecementos adquiridos sobre os 

mesmos a unha comprensión axeitada  do texto.   

3.1 Comprende información esencial e localiza información específica en 

material informativo sinxelo como horarios, catálogos, listas de prezos, 

anuncios, guías telefónicas, publicidade, etc. 

 

3. Identificar o sentido xeral, as ideas principais e a maioría das 

informacións específicas en textos impresos ou dixitais, moi breves e 

sinxelos, con estruturas simples e léxico de uso moi frecuente, sobre 

temas moi familiares e cotiáns, sempre que se poida reler ou pedir 

aclaracións e cóntese con apoio visual e contextual.   

3.2 Comprende información básica en letreiros e carteis en rúas, tendas, 

medios de transporte, cinemas, museos, colexios, e outros servizos e 

lugares públicos. 

4. Recoñecer os significados máis comúns asociados ás estruturas 

sintácticas básicas propias da comunicación escrita (p. e. estrutura 

interrogativa para demandar información). 

3.1 Comprende información esencial e localiza información específica en 

material informativo sinxelo como horarios, catálogos, listas de prezos, 

anuncios, guías telefónicas, publicidade, etc. 

 

Bloque 4: Producción de textos escritos 

1. 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. 

4.1 Constrúe textos narrativos sinxelos reproducindo estruturas e/ou 

andamiajes previamente traballados e servíndose dun modelo. 
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2. Construír, en papel ou en soporte electrónico, textos moi curtos e moi 

sinxelos, compostos de frases simples illadas, nun rexistro neutro ou 

informal, utilizando con certa frecuencia a forma correcta das 

convencións ortográficas básicas 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 moi familiares e predicibles. 

4.1 Constrúe textos narrativos sinxelos reproducindo estruturas e/ou 

andamiajes previamente traballados e servíndose dun modelo. 

3. Manexar estruturas sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras ou grupos 

de palabras con conectores básicos como “e”), aínda que se sigan 

cometendo erros básicos de maneira sistemática en, p. e., tempos verbais 

ou na concordancia. 

 

4.2 Escribe, baseándose nun modelo, textos breves de carácter 

informativo sobre temas tratados oralmente en clase con preparación do 

vocabulario e expresións básicas. 

4. Coñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta 

frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos 

relacionados coa escola e as asignaturas. 

4.2 Escribe, baseándose nun modelo, textos breves de carácter 

informativo sobre temas tratados oralmente en clase con preparación do 

vocabulario e expresións básicas. 

Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

1. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos para unha 

comprensión adecuada do texto oral e escrito. 

5.1 Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a 

lingua estranxeira (horarios, comidas, festividades...) e compáraos cos 

propios, amosando unha actitude de apertura cara ao diferente. 

2. Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura. 5.2 Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa cultura. 

3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en situacións reais ou 

simuladas en contextos dirixidos. 

5.3 Inicia e remata as interaccións adecuadamente. 

4. Obter e dar información persoal, sobre as súas clases e horarios en 

situacións comunicativas habituais dentro e fóra da aula. 

5.3 Inicia e remata as interaccións adecuadamente. 
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Unit 2: Describing people. 

Bloque 1: Comprensión de textos orais 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis axeitada s para a 

comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos 

principais do texto 

1.1 Entende o que se lle di en transaccións habituais sinxelas (rutinas 

diarias, instrucións, peticións, etc.). 

3. Identificar o sentido xeral, a información esencial e a maioría dos 

puntos principais en textos orais moi breves e sinxelos, cun gran número 

de estruturas simples e léxico de uso moi frecuente, articulados con 

claridade e lentamente e transmitidos de viva voz ou por medios técnicos, 

sobre temas relacionados coas propias experiencias, necesidades e 

intereses en contextos cotiáns predicibles sempre que se conte con apoio 

visual, posibilidade de repetición ou confirmación e cunha forte 

referencia contextual. 

 

1.3 Entende o que se lle di en transaccións habituais sinxelas (rutinas 

diarias, instrucións, peticións, etc.). 

 

4. Distinguir a función comunicativa principal do texto (p. e. unha 

demanda de información, unha orde, ou un ofrecemento) e así como os 

patróns discursivos básicos (p. e. inicio e peche conversacional, ou os 

puntos dunha narración esquemática). 

1.4 Comprende textos orais de carácter informativo e é capaz de extraer 

información global e algún dato concreto. 

5. Recoñecer os significados máis comúns asociados ás estruturas 

sintácticas básicas propias da comunicación oral (p. e. estrutura 

interrogativa para demandar información). 

1.5 Identifica o tema dunha conversación sinxela e predicible que ten 

lugar na súa presenza nalgún espazo público real ou simulado sobre temas 

coñecidos. 

Bloque 2: Producción de textos orais 

1. 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. 

2.1 É capaz de traballar en equipo e desenvolver traballos pautados en 

grupo, con interaccións orais (xogos, diálogos, etc.). 
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2. 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 conversación, cumprindo a función 

comunicativa principal do texto (p. e. un saúdo, unha felicitación, un 

intercambio de información). 

2.2 Responde axeitada mente en situacións de comunicación (saúdo, 

preguntas sinxelas sobre horarios, clases, expresión do que lle gusta ou 

non, do lugar onde está situado algo, etc.). 

3. Facerse entender en intervencións breves e sinxelas, aínda que se 

produzan titubeos, vacilación, repeticións ou pausas para reorganizar o 

discurso. 

2.2 Responde axeitada mente en situacións de comunicación (saúdo, 

preguntas sinxelas sobre horarios, clases, expresión do que lle gusta ou 

non, do lugar onde está situado algo, etc.). 

4. Manexar estruturas sintácticas básicas aínda que se sigan cometendo 

erros básicos de maneira sistemática en, p. e., tempos verbais ou na 

concordancia. 

2.3 Participa en conversacións cara a cara ou por medios técnicos que 

permitan ver a cara e xestos do interlocutor, nas que se establece contacto 

social (dar as grazas, saudar, despedirse, dirixirse a alguén, presentarse, 

describir a alguén), intercámbiase información persoal e sobre asuntos 

cotiáns, exprésanse sentimentos, etc. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis axeitada s para a 

comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos 

principais do texto. 

3.1 Comprende información esencial e localiza información específica en 

material informativo sinxelo como horarios, catálogos, listas de prezos, 

anuncios, guías telefónicas, publicidade, etc. 

2. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, 

concretos e significativos, sobre vida cotiá (hábitos, horarios, actividades, 

celebracións), condicións de vida (vivenda, contorna), relacións 

interpersoais (familiares, de amizade, escolares) e convencións sociais 

(normas de cortesía), e aplicar os coñecementos adquiridos sobre os 

mesmos a unha comprensión axeitada  do texto.   

3.1 Comprende información esencial e localiza información específica en 

material informativo sinxelo como horarios, catálogos, listas de prezos, 

anuncios, guías telefónicas, publicidade, etc. 

 

3. Identificar o sentido xeral, as ideas principais e a maioría das 

informacións específicas en textos impresos ou dixitais, moi breves e 

sinxelos, con estruturas simples e léxico de uso moi frecuente, sobre 

temas moi familiares e cotiáns, sempre que se poida reler ou pedir 

aclaracións e cóntese con apoio visual e contextual.   

3.2 Comprende información básica en letreiros e carteis en rúas, tendas, 

medios de transporte, cinemas, museos, colexios, e outros servizos e 

lugares públicos. 

4. Recoñecer os significados máis comúns asociados ás estruturas 

sintácticas básicas propias da comunicación escrita (p. e. estrutura 

3.1 Comprende información esencial e localiza información específica en 

material informativo sinxelo como horarios, catálogos, listas de prezos, 
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interrogativa para demandar información). anuncios, guías telefónicas, publicidade, etc. 

 

5. Recoñecer os significados máis comúns asociados ás estruturas 

sintácticas básicas propias da comunicación escrita (p. e. estrutura 

interrogativa para demandar información). 

3.2 Comprende información básica en letreiros e carteis en rúas, tendas, 

medios de transporte, cinemas, museos, colexios, e outros servizos e 

lugares públicos. 

Bloque 4: Producción de textos escritos 

1. 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. 

4.1 Constrúe textos narrativos sinxelos reproducindo estruturas e/ou 

andamiajes previamente traballados e servíndose dun modelo. 

 

2. Construír, en papel ou en soporte electrónico, textos moi curtos e moi 

sinxelos, compostos de frases simples illadas, nun rexistro neutro ou 

informal, utilizando con certa frecuencia a forma correcta das 

convencións ortográficas básicas 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 moi familiares e predicibles. 

4.1 Constrúe textos narrativos sinxelos reproducindo estruturas e/ou 

andamiajes previamente traballados e servíndose dun modelo. 

3. Manexar estruturas sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras ou grupos 

de palabras con conectores básicos como “e”), aínda que se sigan 

cometendo erros básicos de maneira sistemática en, p. e., tempos verbais 

ou na concordancia. 

4.2 Escribe, baseándose nun modelo, textos breves de carácter 

informativo sobre temas tratados oralmente en clase con preparación do 

vocabulario e expresións básicas. 

4. Coñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta 

frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos 

relacionados coas descripcións físicas das persoas. 

4.2 Escribe, baseándose nun modelo, textos breves de carácter 

informativo sobre temas tratados oralmente en clase con preparación do 

vocabulario e expresións básicas. 

5. Construír, en papel ou en soporte electrónico, textos moi curtos e moi 

sinxelos, compostos de frases simples illadas, nun rexistro neutro ou 

informal, utilizando con certa frecuencia a forma correcta das 

convencións ortográficas básicas e os principais signos de puntuación, 

para falar de si mesmo, doutras persoas e da súa contorna máis inmediata, 

en situacións moi familiares e predicibles. 

4.3 Constrúe textos narrativos sinxelos reproducindo estruturas e/ou 

andamiaxes previamente traballados e servíndose dun modelo. 

Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

1. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos para unha 5.1 Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a 
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comprensión adecuada do texto oral e escrito. lingua estranxeira (horarios, comidas, festividades...) e compáraos cos 

propios, amosando unha actitude de apertura cara ao diferente. 

2. Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura. 5.2 Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa cultura. 

3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en situacións reais ou 

simuladas en contextos dirixidos. 

5.3 Inicia e remata as interaccións adecuadamente. 

4. Obter e dar información persoal, sobre as súas clases e horarios en 

situacións comunicativas habituais dentro e fóra da aula. 

5.3 Inicia e remata as interaccións adecuadamente. 

5. Expresar e describir persoas fisicamente. 5.4 Pregunta e responde de xeito comprensible sobre as características 

físicas dunha persoa. 

 

 

Unit 3: Around the town. 

Bloque 1: Comprensión de textos orais 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis axeitada s para a 

comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos 

principais do texto 

1.1 Entende o que se lle di en transaccións habituais sinxelas (rutinas 

diarias, instrucións, peticións, etc.). 

2. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, 

concretos e significativos, sobre vida cotiá (hábitos, horarios, actividades, 

celebracións), condicións de vida (vivenda, contorna), relacións 

interpersoais (familiares, de amizade, escolares), comportamento (xestos 

habituais, uso da voz, contacto físico) e convencións sociais (normas de 

cortesía), e aplicar os coñecementos adquiridos sobre os mesmos a unha 

comprensión axeitada  do texto. 

 

1.2 Comprende mensaxes e anuncios públicos que conteñan instrucións, 

indicacións ou outro tipo de información (por exemplo, números, mapas, 

comezo dunha actividade nun parque de atraccións, campamento, etc.). 

 

4. Distinguir a función comunicativa principal do texto (p. e. unha 

demanda de información, unha orde, ou un ofrecemento) e así como os 

patróns discursivos básicos (p. e. inicio e peche conversacional, ou os 

puntos dunha narración esquemática). 

1.4 Comprende textos orais de carácter informativo e é capaz de extraer 

información global e algún dato concreto. 
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5. Recoñecer os significados máis comúns asociados ás estruturas 

sintácticas básicas propias da comunicación oral (p. e. estrutura 

interrogativa para demandar información). 

1.6 Entende a información esencial en conversacións breves e sinxelas 

nas que participa, que traten sobre temas familiares como, por exemplo, a 

cidade, a familia, a escola, animais domésticos, alimentos, a descrición 

dun obxecto, animal ou persoa, o tempo atmosférico. 

Bloque 2: Producción de textos orais 

1. 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. 

 

2.1 Fai presentacións breves e sinxelas, previamente preparadas e 

ensaiadas, sobre temas cotiáns 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 principais actividades da súa día a día; describir 

brevemente e de maneira sinxela a súa habitación, o seu menú preferido, 

o aspecto exterior dun animal ou unha persoa; dicir o que lle gusta e non 

lle gusta) usando estruturas sinxelas. 

2. 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 conversación, cumprindo a función 

comunicativa principal do texto (p. e. un saúdo, unha felicitación, un 

intercambio de información). 

2.2 É capaz de traballar en equipo e desenvolver traballos pautados en 

grupo, con interaccións orais (xogos, diálogos, etc.). 

3. Facerse entender en intervencións breves e sinxelas, aínda que se 

produzan titubeos, vacilación, repeticións ou pausas para reorganizar o 

discurso. 

2.3 Responde axeitada mente en situacións de comunicación (saúdo, 

preguntas sinxelas sobre edificios nunha cidade, clases, expresión do que 

lle gusta ou non, do lugar onde está situado algo, etc.). 

4. Manexar estruturas sintácticas básicas aínda que se sigan cometendo 

erros básicos de maneira sistemática en, p. e., tempos verbais ou na 

concordancia. 

2.4 Participa en conversacións cara a cara ou por medios técnicos que 

permitan ver a cara e xestos do interlocutor, nas que se establece contacto 

social (dar as grazas, saudar, despedirse, dirixirse a alguén, presentarse, 

describir a alguén), intercámbiase información persoal e sobre asuntos 

cotiáns, exprésanse sentimentos, etc. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis axeitada s para a 

comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos 

principais do texto. 

3.1 Comprende información esencial e localiza información específica en 

material informativo sinxelo como mapas, catálogos, listas de prezos, 

anuncios, guías telefónicas, publicidade, etc. 

2. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, 3.1 Comprende información esencial e localiza información específica en 
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concretos e significativos, sobre vida cotiá (hábitos, horarios, actividades, 

celebracións), condicións de vida (vivenda, contorna), relacións 

interpersoais (familiares, de amizade, escolares) e convencións sociais 

(normas de cortesía), e aplicar os coñecementos adquiridos sobre os 

mesmos a unha comprensión axeitada  do texto.   

material informativo sinxelo como mapas, catálogos, listas de prezos, 

anuncios, guías telefónicas, publicidade, etc. 

 

3. Identificar o sentido xeral, as ideas principais e a maioría das 

informacións específicas en textos impresos ou dixitais, moi breves e 

sinxelos, con estruturas simples e léxico de uso moi frecuente, sobre 

temas moi familiares e cotiáns, sempre que se poida reler ou pedir 

aclaracións e cóntese con apoio visual e contextual.   

3.2 Comprende información básica en letreiros e carteis en rúas, tendas, 

medios de transporte, cinemas, museos, colexios, e outros servizos e 

lugares públicos. 

4. Recoñecer os significados máis comúns asociados ás estruturas 

sintácticas básicas propias da comunicación escrita (p. e. estrutura 

interrogativa para demandar información). 

3.2 Comprende información básica en letreiros e carteis en rúas, tendas, 

medios de transporte, cinemas, museos, colexios, e outros servizos e 

lugares públicos. 

 

Bloque 4: Producción de textos escritos 

1. 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. 

4.1 Constrúe textos narrativos sinxelos reproducindo estruturas e/ou 

andamiajes previamente traballados e servíndose dun modelo. 

 

2. Construír, en papel ou en soporte electrónico, textos moi curtos e moi 

sinxelos, compostos de frases simples illadas, nun rexistro neutro ou 

informal, utilizando con certa frecuencia a forma correcta das 

convencións ortográficas básicas 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 moi familiares e predicibles. 

4.1 Constrúe textos narrativos sinxelos reproducindo estruturas e/ou 

andamiajes previamente traballados e servíndose dun modelo. 

3. Manexar estruturas sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras ou grupos 

de palabras con conectores básicos como “e”), aínda que se sigan 

cometendo erros básicos de maneira sistemática en, p. e., tempos verbais 

ou na concordancia. 

4.2 Escribe, baseándose nun modelo, textos breves de carácter 

informativo sobre a cidade e os edificios con preparación do vocabulario 

e expresións básicas. 

4. Coñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta 

frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos 

relacionados coas descripcións físicas das persoas. 

4.3 Constrúe textos narrativos sinxelos reproducindo estruturas e/ou 

andamiaxes previamente traballados e servíndose dun modelo. 
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5. Construír, en papel ou en soporte electrónico, textos moi curtos e moi 

sinxelos, compostos de frases simples illadas, nun rexistro neutro ou 

informal, utilizando con certa frecuencia a forma correcta das 

convencións ortográficas básicas e os principais signos de puntuación, 

para falar de si mesmo, doutras persoas e da súa contorna máis inmediata, 

en situacións moi familiares e predicibles. 

4.4 Escribe, baseándose nun modelo, textos breves de carácter 

informativo sobre temas tratados oralmente en clase con preparación do 

vocabulario e expresións básicas. 

Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

1. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos para unha 

comprensión adecuada do texto oral e escrito. 

5.1 Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a 

lingua estranxeira (horarios, comidas, festividades...) e compáraos cos 

propios, amosando unha actitude de apertura cara ao diferente. 

2. Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura. 5.2 Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa cultura. 

3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en situacións reais ou 

simuladas en contextos dirixidos. 

5.3 Inicia e remata as interaccións adecuadamente. 

4. Obter e dar información persoal, sobre as súas clases e horarios en 

situacións comunicativas habituais dentro e fóra da aula. 

5.3 Inicia e remata as interaccións adecuadamente. 

5. Expresar e identificar localización de edificios nun plano. 5.4 Pregunta e responde de xeito comprensible sobre a localización dun 

edificio. 

 

 

Unit 4: Jobs and routines. 

Bloque 1: Comprensión de textos orais 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis axeitada s para a 

comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos 

principais do texto 

1.1 Entende o que se lle di en transaccións habituais sinxelas (rutinas 

diarias, instrucións, peticións, etc.). 

2. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, 

concretos e significativos, sobre vida cotiá (hábitos, horarios, actividades, 

celebracións), condicións de vida (vivenda, contorna), relacións 

interpersoais (familiares, de amizade, escolares), comportamento (xestos 

habituais, uso da voz, contacto físico) e convencións sociais (normas de 

1.2 Comprende mensaxes e anuncios públicos que conteñan instrucións, 

indicacións ou outro tipo de información (por exemplo, números, 

horarios, comezo dunha actividade nun parque de atraccións, 

campamento, etc.). 
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cortesía), e aplicar os coñecementos adquiridos sobre os mesmos a unha 

comprensión axeitada  do texto. 

 

4. Distinguir a función comunicativa principal do texto (p. e. unha 

demanda de información, unha orde, ou un ofrecemento) e así como os 

patróns discursivos básicos (p. e. inicio e peche conversacional, ou os 

puntos dunha narración esquemática). 

1.4 Comprende textos orais de carácter informativo e é capaz de extraer 

información global e algún dato concreto. 

5. Recoñecer os significados máis comúns asociados ás estruturas 

sintácticas básicas propias da comunicación oral (p. e. estrutura 

interrogativa para demandar información). 

1.5 Identifica o tema dunha conversación sinxela e predicible que ten 

lugar na súa presenza nalgún espazo público real ou simulado sobre temas 

coñecidos. 

Bloque 2: Producción de textos orais 

1. 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. 

 

2.1 Fai presentacións breves e sinxelas, previamente preparadas e 

ensaiadas, sobre temas cotiáns 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 principais actividades da súa día a día; describir 

brevemente e de maneira sinxela a súa habitación, o seu menú preferido, 

o aspecto exterior dun animal ou unha persoa; dicir o que lle gusta e non 

lle gusta) usando estruturas sinxelas. 

2. Coñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, concretos e 

significativos, e aplicar os coñecementos adquiridos sobre os mesmos a 

unha produción oral axeitada  ao contexto, respectando as convencións 

comunicativas máis elementais. 

2.2 É capaz de traballar en equipo e desenvolver traballos pautados en 

grupo, con interaccións orais (xogos, diálogos, etc.). 

3. Facerse entender en intervencións breves e sinxelas, aínda que se 

produzan titubeos, vacilación, repeticións ou pausas para reorganizar o 

discurso. 

2.3 Responde axeitada mente en situacións de comunicación (saúdo, 

preguntas sinxelas sobre edificios nunha cidade, clases, expresión do que 

lle gusta ou non, do lugar onde está situado algo, etc.). 

4. Coñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta 

frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos 

relacionados cos propios intereses, experiencias e necesidades. 

2.4 Participa en conversacións cara a cara ou por medios técnicos que 

permitan ver a cara e xestos do interlocutor, nas que se establece contacto 

social (dar as grazas, saudar, despedirse, dirixirse a alguén, presentarse, 

interesarse polo estado de alguén, felicitar a alguén), intercámbiase 

información persoal e sobre asuntos cotiáns, exprésanse sentimentos, etc. 
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis axeitada s para a 

comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os puntos 

principais do texto. 

3.1 Comprende información esencial e localiza información específica en 

material informativo sinxelo como mapas, catálogos, listas de prezos, 

anuncios, guías telefónicas, publicidade, etc. 

2. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, 

concretos e significativos, sobre vida cotiá (hábitos, horarios, actividades, 

celebracións), condicións de vida (vivenda, contorna), relacións 

interpersoais (familiares, de amizade, escolares) e convencións sociais 

(normas de cortesía), e aplicar os coñecementos adquiridos sobre os 

mesmos a unha comprensión axeitada  do texto.   

3.1 Comprende información esencial e localiza información específica en 

material informativo sinxelo como mapas, catálogos, listas de prezos, 

anuncios, guías telefónicas, publicidade, etc. 

 

3. Identificar o sentido xeral, as ideas principais e a maioría das 

informacións específicas en textos impresos ou dixitais, moi breves e 

sinxelos, con estruturas simples e léxico de uso moi frecuente, sobre 

temas moi familiares e cotiáns, sempre que se poida reler ou pedir 

aclaracións e cóntese con apoio visual e contextual.   

3.2 Comprende información básica en letreiros e carteis en rúas, tendas, 

medios de transporte, cinemas, museos, colexios, e outros servizos e 

lugares públicos. 

4. Distinguir a función ou funcións comunicativas principais do texto (p. 

e. unha felicitación, unha demanda de información, ou un ofrecemento) e 

un repertorio limitado dos seus expoñentes máis habituais, así como os 

patróns discursivos básicos (p. e. inicio e peche dunha carta, ou os puntos 

dunha descrición esquemática). 

3.4. Comprende instrucións sinxelas por escrito asociadas a accións e a 

tarefas escolares. 

 

Bloque 4: Producción de textos escritos 

1. 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. 

4.1 Constrúe textos narrativos sinxelos reproducindo estruturas e/ou 

andamiajes previamente traballados e servíndose dun modelo. 

 

2. Coñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos concretos e 

significativos (p. e. as convencións sobre o inicio e peche dunha carta a 

persoas coñecidas) e aplicar os coñecementos adquiridos sobre os 

mesmos a unha produción escrita axeitada  ao contexto, respectando as 

normas de cortesía básicas. 

4.2 Escribe cun modelo correspondencia persoal breve e simple 

(mensaxes, notas, postais, correos) na que dá as grazas, felicita a alguén, 

fai unha invitación, ou fala de si mesmo e da súa contorna inmediata 

(familia, amigos, actividades cotiás, obxectos, lugares). 

3. Manexar estruturas sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras ou grupos 
4.3 Constrúe textos narrativos sinxelos reproducindo estruturas e/ou 
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de palabras con conectores básicos como “e”), aínda que se sigan 

cometendo erros básicos de maneira sistemática en, p. e., tempos verbais 

ou na concordancia. 

andamiaxes previamente traballados e servíndose dun modelo. 

4. Coñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta 

frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos 

relacionados coas descripcións físicas das persoas. 

4.3 Constrúe textos narrativos sinxelos reproducindo estruturas e/ou 

andamiaxes previamente traballados e servíndose dun modelo. 

5. 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. 

4.4 Escribe, baseándose nun modelo, textos breves de carácter 

informativo sobre temas tratados oralmente en clase con preparación do 

vocabulario e expresións básicas. 

Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

1. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos para unha 

comprensión adecuada do texto oral e escrito. 

5.1 Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a 

lingua estranxeira (horarios, comidas, festividades...) e compáraos cos 

propios, amosando unha actitude de apertura cara ao diferente. 

2. Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura. 5.2 Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa cultura. 

3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en situacións reais ou 

simuladas en contextos dirixidos. 

5.3 Inicia e remata as interaccións adecuadamente. 

4. Obter e dar información persoal, sobre profesións en situacións 

comunicativas habituais dentro e fóra da aula. 

5.3 Inicia e remata as interaccións adecuadamente. 

5. Expresar e identificar distintos tipos de empregos e actividades 

relacionadas con eles. 

5.4 Pregunta e responde de xeito comprensible sobre o emprego de 

alguén. 

 

Mínimos requeridos: 

 

• 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 comunica-

tivo. 

• Entender distintos tipos de textos adecuados ao seu nivel académico, recoñecendo as intencións comunicativas. 

• Ter en conta a importancia de respectar as reglas gramáticas na producción de textos escritos, unindo as frases con conectores. 
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• Ter vocabulario suficiente para expresarse de forma oral e escrita con propiedade e precisión. 

• Escribir textos expresando ideas, sentimentos e experiencias utilizando conectores. 

• Relacionar adxectivo, color e nome dunha maneira secuenciada. 

• Identifica e nomea vocabulario básico de asignaturas, descripcións físicas, edificios nunha cidade, traballos, cores, tempo, calendario (días da semana, 

meses…), Nadal e Halloween. 

• Recoñece, identifica e conta de 0 a 100.  
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5º DE PRIMARIA 

 

Unit 1: At Tara’s House. 

Bloque 1: Comprensión de textos orais 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Comprender a idea global e a información máis importante en textos 

orais moi breves, con estruturas simples e coñecidas cun léxico de uso 

moi frecuente e conectados cos propios intereses e coas propias 

experiencias do alumnado, articulados con claridade e transmitidos de 

viva voz ou por soportes multimedia que non distorsionen a mensaxe.  

1.1. Comprende o sentido global e a información máis importante de 

textos orais, con estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá adecuados á 

súa idade, procedentes de medios audiovisuais ou da Internet.  

2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral e a información mais importante do texto.  

1.2. Comprende os puntos principais e recoñece palabras e expresións 

coñecidas en textos orais (xogos de ordenador, peticións, instrucións) 

sobre temas do seu interese, expresados con claridade e que conten con 

apoio visual en soporte papel ou dixital.  

3. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos 

nos diferentes contextos comunicativos de forma significativa.  

1.3. 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.  

1.4. Escoita atentamente en interaccións cara a cara, sen interromper. 

Bloque 2: Producción de textos orais 

1. Interactuar en situacións reais ou simuladas sinxelas de comunicación 

sobre temas dos seu interese, sobre persoas da súa contorna inmediata, 

usando expresións e frases feitas de uso frecuente, normalmente illadas ou 

enlazadas con conectores básicos (and/or/then/but)..  

2.1. Participa de forma activa en situacións reais ou simuladas de 

comunicación, previamente preparadas e ensaiadas, sobre temas do seu 

interese, sobre persoas da súa contorna inmediata, cunha pronuncia e 

entoación comprensibles.  

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 

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

habituais 

2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta. 
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axeitada e empregando as convencións propias do proceso comunicativo.  

3. Valorar a lingua estranxeiras como instrumento de comunicación. 2.4. Produce textos orais propios, sinxelos e breves (p.e. cancións, 

conversas telefónicas, dramatizacións) utilizando distintos soportes 

multimedia. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais en 

textos escritos sinxelos de temas previamente traballados de forma oral e 

cun léxico cotián de interese para o alumnado e que conte con apoio 

visual en soporte papel ou dixital.  

3.1. Comprende información básica escrita en notas, tendas e medios de 

transporte, relacionadas cos temas traballados previamente de forma oral.  

 

2. Recoñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión do 

sentido xeral, e as ideas principais en textos escritos sinxelos. 

3.2. Comprende a idea principal dun texto escrito sinxelo, con apoio 

visual, procedente dos medios de comunicación adaptados á súa 

competencia lingüística e acorde coa súa idade. 

3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e intencións 

comunicativas básicas que expresen pausas, exclamacións e 

interrogacións. 

3.3. Emprega algunhas estratexias básicas para a comprensión lectora.  

 

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

símbolos frecuentes. 

3.4. Selecciona contos, narracións ou outro material escrito da biblioteca 

da aula para a súa lectura autónoma, acordes á súa idade e intereses e 

respectando as súas normas de funcionamento. 

Bloque 4: Producción de textos escritos 

1. Elaborar textos sinxelos propios, compostos de frases simples illadas, 

utilizando con razoable corrección as convencións ortográficas e os 

principais signos de puntuación, para falar de si mesmo, da súa contorna 

máis inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e 

predicibles.  

4.1. Elabora textos sinxelos relacionados con temas da súa vida cotiá, 

experiencias e actividades na aula, traballados previamente de forma oral.  

 

2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

produción de textos escritos.  
4.2. Escribe diálogos simples, a partir de modelos, respectando a estrutura 

gramatical coñecida e as normas ortográficas básicas. 

8. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para 

escribir con razoable corrección frases curtas que utiliza normalmente ao 
4.3. Escribe textos sinxelos, organizados con coherencia na súa secuencia 
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falar, cunha ortografía aceptable. e con léxico relacionado co tema da escritura propios de situacións de 

relación interpersoal (invitacións, notas, avisos).. 

Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

1. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos e 

significativos e aplicar progresivamente os coñecementos adquiridos 

sobre estes, a unha comprensión adecuada do texto oral e escrito.  

5.1 Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a 

lingua estranxeira (horarios, comidas, festividades...) e compáraos cos 

propios, amosando unha actitude de apertura cara ao diferente. 

2. Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura. 5.2 Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa cultura. 

3. Amosar interese en participar en actividades individuais, así como 

respecto e cooperación nas situacións de aprendizaxe en grupo.  

5.3 Participa en actividades de aprendizaxe individuais e colectivas, 

respecta as ideas dos e das demais e contribúe ao traballo en grupo. 

4. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en situacións reais ou 

simuladas en contextos menos dirixidos.  

5.4 Inicia e remata as interaccións adecuadamente. 

5. Obter e dar información persoal máis detallada, apariencia física, 

afeccións… en situacións comunicativas habituais dentro e fóra da aula. 

5.5 Pregunta e responde de xeito comprensible sobre as rutinas e hobbies 

seus e dos outros. 

6. Expresarse en tempo presente e pasado simple, afirmativa e negativa, 

1ª e 3ª persoa… 

5.6 Identifica en textos simples: as formas de presente e pasado simple, a 

afirmación e a negación… 

7. Expresar e identificar a existencia de seres vivos ou obxectos.  5.7 Describe unha escena sinxela dicindo o que hai nela. 

 

 

 

Unit 2: A trip to London. 

Bloque 1: Comprensión de textos orais 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Comprender a idea global e a información máis importante en textos 

orais moi breves, con estruturas simples e coñecidas cun léxico de uso 

moi frecuente e conectados cos propios intereses e coas propias 

experiencias do alumnado, articulados con claridade e transmitidos de 

viva voz ou por soportes multimedia que non distorsionen a mensaxe.  

1.1. Comprende o sentido global e a información máis importante de 

textos orais, con estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá adecuados á 

súa idade, procedentes de medios audiovisuais ou da Internet.  

2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral e a información mais importante do texto.  

1.2. Comprende os puntos principais e recoñece palabras e expresións 

coñecidas en textos orais (xogos de ordenador, peticións, instrucións) 
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sobre temas do seu interese, expresados con claridade e que conten con 

apoio visual en soporte papel ou dixital.  

3. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos 

nos diferentes contextos comunicativos de forma significativa.  

1.3. 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.  

1.4. Escoita atentamente en interaccións cara a cara, sen interromper. 

Bloque 2: Producción de textos orais 

1. Interactuar en situacións reais ou simuladas sinxelas de comunicación 

sobre medios de transporte facendo comparacións, usando expresións e 

frases feitas de uso frecuente, normalmente illadas ou enlazadas con 

conectores básicos (and/or/then/but)..  

2.1. Participa de forma activa en situacións reais ou simuladas de 

comunicación, previamente preparadas e ensaiadas, sobre medios de 

transporte facendo comparacións, cunha pronuncia e entoación 

comprensibles.  

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.  

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

habituais 

2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta. 

3. Valorar a lingua estranxeiras como instrumento de comunicación. 2.5. Recorda as ideas principais dun texto escoitado e fai un resumo breve 

sobre o mesmo. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais en 

textos escritos sinxelos acerca de medios de transporte e da cidade 

traballados de forma oral e cun léxico cotián de interese para o alumnado 

e que conte con apoio visual en soporte papel ou dixital.  

3.1. Comprende información básica escrita en notas, tendas e medios de 

transporte, relacionadas cos medios de transporte e a cidade de forma 

oral.  

 

2. Recoñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión do 

sentido xeral, e as ideas principais en textos escritos sinxelos. 

3.2. Comprende a idea principal dun texto escrito sinxelo, con apoio 

visual, procedente dos medios de comunicación adaptados á súa 

competencia lingüística e acorde coa súa idade. 

3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e intencións 

comunicativas básicas que expresen pausas, exclamacións e 

3.3. Emprega algunhas estratexias básicas para a comprensión lectora.  

 



        

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 53 DE 85 CENTRO:CEIPP SANTA MARÍA 
CURSO: 1º A 6º 

MATERIA: INGLÉS 

 

interrogacións. 

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

símbolos frecuentes. 

3.5. Formula hipóteses sinxelas a partir de elementos icónicos e títulos 

que o acompañan e compróbaas. 

3.6. Valora a lingua escrita como medio de comunicación.  

Bloque 4: Producción de textos escritos 

1. Elaborar textos sinxelos propios, compostos de frases simples illadas, 

utilizando con razoable corrección as convencións ortográficas e os 

principais signos de puntuación, para falar de si mesmo, da súa contorna 

máis inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e 

predicibles.  

4.1. Elabora textos sinxelos relacionados con temas da súa vida cotiá, 

experiencias e actividades na aula, traballados previamente de forma oral.  

 

2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

produción de textos escritos.  
4.2. Escribe diálogos simples, a partir de modelos, respectando a estrutura 

gramatical coñecida e as normas ortográficas básicas. 

8. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para 

escribir con razoable corrección frases curtas que utiliza normalmente ao 

falar, cunha ortografía aceptable. 

4.6. Produce mensaxes escritas breves: notas e avisos, instrucións ou 

normas, cartas, felicitacións, carteis, folletos, bandas deseñadas o 

descricións de lugares, gustos ou afeccións). 

4.10 Utiliza a lingua estranxeira escrita de forma correcta en situacións 

variadas atendendo á súa corrección. 

Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

1. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos e 

significativos e aplicar progresivamente os coñecementos adquiridos 

sobre estes, a unha comprensión adecuada do texto oral e escrito.  

5.1 Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a 

lingua estranxeira (horarios, comidas, festividades...) e compáraos cos 

propios, amosando unha actitude de apertura cara ao diferente. 

2. Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura. 5.2 Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa cultura. 

3. Amosar interese en participar en actividades individuais, así como 

respecto e cooperación nas situacións de aprendizaxe en grupo.  

5.3 Participa en actividades de aprendizaxe individuais e colectivas, 

respecta as ideas dos e das demais e contribúe ao traballo en grupo. 

4. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en situacións reais ou 

simuladas en contextos menos dirixidos.  

5.4 Inicia e remata as interaccións adecuadamente. 

5. Obter e dar información persoal máis detallada, apariencia física, 5.5 Identifica en textos simples: as formas de presente e pasado simple, a 
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afeccións… en situacións comunicativas habituais dentro e fóra da aula. afirmación e a negación… 

7. Expresar e identificar a existencia de seres vivos ou obxectos. 5.6  Expresa, identifica e distingue actividades variadas de rutina, lecer… 

8. . Describir obxectos, lugares e medios de transporte achegando 

información complementaria e comparando con outros. 

5.7 Describe unha escena sinxela dicindo o que hai nela, compara dúas 

ilustracións e identifica as diferenzas, entre outras. 

15. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en situacións 

comunicativas sinxelas da vida da aula ou fóra dela. 

5.15 Comprende e usa adecuadamente o vocabulario necesario para 

participar nas interaccións da aula ou fóra da aula, ler textos próximos á 

súa idade e escribir con léxico traballado previamente. 

 

 

Unit 3: At the castle. 

Bloque 1: Comprensión de textos orais 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Comprender a idea global e a información máis importante en textos 

orais moi breves, con estruturas simples e coñecidas cun léxico de uso 

moi frecuente e conectados cos propios intereses e coas propias 

experiencias do alumnado, articulados con claridade e transmitidos de 

viva voz ou por soportes multimedia que non distorsionen a mensaxe.  

1.1. Comprende o sentido global e a información máis importante de 

textos orais, con estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá adecuados á 

súa idade, procedentes de medios audiovisuais ou da Internet.  

2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral e a información mais importante do texto.  

1.2. Comprende os puntos principais e recoñece palabras e expresións 

coñecidas en textos orais (xogos de ordenador, peticións, instrucións) 

sobre temas do seu interese, expresados con claridade e que conten con 

apoio visual en soporte papel ou dixital.  

3. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos 

nos diferentes contextos comunicativos de forma significativa.  

1.3. 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.  

Bloque 2: Producción de textos orais 

1. Interactuar en situacións reais ou simuladas sinxelas de comunicación 

sobre medios de transporte facendo comparacións, usando expresións e 

frases feitas de uso frecuente, normalmente illadas ou enlazadas con 

2.1. Participa de forma activa en situacións reais ou simuladas de 

comunicación, previamente preparadas e ensaiadas, sobre medios de 

transporte facendo comparacións, cunha pronuncia e entoación 
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conectores básicos (and/or/then/but)..  comprensibles.  

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.  

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

habituais 

2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta. 

3. Valorar a lingua estranxeiras como instrumento de comunicación. 2.6. Manifesta interese e respecto polas opinións do seus compañeiros/as. 

2.7. Recoñece a diversidade lingüística da súa contorna como elemento 

enriquecedor. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais en 

textos escritos sinxelos acerca da paisaxe e da cidade de forma oral e cun 

léxico cotián de interese para o alumnado e que conte con apoio visual en 

soporte papel ou dixital.  

3.1. Comprende información básica escrita en notas, tendas e medios de 

transporte, relacionadas co paisaxe e a cidade de forma oral.  

 

2. Recoñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión do 

sentido xeral, e as ideas principais en textos escritos sinxelos. 

3.2. Comprende a idea principal dun texto escrito sinxelo, con apoio 

visual, procedente dos medios de comunicación adaptados á súa 

competencia lingüística e acorde coa súa idade. 

3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e intencións 

comunicativas básicas que expresen pausas, exclamacións e 

interrogacións. 

3.3. Emprega algunhas estratexias básicas para a comprensión lectora.  

 

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

símbolos frecuentes. 

3.5. Formula hipóteses sinxelas a partir de elementos icónicos e títulos 

que o acompañan e compróbaas. 

3.7 Amosa interese por informarse, comunicarse e aprender a través dos 

textos escritos. 

Bloque 4: Producción de textos escritos 

1. Elaborar textos sinxelos propios, compostos de frases simples illadas, 

utilizando con razoable corrección as convencións ortográficas e os 

principais signos de puntuación, para falar de si mesmo, da súa contorna 

máis inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e 

4.1. Elabora textos sinxelos relacionados con temas da súa vida cotiá, 

experiencias e actividades na aula, traballados previamente de forma oral.  
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predicibles.  

2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

produción de textos escritos.  
4.2. Escribe diálogos simples, a partir de modelos, respectando a estrutura 

gramatical coñecida e as normas ortográficas básicas. 

7. Usar ferramentas informáticas para completar actividades 

preelaboradas polo persoal docente, realizar sinxelas presentacións e 

transmitir información. 

4.4 Amosa interese polo uso guiado das TIC para producir textos e 

presentacións e transmitir información escrita. 

4.8 Uso do dicionario bilingüe e doutros materiais de consulta para a 

elaboración de textos. 

 

Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

1. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos e 

significativos e aplicar progresivamente os coñecementos adquiridos 

sobre estes, a unha comprensión adecuada do texto oral e escrito.  

5.1 Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a 

lingua estranxeira (horarios, comidas, festividades...) e compáraos cos 

propios, amosando unha actitude de apertura cara ao diferente. 

2. Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura. 5.2 Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa cultura. 

3. Amosar interese en participar en actividades individuais, así como 

respecto e cooperación nas situacións de aprendizaxe en grupo.  

5.3 Participa en actividades de aprendizaxe individuais e colectivas, 

respecta as ideas dos e das demais e contribúe ao traballo en grupo. 

4. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en situacións reais ou 

simuladas en contextos menos dirixidos.  

5.4 Inicia e remata as interaccións adecuadamente. 

6. Expresarse en tempo presente e pasado simple, afirmativa e negativa, 

1ª e 3ª persoa… 

5.5 Identifica en textos simples: as formas de presente e pasado simple, a 

afirmación e a negación… 

8. Describir obxectos, lugares e medios de transporte achegando 

información complementaria e comparando con outros. 

 

5.7 Describe unha escena sinxela dicindo o que houbo nela e o que hai 

agora, compara dúas ilustracións e identifica as diferenzas, entre outras. 

10. Expresa e comprende indicacións e ordes. 5.10 Diferencia preguntas e respostas moi simples, así como as que 

achegan información. 

12. Utiliza as estruturas sintácticas de progresiva dificultade (p. e. enlazar 

frases sinxelas con conectores (and, or, then but), pero adecuándoas aos 

propósitos comunicativos. 

5.12 Memoriza rutinas lingüísticas coñecidas para desenvolverse nas 

interaccións dentro e fóra da aula. 

17. Comparar aspectos lingüísticos e culturais das linguas que coñece 

para mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada a 

5.17 Valorar as linguas como instrumento de comunicación, para aprender 

e acercarse a outras culturas. 
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través de producións audiovisuais ou multimedia e de manifestacións 

artísticas (horarios, hábitos, festividades…). 

 

 

 

 

Unit 4: At the college. 

Bloque 1: Comprensión de textos orais 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Comprender a idea global e a información máis importante en textos 

orais moi breves, con estruturas simples e coñecidas cun léxico de uso 

moi frecuente e conectados cos propios intereses e coas propias 

experiencias do alumnado, articulados con claridade e transmitidos de 

viva voz ou por soportes multimedia que non distorsionen a mensaxe.  

1.1. Comprende o sentido global e a información máis importante de 

textos orais, con estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá adecuados á 

súa idade, procedentes de medios audiovisuais ou da Internet.  

2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral e a información mais importante do texto.  

1.2. Comprende os puntos principais e recoñece palabras e expresións 

coñecidas en textos orais (xogos de ordenador, peticións, instrucións) 

sobre temas do seu interese, expresados con claridade e que conten con 

apoio visual en soporte papel ou dixital.  

3. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos 

nos diferentes contextos comunicativos de forma significativa.  

1.3. 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.  

1.5 Amosa interese e respecto polas intervencións orais alleas en prol da 

mellora da súa pronuncia, entoación e acentuación. 

Bloque 2: Producción de textos orais 

1. Interactuar en situacións reais ou simuladas sinxelas de comunicación 

sobre empregos, usando expresións e frases feitas de uso frecuente, 

normalmente illadas ou enlazadas con conectores básicos 

2.1. Participa de forma activa en situacións reais ou simuladas de 

comunicación, previamente preparadas e ensaiadas sobre empregos, 

cunha pronuncia e entoación comprensibles.  
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(and/or/then/but)..  

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.  

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

habituais 

2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta. 

3. Valorar a lingua estranxeiras como instrumento de comunicación. 2.6. Manifesta interese e respecto polas opinións do seus compañeiros/as. 

2.7. Recoñece a diversidade lingüística da súa contorna como elemento 

enriquecedor. 

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

de uso diario. 

2.8 Comeza a utilizar correctamente e progresivamente aspectos fonéticos 

básicos, do ritmo, da acentuación e da entoación da lingua estranxeira 

para a produción de textos orais comprensibles. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais en 

textos escritos sinxelos acerca de empregos de forma oral e cun léxico 

cotián de interese para o alumnado e que conte con apoio visual en 

soporte papel ou dixital.  

3.1. Comprende información básica escrita en notas, tendas e medios de 

transporte, relacionadas cos empregos de forma oral.  

 

2. Recoñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión do 

sentido xeral, e as ideas principais en textos escritos sinxelos. 

3.2. Comprende a idea principal dun texto escrito sinxelo, con apoio 

visual, procedente dos medios de comunicación adaptados á súa 

competencia lingüística e acorde coa súa idade. 

3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e intencións 

comunicativas básicas que expresen pausas, exclamacións e 

interrogacións. 

3.3. Emprega algunhas estratexias básicas para a comprensión lectora.  

 

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

símbolos frecuentes. 

3.5. Formula hipóteses sinxelas a partir de elementos icónicos e títulos 

que o acompañan e compróbaas. 

3.8 Amosa interese pola corrección, ortografía básica, puntuación e 

presentación dos textos escritos. 

Bloque 4: Producción de textos escritos 
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1. Elaborar textos sinxelos propios, compostos de frases simples illadas, 

utilizando con razoable corrección as convencións ortográficas e os 

principais signos de puntuación, para falar de si mesmo, da súa contorna 

máis inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e 

predicibles.  

4.1. Elabora textos sinxelos relacionados con temas da súa vida cotiá, 

experiencias e actividades na aula, traballados previamente de forma oral.  

 

2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

produción de textos escritos.  
4.2. Escribe diálogos simples, a partir de modelos, respectando a estrutura 

gramatical coñecida e as normas ortográficas básicas. 

8. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para 

escribir con razoable corrección frases curtas que utiliza normalmente ao 

falar, cunha ortografía aceptable. 

4.4 Amosa interese polo uso guiado das TIC para producir textos e 

presentacións e transmitir información escrita. 

4.6 Produce mensaxes escritas breves: notas e avisos, instrucións ou 

normas, cartas, felicitacións, carteis, folletos, bandas deseñadas o 

descricións de lugares, gustos ou afeccións). 

 

Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

1. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos e 

significativos e aplicar progresivamente os coñecementos adquiridos 

sobre estes, a unha comprensión adecuada do texto oral e escrito.  

5.1 Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a 

lingua estranxeira (horarios, comidas, festividades...) e compáraos cos 

propios, amosando unha actitude de apertura cara ao diferente. 

2. Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura. 5.2 Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa cultura. 

3. Amosar interese en participar en actividades individuais, así como 

respecto e cooperación nas situacións de aprendizaxe en grupo.  

5.3 Participa en actividades de aprendizaxe individuais e colectivas, 

respecta as ideas dos e das demais e contribúe ao traballo en grupo. 

4. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en situacións reais ou 

simuladas en contextos menos dirixidos.  

5.4 Inicia e remata as interaccións adecuadamente. 

6. Expresarse en tempo presente e pasado simple, afirmativa e negativa, 

1ª e 3ª persoa… 

5.5 Identifica en textos simples: as formas de presente e pasado simple, a 

afirmación e a negación… 

8. Describir obxectos, lugares e medios de transporte achegando 

información complementaria e comparando con outros. 

 

5.7 Describe unha escena sinxela dicindo o que houbo nela e o que hai 

agora, compara dúas ilustracións e identifica as diferenzas, entre outras. 

10. Expresa e comprende indicacións e ordes. 5.10 Diferencia preguntas e respostas moi simples, así como as que 

achegan información. 
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13. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus significados 

asociados. 

5.13 Comprende e usa adecuadamente o vocabulario necesario para 

participar nas interaccións da aula ou fóra da aula, ler textos próximos á 

súa idade e escribir con léxico traballado previamente. 

16. Recoñecer un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia relativo 

a situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados coas súas 

experiencias. 

5.16.Establece similitudes e diferenzas das linguas que hai na aula ou na 

súa contorna máis próxima. 

17. 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…). 

5.17. Valorar as linguas como instrumento de comunicación, para 

aprender e acercarse a outras culturas. 

 

 

Mínimos requeridos: 

• 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 (singular e plural) para describir acción que ocorren nese momento. 

• Expresión de instruccións báscias para indicar direccións en afirmativo e negativo. 

• Facer preguntas e respostar sencillas acerca da data (días de semana, meses, o tempo…) 

• Facer preguntas simples acerca de gustos e preferencias. 

• Describir unha rutina facendo uso dos adverbios de frecuencia (always, sometimes…) 

• 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. 
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6º de PRIMARIA 

 

Unit 1: At the club. 

Bloque 1: Comprensión de textos orais 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

1.1. Comprende o esencial de anuncios publicitarios sobre produtos que 

lle interesan (xogos, ordenadores, CD etc.). 

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. 

1.2. 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). 

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. 

1.3. Entende o que se lle di en transaccións habituais sinxelas 

(instrucións, indicacións, peticións, avisos). 

1.4. Identifica o tema dunha conversa cotiá simulada que ten lugar na súa 

presenza (por exemplo, nunha tenda, nun tren). 

Bloque 2: Producción de textos orais 

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 

2.1. 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 intereses e as principais actividades do 
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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. 

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. 

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. 

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

habituais 

2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta. 

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. 

2.1 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 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. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

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. 

3.1. 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. 
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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. 

3.2. 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. 

3. Inferir do contexto e da información contida no texto os significados 

probables de palabras e expresións que se descoñecen. 

3.3. 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 

 

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

símbolos frecuentes. 

3.5. Formula hipóteses sinxelas a partir de elementos icónicos e títulos 

que o acompañan e compróbaas. 

3.8 Amosa interese pola corrección, ortografía básica, puntuación e 

presentación dos textos escritos. 

Bloque 4: Producción de textos escritos 

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. 

4.1. 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.). 

 

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. 

4.2. 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. 

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. 

4.6 Produce mensaxes escritas breves: notas e avisos, instrucións ou 

normas, cartas, felicitacións, carteis, folletos, bandas deseñadas o 

descricións de lugares, gustos ou afeccións). 
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Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

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 

5.1 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. 

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. 

5.2 Desenvólvese en transaccións cotiás (p. e. pedir nunha tenda un 

produto e preguntar o prezo). 

3. Recoñecer os significados máis comúns asociados ás estruturas 

sintácticas básicas propias da comunicación oral ou escrita (p. e estrutura 

interrogativa para demandar información). 

5.3 Participa nunha entrevista, p. e. sobre as seus gustos, hobbies e tempo 

libre. 

4. 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. 

5.3. Participa nunha entrevista, p. e. sobre as seus gustos, hobbies e tempo 

libre. 

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…). 

5.5 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. 

13. Establecer similitudes e diferenzas das linguas que hai na aula ou na 

súa contorna máis próxima. 

 

5.5 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. 

 

 

 

Unit 2: At the dig. 
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Bloque 1: Comprensión de textos orais 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

1.1. Comprende o esencial de anuncios publicitarios sobre produtos que 

lle interesan (xogos, ordenadores, CD etc.). 

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. 

1.2. 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). 

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. 

1.3. Entende o que se lle di en transaccións habituais sinxelas 

(instrucións, indicacións, peticións, avisos). 

1.4. Identifica o tema dunha conversa cotiá simulada que ten lugar na súa 

presenza (por exemplo, nunha tenda, nun tren). 

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

e recoñecer os significados e intencións comunicativas xerais 

relacionados con estes. 

1.5 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. 

Bloque 2: Producción de textos orais 

1. Participar de maneira simple e comprensible en conversas moi breves 

que requiran un intercambio directo de información en áreas de 

2.1. Fai presentacións breves e sinxelas, previamente preparadas e 

ensaiadas, sobre temas cotiás ou do seu interese (presentarse e presentar a 
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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. 

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. 

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. 

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

habituais 

2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta. 

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. 

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

habituais 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

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. 

3.1. 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. 

 

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. 

3.2. 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. 
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3. Inferir do contexto e da información contida no texto os significados 

probables de palabras e expresións que se descoñecen. 

3.3. 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 

3.6 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.). 

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

símbolos frecuentes. 

3.8 Amosa interese pola corrección, ortografía básica, puntuación e 

presentación dos textos escritos. 

Bloque 4: Producción de textos escritos 

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. 

4.1. 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.). 

 

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. 

4.2. 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. 

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. 

4.6 Produce mensaxes escritas breves: notas e avisos, instrucións ou 

normas, cartas, felicitacións, carteis, folletos, bandas deseñadas o 

descricións de lugares, gustos ou afeccións). 

 

7. Usar correctamente o dicionario bilingüe, biblioteca de aula e outros 

materiais de consulta para a elaboración de textos, respectando as súas 
4.7 É capaz de utilizar o material de consulta (dicionario bilingüe, 

biblioteca de aula…) para elaborar textos. 
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normas de funcionamento. 

Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

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 

5.1 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. 

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. 

5.2 Desenvólvese en transaccións cotiás (p. e. pedir nunha tenda un 

produto e preguntar o prezo). 

3. Recoñecer os significados máis comúns asociados ás estruturas 

sintácticas básicas propias da comunicación oral ou escrita (p. e estrutura 

interrogativa para demandar información). 

5.3 Participa nunha entrevista, p. e. sobre as seus gustos, hobbies e tempo 

libre. 

4. 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. 

5.3. Participa nunha entrevista, p. e. sobre as seus gustos, hobbies e tempo 

libre. 

5. Recoñecer os significados máis comúns asociados ás estruturas 

sintácticas básicas propias da comunicación oral ou escrita (p. e estrutura 

interrogativa para demandar información). 

5.4 Participa en conversas cara a cara simladas 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). 

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…). 

5.5 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. 

13. Establecer similitudes e diferenzas das linguas que hai na aula ou na 5.5 Compara aspectos lingüísticos e culturais das linguas que coñece para 
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súa contorna máis próxima. 

 

mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada a través 

de producións audiovisuais ou multimedia e de manifestacións artísticas. 

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. 

5.5 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. 

 

 

 

 

Unit 3: At the surprise party. 

Bloque 1: Comprensión de textos orais 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

1.1. Comprende o esencial de anuncios publicitarios sobre produtos que 

lle interesan (xogos, ordenadores, CD etc.). 

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. 

1.2. 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). 

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. 

1.3. Entende o que se lle di en transaccións habituais sinxelas 

(instrucións, indicacións, peticións, avisos). 

1.4. Identifica o tema dunha conversa cotiá simulada que ten lugar na súa 
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presenza (por exemplo, nunha tenda, nun tren). 

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

e recoñecer os significados e intencións comunicativas xerais 

relacionados con estes. 

1.7 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: Producción de textos orais 

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. 

2.1. 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 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. 

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. 

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

habituais 

2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta. 

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. 

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

habituais 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
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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. 

3.1. 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. 

 

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. 

3.2. 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. 

3. Inferir do contexto e da información contida no texto os significados 

probables de palabras e expresións que se descoñecen. 

3.3. 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 

3.6 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.). 

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

símbolos frecuentes. 

3.7 Emprega de forma axeitada os signos ortográficos básicos (p. e. 

punto, coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e. &, @, ₤). 

Bloque 4: Producción de textos escritos 

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. 

4.1. 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.). 
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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. 

4.2. 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. 

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. 

4.6 Produce mensaxes escritas breves: notas e avisos, instrucións ou 

normas, cartas, felicitacións, carteis, folletos, bandas deseñadas o 

descricións de lugares, gustos ou afeccións). 

 

7. Usar correctamente o dicionario bilingüe, biblioteca de aula e outros 

materiais de consulta para a elaboración de textos, respectando as súas 

normas de funcionamento. 

4.7 É capaz de utilizar o material de consulta (dicionario bilingüe, 

biblioteca de aula…) para elaborar textos. 

Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

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. 

5.1 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. 

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. 

5.2 Desenvólvese en transaccións cotiás (p. e. pedir nunha tenda un 

produto e preguntar o prezo). 

3. Recoñecer os significados máis comúns asociados ás estruturas 

sintácticas básicas propias da comunicación oral ou escrita (p. e estrutura 

interrogativa para demandar información). 

5.3 Participa nunha entrevista, p. e. sobre as seus gustos, hobbies e tempo 

libre. 

4. 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. 

5.3. Participa nunha entrevista, p. e. sobre as seus gustos, hobbies e tempo 

libre. 
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5. Recoñecer os significados máis comúns asociados ás estruturas 

sintácticas básicas propias da comunicación oral ou escrita (p. e estrutura 

interrogativa para demandar información). 

5.4 Participa en conversas cara a cara simladas 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). 

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. 

5.4 Participa en conversas cara a cara simladas 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). 

10. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en situacións reais ou 

simuladas en contextos menos dirixidos. 

5.6 Inicia e remata as interaccións adecuadamente. 

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…). 

5.5 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. 

13. Establecer similitudes e diferenzas das linguas que hai na aula ou na 

súa contorna máis próxima. 

 

5.5 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. 

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. 

5.5 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. 

 

 

 

 

 



        

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 74 DE 85 CENTRO:CEIPP SANTA MARÍA 
CURSO: 1º A 6º 

MATERIA: INGLÉS 

 

Unit 4: At the theatre. 

Bloque 1: Comprensión de textos orais 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

1.1. Comprende o esencial de anuncios publicitarios sobre produtos que 

lle interesan (xogos, ordenadores, CD etc.). 

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. 

1.2. 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). 

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. 

1.3. Entende o que se lle di en transaccións habituais sinxelas 

(instrucións, indicacións, peticións, avisos). 

1.4. Identifica o tema dunha conversa cotiá simulada que ten lugar na súa 

presenza (por exemplo, nunha tenda, nun tren). 

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

e recoñecer os significados e intencións comunicativas xerais 

relacionados con estes. 

1.6. 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. 

Bloque 2: Producción de textos orais 

1. Participar de maneira simple e comprensible en conversas moi breves 2.1. Fai presentacións breves e sinxelas, previamente preparadas e 
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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. 

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. 

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. 

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

habituais 

2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta. 

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. 

2.1 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 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. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

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 

3.1. 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. 
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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. 

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. 

3.2. 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. 

3. Inferir do contexto e da información contida no texto os significados 

probables de palabras e expresións que se descoñecen. 

3.3. 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 

 

5. Comprender o esencial e os puntos principais de noticias breves e 

artigos de revistas para mozas e mozos que traten temas que lles sexan 

familiares (deportes, grupos musicais, xogos de ordenador...). 

3.4 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). 

Bloque 4: Producción de textos escritos 

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. 

4.1. 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.). 

 

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. 

4.2. 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. 
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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. 

4.6 Produce mensaxes escritas breves: notas e avisos, instrucións ou 

normas, cartas, felicitacións, carteis, folletos, bandas deseñadas o 

descricións de lugares, gustos ou afeccións). 

 

8. Facer uso das ferramentas informáticas para completar actividades 

predeseñadas polo persoal docente. 
8. Usa as ferramentas informáticas para completer actividades 

predeseñadas polo persoal docente. 

Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

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. 

5.1 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. 

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. 

5.2 Desenvólvese en transaccións cotiás (p. e. pedir nunha tenda un 

produto e preguntar o prezo). 

3. Recoñecer os significados máis comúns asociados ás estruturas 

sintácticas básicas propias da comunicación oral ou escrita (p. e estrutura 

interrogativa para demandar información). 

5.3 Participa nunha entrevista, p. e. sobre o carácter doutra persoa ou o 

seu propio. 

4. 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. 

5.3. Participa nunha entrevista, p. e. sobre o carácter doutra persoa ou o 

seu propio. 

5. Recoñecer os significados máis comúns asociados ás estruturas 

sintácticas básicas propias da comunicación oral ou escrita (p. e estrutura 

interrogativa para demandar información). 

5.4 Participa en conversas cara a cara simuladas 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 
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un sitio con axuda dun plano). 

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. 

5.4 Participa en conversas cara a cara simladas 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). 

10. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en situacións reais ou 

simuladas en contextos menos dirixidos. 

5.6 Inicia e remata as interaccións adecuadamente. 

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…). 

5.5 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. 

13. Establecer similitudes e diferenzas das linguas que hai na aula ou na 

súa contorna máis próxima. 

 

5.5 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. 

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. 

5.5 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. 

 

 

 

Requerimentos mínimos: 

 

• 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. 
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• 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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2. Avaliación e cualificación  

Avaliación 

Procedementos: Os procedementos habituales de avaliación serán similares 

ós da programación xeral, pero adaptados á situación actual. 

1. Observación diaria: A participación na realización das tarefas terase en 

conta. 

2. Revisión de tarefas: De manera sistemática, a medida que se nos envíen. 

3. Participación nas reunións presenciais mediante videochamada. 

Instrumentos: Igualmente, os instrumentos de avaliación serán parecidos ós 

da programación xeral, adaptados á situación. 

1. Portfolio: Un documento persoal do alumno con tódalas tarefas que 

fixemos ó longo do trimestre. 

2. Aplicacións didácticas: Edmodo, Kahoot... 

3. Rúbricas: como as que podemos atopar nos anexos, para avaliar 

algunhas tarefas. 

4. Autoavaliación do/a estudante. 

5. Diario da mestra: donde apuntarei as actividades feitas e o 

rendemento xeral. 

Cualificación 

final 

A cualificación final será a media das dúas evaluacións anteriores como 

mínimo. A nota nunca poderá ser inferior. En caso de que se vexa 

participación por parte do alumnado, poderemos subir ata dous puntos a nota 

final do trimestre (dependendo da participación e do desempeño).  

Os criterios de cualificación serán os seguintes: 

 

De 1º a 2º: 

Traballo na aula 15% 

Libro de traballo, fichas e libreta 15% 

Exames 50% 

Participacion 10% 

Comportamento: 10% 

 

De 3º a 6º: 
Traballo na aula: 10% 

Libreta, caderrno de traballo e fichas  10% 

Exames 50% 
Traballo en grupo 10% 

Participación 10% 

Comportamento 10% 

 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

A proba extraordinaria de Setembro será levada a cabo a aqueles alumnos que 

non acaden a calificación necesaria na cualificación final. Serán avaliados 

dos contidos dados ata o 13 de marzo, cando foi decretado o estado de 

alarma. 

Avaliación de  

materia 

pendentes 

Criterios de avaliación: 

Os criterios de avaliación para os alumnos que non aproben a asignatura en 

Xuño serán polo menos dous tercios dos requerimentos mínimos. Ademáis, 
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por cada curso, deberá polo menos: 

1º e 2º de Primaria: comprender e expresar oralmente instruccións sencillas 

en relación cos contidos traballados no curso. 

3º e 4º de Primaria: comprender mensaxes con vocabulario familiar e ser 

capaz de responder a preguntas que se lle fagan en relación cos contidos 

dados (deportes, comidas, gustos, habilidades...). Ademáis, ser capaz de ler e 

responder por escrito, con respostas curtas, ás mesmas preguntas que se lle 

formulan oralmente.  

5º e 6º de Primaria: comprender mensaxes con vocabulario familiar e ser 

capaz de responder a preguntas que se lle fagan en relación cos contidos 

dados (deportes, comidas, gustos, habilidades...). Coñecer e usar 

correctamente unha parte do vocabulario de cada unidade. Redactar un texto 

informativo e/ou unha breve noticia ou suceso, usando conectores (and, 

but...). Ser capaz de expresar os tempos verbais: presente simple, presente 

continuo e pasado perfecto. 

 

Criterios de cualificación: 

De 1º a 2º: 

Traballo na aula 15% 

Libro de traballo, fichas e libreta 15% 

Exames 50% 

Participacion 10% 

Comportamento: 10% 

 

De 3º a 6º: 
Traballo na aula: 10% 

Libreta, caderrno de traballo e fichas  10% 
Exames 50% 

Traballo en grupo 10% 

Participación 10% 

Comportamento 10% 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Para avaliar ós alumnos coa materia suspensa usaremos os mesmos 

procedementos e instrumentos que para avaliar ó resto do alumnado, pero 

adaptaremos os niveis das actividades e contidos, facendo un seguemento 

personalizado e observando de cerca as dificultades e problemas que poida 

ter o alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 82 DE 
85 

CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 

ampliación) 

Actividades 

Faremos diversas actividades de repaso, reforzo e recuperación dos temas 
pasados, tendo en conta as necesidades de cada familia. As actividades de 

ampliación levaránse a cabo únicamente cando se considere necesario, e sobre 

conceptos que os rapaces xa coñezan previamente.  Faremos actividades que 

traballen as cinco áreas (speaking, listening, reading, writing e coñecemento 
cultural). 

Recuperación: Para os alumnos que teñan maiores dificultades publicaranse 

actividades de recuperación da materia e de contidos previos para que poidan 
repasar os contidos que deben recuperar. 

Repaso: Levaremos a cabo actividades de repaso dos catro primeiros temas e 

de contidos de cursos previos para que os alumnos non olviden eses contidos.  

Reforzo: As actividades de reforzo estarán pensadas para axudar ós alumnos 

que teñan maiores dificultades na asignatura. Poderán acceder a elas na aula 
virtual. 

Ampliación: As actividades de ampliación levaranse a cabo nas clases que 

sepamos que son capaces de seguir o ritmo e entender a explicacións que lles 

podamos dar usando os recursos dos que dispoñemos. Serán actividades de 
ampliación sobre temas que o alumnado xa aprendeu previamente, xa sexa 

neste curso, como en cursos anteriores, e poderán ser: actividades de 

ampliación de vocabulario, ampliación de gramática... 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade): 

Levaremos a cabo unha metodoloxía activa, inclusiva e comunicativa, 

tentando que os alumnos participen na medida do posible. Teremos en conta 

os distintos tipos de familias e as súas situacións.  

Por esto mismo, trateremos de levar a cabo as actividades de forma telemática 
sempre que se poida, tratando de que non impriman.  

A acción educativa buscará a integración de distintas experiencias e 

aprendizaxes  dos estudiantes e terá en conta os seus diferentes ritmos e 

estilos de aprendizaxe, tratando de favorecer a habilidade de aprender 

por si mesmos. 

Prestaremos especial atención durante o estado de adquisición de coñe-

cementos á atención ó alumnado, mantendo comunicación directa con 

eles e coas familias mediante distintas citadas no apartado catro (Infor-

mación e publicidade). 

Materiais e recursos 
Os principais materiais e recursos serán os libros dixitais, fichas online, 

videos, xogos interactivos e actividades que impliquen participación e 

comunicación mediante a aula virtual. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

O profesorado terá comunicación continuada co alumnado e coas familias 

mediante distintas plataformas.  

A aula virtual é o método escollido para o envío das tarefas diarias, no 

apartado específico de inglés, que estará diferenciado por cursos. 

A plataforma abalar será utilizada para enviar mensaxes grupais como 

avisos ou novas importantes.  

O correo electrónico usarase para mensaxes individuais e comunicación 

coas familias dos alumnos, así como para o envío de tarefas diarias. 

Usaremos tamén o blog da asignatura para facer comunicados, 

recomendacións e publicar algunhas tarefas dos nosos alumnos, para que 

teña publicidade e repercusión. 

Por último, utilizaremos a plataforma WebEx para facer reunións virtuais 

cos alumnos, e así poder traballar aspectos que non se poden facer de outra 

maneira (como os speaking). 

Publicidade A programación sera publicada no web do centro: 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsantamariaaspontes/ 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsantamariaaspontes/

