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LINGUA INGLESA 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 
1. Introdución e contextualización 

Os componentes da programación didáctica de ciclo de Educación Infantil 

teñen como referente o Capítulo II da Orde de 22 de xullo de 1997 e o artigo 9º 

da Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o 

desenvolvemento e avaliación do 2º ciclo da E. I. na nosa Comunidade. 

Para os apartados relativos ao currículo baséanse no disposto no Decreto 

330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil 

na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 
 

2. Obxectivos xerais 

As tres áreas de experiencia na Educación Infantil 

As tres áreas son: 

 Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal. 

 Coñecemento da contorna. 

 Linguaxes: comunicación e representación. 

 
 

Obxectivos 

A continuación, detallamos os obxectivos de cada unha das tres áreas en 

Educación Infantil. 

 
1. O coñecemento de si mesmo e a autonomía persoal 

Esta área de coñecemento e experiencia fai referencia, de forma 

conxunta, á construción gradual da propia identidade, ao estabelecemento de 

relacións afectivas cos demais e á autonomía persoal como procesos 

inseparábeis e necesariamente complementarios. Os contidos que nesta área se 

agrupan, adquiren sentido dende a complementariedade co resto das áreas, e 

deberán de interpretarse nas propostas didácticas dende a globalidade da acción 

e das aprendizaxes. 
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Para contribuír ao coñecemento de si mesmo e á autonomía persoal, 

convén promover o xogo como actividade privilexiada que integra a acción coas 

emocións e co pensamento, e favorece o desenvolvemento social. 

A escola, e especialmente a estas idades, é un ámbito particularmente 

adecuado para enriquecer os procesos de construción do coñecemento de si 

mesmo e da autonomía persoal, ofrécese unha intervención educativa axustada 

ás distintas necesidades individuais en contextos de benestar, seguridade e 

afectividade. 

Os contidos divídense en catro bloques; o corpo e a propia imaxe, xogo e 

movemento, a actividade e a vida cotiá e o coidado persoal e a saúde 

Achegarse a eses temas é algo inherente en calquera clase de infantil. 

Ademais, a través dos contos e temas tratados nos materiais do curso trátase de 

desenvolver a autonomía persoal de cada alumno así como o coñecemento de 

si mesmo. Na clase de inglés o xogo e o movemento son claves. 

 
Obxectivos 

En relación coa área, a intervención educativa terá como obxectivo ou 

desenvolvemento das seguintes capacidades: 

a) Formarse unha imaxe axustada e positiva de si mesmo, a través da 

interacción cos outros e da identificación gradual das propias características, 

posibilidades e limitacións, desenvolvendo sentimentos de autoestima e 

autonomía persoal. 

b) Coñecer e representar o seu corpo, os seus elementos e algunhas das 

súas funcións, descubrindo as posibilidades de acción e de expresión e 

coordinando e controlando cada vez con maior precisión xestos e movementos. 

c) Identificar os propios sentimentos, emocións, necesidades ou 

preferencias, e ser capaces de denominalos, expresalos e comunicárllelos aos 

demais, identificando e respectando, tamén, os dos outros. 

d) Realizar, de xeito cada vez máis autónomo, actividades habituais e 

tarefas sinxelas para resolver problemas da vida cotiá, aumentando o sentimento 

de autoconfianza e a capacidade de iniciativa, e desenvolvendo estratexias para 

satisfacer as súas necesidades básicas. 
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e) Adecuar o seu comportamento ás necesidades e requirimentos dos 

outros desenvolvendo actitudes e hábitos de respecto, axuda e colaboración, 

evitando comportamentos de submisión ou dominio. 

f) Progresar na adquisición de hábitos e actitudes relacionados coa 

seguridade, coa hixiene e co fortalecemento da saúde, apreciando e gozando 

das situacións cotiás de equilibrio e benestar emocional. 

 
2. O medio físico, natural, social e cultural 

Con esta área de coñecemento e experiencia preténdese favorecer en 

nenos e nenas o proceso de descubrimento e representación dos diferentes 

contextos que compón a contorna infantil, así como facilitar a súa inserción neles, 

de xeito reflexivo e participativo. Os contidos desta área adquiren sentido dende 

a complementariedade co resto das áreas, e haberán de interpretarse nas 

propostas didácticas dende a globalidade da acción e das aprendizaxes. Así por 

exemplo, o medio non pode ser comprendido sen a utilización das diferentes 

linguaxes, da mesma forma a realización de desprazamentos orientados ha de 

facerse dende o coñecemento do propio corpo e da súa localización espacial. 

Ao longo desta etapa, os nenos e as nenas descobren a súa pertenza ao 

medio social. A vida escolar leva o estabelecemento de experiencias máis 

amplas que os achegarán ao coñecemento das persoas e das relacións 

interpersoais, xerando vínculos e desenvolvendo actitudes como confianza, 

empatía e apego que constitúen a sólida base da súa socialización. No 

desenvolvemento destas relacións afectivas, terase en conta a expresión e 

comunicación das propias vivencias, das súas emocións e sentimentos, para a 

construción da propia identidade e para favorecer a convivencia. 

Progresivamente hanse de ir achegando ao coñecemento dalgúns trazos 

culturais propios. A diversidade cultural aconsella aproximar a nenos e nenas 

aos usos e costumes sociais dende unha perspectiva aberta e integradora que 

lles permita coñecer diversos modos e manifestacións culturais presentes na 

sociedade e xerar así actitudes de respecto e aprecio cara a elas. 

A importancia das novas tecnoloxías e a súa incorporación actual ao 

funcionamento da sociedade aconsellan que nenas e nenos identifiquen o 
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papel que estas tecnoloxías teñen nas súas vidas, interesándose polo seu 

coñecemento e iniciándose no seu uso. 

Os contidos divídense en tres bloques; o medio físico: elementos, 

relacións e medida, o achegamento á natureza e á cultura e á vida en sociedade. 

Nos materiais de Lingua Estranxeira pódense achegar eses temas aos alumnos 

a través dos contos e vídeos e outros materiais e actividades curriculares. 

 
Obxectivos 

En relación coa área, a intervención educativa terá como obxectivo o 

desenvolvemento das seguintes capacidades: 

a) Observar e explorar de forma activa a súa contorna, xerando 

interpretacións sobre algunhas situacións e feitos significativos e mostrando 

interese polo seu coñecemento. 

b) Relacionarse cos demais, de forma cada vez máis equilibrada e 

satisfactoria, interiorizando progresivamente as pautas de comportamento social 

e axustando a súa conduta a elas. 

c) Coñecer distintos grupos sociais próximos á súa experiencia, 

algunhas das súas características, producións culturais, valores e formas de 

vida, xerando actitudes de confianza, respecto e aprecio. 

d) Iniciarse nas habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente 

elementos e coleccións, identificando os seus atributos e calidades e 

estabelecendo relacións de agrupamentos, clasificación, orde e cuantificación. 

e) Coñecer e valorar os compoñentes básicos do medio natural e 

algunhas das súas relacións, cambios e transformacións, desenvolvendo 

actitudes de coidado, respecto e responsabilidade na súa conservación. 

 
3. As linguaxes: comunicación e representación 

Aínda que pode contribuír nas demais áreas, quizais a área máis 

importante para Lingua Estranxeira é a da comunicación e representación. Esta 

área de coñecemento e experiencia pretende tamén mellorar as relacións entre 

o neno e o medio. As distintas formas de comunicación e representación serven 

de nexo entre o mundo exterior e interior ao ser instrumentos que fan 
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posíbel a representación da realidade, a expresión de pensamentos, 

sentimentos e vivencias e as interaccións cos demais. 

No uso de distintas linguaxes, nenas e nenos irán descubrindo a mellor 

adaptación de cada unha delas á representación das distintas realidades ou 

dimensións dunha mesma realidade. Deste xeito facilitarase que acomoden os 

códigos propios de cada linguaxe ás súas intencións comunicativas, 

achegándose a un uso cada vez máis propio e creativo das devanditas linguaxes. 

As diferentes formas de comunicación e representación que se integran 

nesta área son: a linguaxe verbal, a linguaxe plástica, a linguaxe musical, a 

linguaxe corporal, a linguaxe audiovisual e a linguaxe das tecnoloxías da 

información e da comunicación, que, en certo xeito, integra os anteriores. 

Doutra banda, a linguaxe oral é especialmente relevante nesta etapa, é o 

instrumento por excelencia de aprendizaxe, de regulación da conduta e de 

manifestación de vivencias, sentimentos, ideas, emocións, etc. A verbalización, 

a explicación en voz alta, do que están aprendendo, do que pensan e do que 

senten, é un instrumento imprescindíbel para configurar a identidade persoal, 

para aprender, para aprender a facer e para aprender a ser. Coa lingua oral irase 

estimulando, a través de interaccións diversas, o acceso a usos e formas cada 

vez máis convencionais e complexas. 

No segundo ciclo de Educación Infantil preténdese que nenos e nenas 

descubran e exploren os usos da lectura e da escritura, espertando e afianzando 

o seu interese por eles. A utilización funcional e significativa da lectura e da 

escritura na aula, levaralles, coa intervención educativa pertinente, a iniciarse no 

coñecemento dalgunhas das propiedades do texto escrito e das súas 

características convencionais nas que a súa adquisición se ha de completar no 

primeiro ciclo de Primaria. 

Así mesmo, é necesario o desenvolvemento de actitudes positivas cara á 

propia lingua e a dos demais, espertando sensibilidade e curiosidade por coñecer 

outras linguas. Na introdución dunha lingua estranxeira valorarase esta 

curiosidade e o achegamento progresivo aos significados de mensaxes en 

contextos de comunicación coñecidos, fundamentalmente nas rutinas habituais 

da aula. 
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A linguaxe audiovisual e as tecnoloxías da información e da comunicación 

presentes na vida infantil, requiren un tratamento educativo que, a partir do uso, 

inicie a nenas e nenos na comprensión das mensaxes audiovisuais e na súa 

utilización adecuada. 

 
Obxectivos 

En relación coa área, a intervención educativa terá como obxectivo o 

desenvolvemento das seguintes capacidades: 

a) Utilizar a lingua como instrumento de comunicación, de representación, 

aprendizaxe e gozo, de expresión de ideas e sentimentos e valorar a lingua oral 

como un medio de relación cos demais e de regulación da convivencia. 

b) Expresar emocións, sentimentos, desexos e ideas mediante a lingua oral e 

a través doutras linguaxes, elixindo a que mellor se axuste á intención e á 

situación. 

c) Comprender as intencións e mensaxes doutros nenos e adultos, adoptando 

unha actitude positiva cara á lingua, tanto propia coma estranxeira. 

d) Comprender, reproducir e recrear algúns textos literarios mostrando 

actitudes de valoración, gozo e interese cara a eles. 

e) Iniciarse nos usos sociais da lectura e da escritura explorando o seu 

funcionamento e valorándoas como instrumento de comunicación, información e 

gozo. 

f) Achegarse ao coñecemento de obras artísticas expresadas en distintas 

linguaxes e realizar actividades de representación e expresión artística mediante 

ou emprego de diversas técnicas. 

g) Iniciarse no uso oral dunha lingua estranxeira para comunicarse en 

actividades dentro da aula, e mostrar interese e gozo ao participar nestes 

intercambios comunicativos. 

 
 

3. Competencias básicas 

Na definición que a Lei orgánica de educación (LOE) fai do currículo, 

atopámonos tanto cos compoñentes tradicionais (obxectivos, contidos, métodos 

pedagóxicos e criterios de avaliación) coma coas competencias básicas. Aínda 

que non se participa ata o 4º curso de primaria na denominada 
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avaliación de diagnóstico, na que deberá demostrar a adquisición de 

determinadas competencias, no segundo ciclo de infantil pódese empezar a 

facilitar o desenvolvemento das competencias básicas establecidas para a 

educación básica de xeito moderado. A avaliación en primaria non ten 

consecuencias académicas para os/as alumnos/as, pero o feito de que os seus 

resultados sirvan de orientación para que os centros adopten decisións relativas 

ás aprendizaxes dos/as alumnos/as, dános unha idea de como os procesos 

educativos se ven condicionados por este elemento na liña de ser moito máis 

funcionais. 

Fronte a un modelo educativo centrado na adquisición de coñecementos 

máis ou menos teóricos, desconectados entre si en moitas ocasións, un proceso 

educativo baseado na adquisición de competencias incide, fundamentalmente, 

na adquisición duns saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes 

que haberán de ser demostrados polo alumnado (é algo máis ca unha formación 

funcional). En suma, unha competencia é a capacidade posta en práctica e 

demostrada de integrar coñecementos, habilidades e actitudes para resolver 

problemas e situacións en contextos diversos. De forma moi gráfica e sucinta, 

chegouse a definir como a posta en práctica dos coñecementos adquiridos, os 

coñecementos en acción, é dicir, mobilizar os coñecementos e as habilidades 

nunha situación determinada (de carácter real e distinta daquela en que se 

aprendeu), activar recursos ou coñecementos que se teñen (aínda que se crea 

que non se teñen porque se esqueceron). 

Hai un aspecto que cómpre salientarmos, sobre o que se pode chamar 

carácter combinado da competencia: o alumnado, mediante o que sabe, debe 

demostrar que o sabe aplicar, pero ademais que sabe ser e estar. Desta forma 

vemos como unha competencia integra os diferentes contidos que son 

traballados na aula (conceptos, procedementos e actitudes), exemplo dunha 

formación integral do/a alumno/a. En suma, estamos a recoñecer que a 

institución escolar non só prepara o/a alumno/a no coñecemento de saberes 

técnicos e científicos, senón que o fai tamén como cidadán/a, de aí que deba 

demostrar unha serie de actitudes cívicas e intelectuais que implique o respecto 

aos demais, ser responsable, traballar en equipo... 
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Tamén é importante outro aspecto: formar en competencias permite 

facerlle fronte á constante renovación de coñecementos que se produce en 

calquera área de coñecemento. A formación académica do alumnado transcorre 

na institución escolar durante un número limitado de anos, pero a necesidade de 

formación persoal e/ou profesional non remata nunca, polo que unha formación 

competencial no uso, por exemplo, das tecnoloxías da información e a 

comunicación permitirá acceder a este instrumento para conseguir a información 

que en cada momento se precise (obviamente, despois de analizarse a súa 

calidade). Se ademais temos en conta que moitas veces é imposible tratar en 

profundidade todos os contidos do currículo, está claro que o alumnado deberá 

formarse nesa competencia, a de aprender a aprender. 

 
No noso sistema educativo considérase que as competencias básicas que 

debe ter o/a alumno/a cando remata a escolaridade obrigatoria para enfrontarse 

cos retos da súa vida persoal e laboral son as seguintes: 

 
 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática. 

 Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico. 

 Competencia no tratamento da información e competencia dixital. 

 Competencia social e cidadá. 

 Competencia cultural e artística. 

 Competencia para aprender a aprender. 

 Competencia en autonomía e iniciativa persoal. 

 
 

 
Contribución da área de Lingua Estranxeira á adquisición das 

competencias básicas 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira contribúe á adquisición da 

competencia en comunicación lingüística de xeito directo, completando, 

enriquecendo e enchendo de novos matices comprensivos e expresivos esta 

capacidade comunicativa xeral. Unha aprendizaxe da lingua estranxeira, 

baseada no desenvolvemento de habilidades comunicativas, contribuirá ao 
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desenvolvemento desta competencia básica no mesmo sentido que o fai a 

primeira lingua. 

A achega da lingua estranxeira ao desenvolvemento desta competencia é 

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

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

lingua estranxeira mellora a competencia comunicativa xeral ao desenvolver a 

habilidade para expresarse. 

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

pensamento humano, en instrumento para a interpretación e a representación da 

realidade e na ferramenta de aprendizaxe por excelencia. Esta materia contribúe 

ao desenvolvemento da competencia para aprender a aprender posto que 

acrecenta a capacidade lingüística xeral conferíndolle novas potencialidades e 

recursos diferentes para a comprensión e a expresión.. 

Esta materia é ademais un bo vehículo para o desenvolvemento da 

competencia social e cidadá. As linguas sérvenlles aos/ás falantes para 

comunicarse socialmente, forman parte da cultura común das diferentes 

comunidades e nacións. Pero tamén, en boa medida, son vehículo de 

comunicación e transmisión cultural, e favorecen o respecto, o interese e a 

comunicación con falantes doutras linguas e o recoñecemento e a aceptación 

das diferenzas culturais e de comportamento. 

As competencias citadas están na actualidade en relación directa coa 

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

recursos dixitais para a aprendizaxe é inherente á materia e este uso cotián 

contribúe directamente ao desenvolvemento desta competencia. 

Esta materia inclúe especificamente un achegamento a manifestacións 

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

a adquirir a competencia artística e cultural xa que propicia unha aproximación a 

obras ou autores que contribuíron á creación artística, como na literatura infantil. 

O coñecemento dunha lingua estranxeira tamén contribúe á adquisición da 

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

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

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

e isto supón poñer en funcionamento determinados procedementos 
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que permiten o desenvolvemento de iniciativas e toma de decisións no traballo, 

propiciando así a autonomía e a iniciativa persoal. 

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

interacción co mundo físico e a Competencia matemática non se mencionan 

especificamente nos obxectivos para Lingua Estranxeira, por mor da natureza 

dos materiais, pódense atopar moitas oportunidades de empezar a desenvolver 

tamén estas competencias. 

 
 

4. Recursos e materiais 

Durante este curs traballaremos sen libro de texto. O traballo estará 

baseado en historias en inglés, cancións, rimas e material audiovisual diverso, 

así como tarxetas de imaxes, xogos … 

 

5. Unidades de contido 

A continuación inclúense as unidades dos tres niveis do ciclo. 
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UNIDADES PRIMEIRO NIVEL (3 ANOS) 

UNIDADE 1 

TEMA 

As cores 

 
 

OBXECTIVOS 

 Presentar e practicar o vocabulario das cores. 

 Establecer rutinas de clase. 

 Recoñecer e utilizar saúdos como hello e goodbye. 

 
 

LINGUAXE ACTIVA 

Novo: Hello, Goodbye, blue, green, yellow, red, happy, sad. 

Rutina: Sunny, cloudy, rainy, Stand up!, Sit down! 
 
 

LINGUAXE PASIVA 

Hello, Bye Bye, Good morning/afternoon, Time to go!, See you tomorrow, See 

you next lesson, Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! 

What’s this?, Who’s this?, What colour is it? 

 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 

Hello. Goodbye, what´s your name?, sunny, cloudy, rainy 

 
 

DESENVOLVEMENTO  DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Coñecemento de si mesmo e a da autonomía persoal 

 A través do coñecemento e da identificación cos personaxes do libro os 

nenos formarán tamén unha imaxe de si mesmos. 

 As rutinas que aprenden na clase axudaranos a actuar con certa 

autonomía, aumentando así a súa confianza e autoestima. Ademais 

fomentarán un espírito de colaboración e respecto no grupo. Para iso, 

anímase os nenos e as nenas a escoitarse uns a outros, a respectar as 

diferentes opinións e a valorar os traballos dos demais. 
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O medio físico, natural, social e cultural 

 Nesta unidade os nenos observan e exploran parte dos diferentes 

contextos que compoñen a súa contorna (a escola), facilitando a súa 

inserción nela e achegándose ao coñecemento do mundo que os arrodea. 

 Aprendendo a relacionarse cos demais (na escola), interiorizan as pautas 

de comportamento social e axustan as súas condutas a elas. 

 
As linguaxes: comunicación e representación 

 A linguaxe oral é especialmente relevante como instrumento de 

representación, de comunicación e de goce. Mediante os contos e as 

cancións os nenos achéganse á literatura infantil e utilizan a linguaxe oral, 

axudados por técnicas de representación, mímica e expresión oral. 

 Os nenos achéganse aos instrumentos tecnolóxicos e ás producións 

audiovisuais. 

 
Criterios de avaliación 

No primeiro curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 

 Os nenos afanse ás rutinas da clase de inglés. 

 Recoñecen as cores e comezan a nomealas en inglés. 

 Escoitan para obter información específica. 

 Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 

 Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de 

pre-escritura. 

 Completan as actividades de traballos manuais. 
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UNIDADE 2: HALLOWEEN 

TEMA 

Os números 

 
 

OBXECTIVOS 

 Presentar e practicar o vocabulario dos números 1 ao 5 e as cores 

orange, brown. 

 Presentar e practicar palabras para expresar como te sentes: happy, 

laughing, crying. 

 Repasar vocabulario relacionado co tempo, as cores blue, yellow, red, 

green. 

 Recoñecer e seguir instrucións e rutinas de clase sinxelas. 

 Recoñecer e utilizar saúdos como hello e goodbye. 

 
 

LINGUAXE ACTIVA 

Novo: orange, brown, numbers 1 to 5, happy, laughing, crying. 

Estruturas: What´s your favourite colour? orange, brown, purple, pink. 

Repaso: As cores, o tempo. 

 

LINGUAXE PASIVA 

Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s 

this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s 

sing the song!, Listen to the story!, It’s time to say Goodbye! See you 

tomorrow/next time/next lesson, etc. 

 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 

We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, 

What´s the weather today? What´s your favourite colour? 

 
DESENVOLVEMENTO  DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Coñecemento de si mesmo e da autonomía persoal 

 A través do coñecemento e da identificación cos personaxes do libro os 

nenos formarán tamén unha imaxe de si mesmos. 
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 As rutinas que aprenden na clase axudaranos a actuar con certa 

autonomía, aumentando así a súa confianza e autoestima. Ademais 

fomentarán un espírito de colaboración e respecto no grupo. Para iso, 

anímase os nenos e as nenas a escoitarse uns a outros, a respectar as 

diferentes opinións e a valorar os traballos dos demais. 

 
O medio físico, natural, social e cultural 

 Nesta unidade os nenos observan e exploran parte dos diferentes 

contextos que compoñen a súa contorna (a escola), facilitando a súa 

inserción nela e achegándose ao coñecemento do mundo que os arrodea. 

 Aprendendo a relacionarse cos demais (na escola), interiorizan as pautas 

de comportamento social e axustan as súas condutas a elas. 

 
As linguaxes: comunicación e representación 

 A linguaxe oral é especialmente relevante como instrumento de 

representación, de comunicación e de goce. Mediante os contos e as 

cancións os nenos achéganse á literatura infantil e utilizan a linguaxe oral, 

axudados por técnicas de representación, mímica e expresión corporal. 

 Os nenos achéganse aos instrumentos tecnolóxicos e ás producións 

audiovisuais. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

No primeiro curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 

 Os nenos afanse ás rutinas da clase de inglés. 

 Recoñecen diferentes números e cores e comezan a nomealos en inglés. 

 Escoitan para obter información específica. 

 Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 

 Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades 

de pre-escritura. 

 Completan as actividades de traballos manuais. 
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UNIDADE 3: CHRISTMAS! 

TEMA 

Christmas 

 
 

OBXECTIVOS 

 Presentar e practicar o léxico dos xoguetes bike, ball, train, teddy. 

 Presentar e practicar o léxico do Nadal Father Christmas, Christmas tree, 

presents. 

 Recoñecer e utilizar saúdos como Hello, goobye and Merry Christmas! 

 Recoñecer e seguir instrucións e rutinas de clase sinxelas. 

 Repasar as cores, os números e o tempo. 

 
 

LINGUAXE ACTIVA 

Novo: ball, teddy, train, bike. Father Christmas, Christmas tree, presents. 

Estruturas: Merry Christmas! 

Repaso: As cores, os números e o tempo. 
 
 

LINGUAXE PASIVA 

Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s 

this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Let’s sing the song!, 

Listen to the story!, It’s time to say Goodbye! See you tomorrow/next time/next 

lesson, etc. 

 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 

We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, 

Merry Christmas!, What´s the weather today? 

 
DESENVOLVEMENTO  DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Coñecemento de si mesmo e da autonomía persoal 

 A través das diferentes actividades, os nenos descobren as posibilidades 

de acción e expresión, identifican as súas propias características e 

desenvolven sentimentos de autoestima e autonomía persoal, así como o 

coñecemento e o respecto cara a outras culturas. 
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 As actividades cos pop-outs axudarán os nenos a mellorar as súas 

habilidades de coordinación e destrezas manuais, o que lles dará a 

sensación de logro e unha imaxe positiva por ter construído algo eles 

mesmos. 

 
O medio físico, natural, social e cultural 

 Nesta unidade os nenos observan e exploran parte dos diferentes 

contextos que compoñen a súa contorna (a escola), facilitando a súa 

inserción nela e achegándose ao coñecemento do mundo que os arrodea. 

 Aprendendo a relacionarse cos demais (na escola), interiorizan as pautas 

de comportamento social e axustan as súas condutas a elas. 

 
As linguaxes: comunicación e representación 

 A linguaxe oral é especialmente relevante como instrumento de 

representación, de comunicación e de goce. Mediante os contos e as 

cancións os nenos achéganse á literatura infantil e utilizan a linguaxe oral, 

axudados por técnicas de representación, mímica e expresión oral. 

 Os nenos achéganse aos instrumentos tecnolóxicos e ás producións 

audiovisuais. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

No primeiro curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 

 Os nenos afanse ás rutinas da clase de inglés. 

 Recoñecen palabras relativas ao Nadal, así como diferentes formas e 

comezan a nomealos en inglés. 

 Participan cantando as cancións Christmas time!, I´ve got a ball & It´s 

winter. 

 Escoitan para obter información específica. 

 Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 

 Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades 

de pre-escritura. 

 Completan as actividades de traballos manuais. 
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UNIDADE 4 

TEMA 

As partes do corpo 

 
 

OBXECTIVOS 

 Presentar e practicar o léxico das partes do corpo, body, head, arms, legs. 

 Recoñecer e utilizar saúdos como hello, goodbye. 

 Repasar as cores, os números e as sensacións. 

 Recoñecer e seguir instrucións e rutinas de clase sinxelas. 

 
 

LINGUAXE ACTIVA 

Novo: body, head, arms, legs. 

Repaso: as cores, os números, o tempo e as sensacións. 
 
 

LINGUAXE PASIVA 

Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done!, We can say…, 

What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, 

Let’s sing the song!, Listen to the story!, It’s time to say Goodbye!, See you 

tomorrow/next time/next lesson, etc. 

 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 

We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, 

What´s the weather today?, Touch your… 

 
DESENVOLVEMENTO  DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Coñecemento de si mesmo e da autonomía persoal 

 A través do coñecemento do seu corpo e as súas funcións, os nenos 

descobren as posibilidades de acción e expresión, identifican as súas propias 

características e desenvolven sentimentos de autoestima e de autonomía 

persoal. 

 As actividades cos pop-outs axudarán aos nenos a mellorar as súas 

habilidades de coordinación e destrezas manuais, o que les dará sensación 
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de logro e unha imaxe positiva por ter construído algo eles mesmos. 

 
 

O medio físico, natural, social e cultural 

 Nesta unidade os nenos observan e exploran parte dos diferentes contextos 

que compoñen a súa contorna (a escola), facilitando a súa inserción nela e 

achegándose ao coñecemento do mundo que os arrodea. 

 Aprendendo a relacionarse cos demais (na escola), interiorizan as pautas de 

comportamento social e axustan as súas condutas a elas. 

 
As linguaxes: comunicación e representación 

 A linguaxe oral é especialmente relevante como instrumento de 

representación, de comunicación e de goce. Mediante os contos e as 

cancións os nenos achéganse á literatura infantil e utilizan a linguaxe oral, 

axudados por técnicas de representación, mímica e expresión oral. 

 Os nenos achéganse aos instrumentos tecnolóxicos e ás producións 

audiovisuais. 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

No primeiro curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 

 Os nenos afanse ás rutinas da clase de inglés. 

 Recoñecen as partes do corpo e comezan a nomealas en inglés. 

 Escoitan para obter información específica. 

 Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 

 Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de 

pre-escritura. 

 Completan as actividades de traballos manuais. 
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UNIDADE 5 

TEMA 

Os animais 

 
 

OBXECTIVOS 

 Presentar e practicar o léxico dos animais. 

 Recoñecer e utilizar saúdos como Hello and Goodbye. 

 Recoñecer e seguir instrucións e rutinas de clase sinxelas. 

 Diferenciar as crías da súa nai. 

 Repasar as cores, os números, o tempo e as sensacións. 

 
 

LINGUAXE ACTIVA 

Novo: rabbit, cat, dog, bird, baby rabbit, baby cat, baby dog, baby bird. 

Repaso: números, tempo e sensacións. 
 
 

LINGUAXE PASIVA 

Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s 

this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s 

sing the song!, Listen to the story!, It’s time to say Goodbye!, See you 

tomorrow/next time/next lesson, etc. 

 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 

We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, 

What´s the weather today? Touch your… 

 
DESENVOLVEMENTO  DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Coñecemento de si mesmo e da autonomía persoal 

 Os nenos van desenvolvendo nesta unidade, e ao longo de todo o curso, 

un conxunto de aptitudes e capacidades que van construíndo 

gradualmente a súa propia identidade. 

 Progresan tamén na adquisición de hábitos e actitudes relacionados co 

fortalecemento da súa saúde, por exemplo incrementando o seu interese 

polas actividades ao aire libre e en contacto cos animais e a natureza. 
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O medio físico, natural, social e cultural 

 Nesta unidade trabállase un tema da contorna dos nenos, como a granxa, 

coñecendo e reaccionando ante as diferentes situacións. 

 Aprenden tamén a valorar os compoñentes básicos do medio natural 

desenvolvendo conciencia, respecto e responsabilidade na súa 

conservación. 

 
As linguaxes: comunicación e representación 

 Foméntase a linguaxe musical en todas as unidades; mediante cancións 

e rimas que posibilitan o desenvolvemento de capacidades vinculadas coa 

percepción, a utilización de instrumentos, o movemento corporal, e a 

creación que xorden da escoita atenta, da exploración, da manipulación e 

do xogo cos sons e coa música. 

 Os nenos achéganse aos instrumentos tecnolóxicos e ás producións 

audiovisuais. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

No primeiro curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 

 Os nenos afanse ás rutinas da clase de inglés. 

 Recoñecen animais e lugares onde viven e comezan a nomealos en 

inglés. 

 Escoitan para obter información específica. 

 Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 

 Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades 

de pre-escritura. 

 Completan as actividades de traballos manuais. 
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UNIDADE 6 

TEMA 

A primavera 

 
 

OBXECTIVOS 

 Presentar e practicar o léxico relativo á primavera. 

 Presentar e practicar o vocabulario da Pascua. 

 Recoñecer e utilizar saúdos como Hello, Goodbye e Happy Easter! 

 Recoñecer e seguir rutinas de clase fáciles. 

 Repasar o vocabulario de tempo, números, cores e animais. 

 
 

LINGUAXE ACTIVA 

Novo: sun, flowers, trees, spring, pink, Easter Bunny, Easter eggs, chick. 

Estruturas: Happy Easter! 

Repaso: As cores, os números, o tempo, os animais. 
 
 

LINGUAXE PASIVA 

Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s 

this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s 

sing the song!, Listen to the story!, It’s time to say Goodbye! See you 

tomorrow/next time/next lesson, etc. 

 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 

We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, 

Happy Easter!, What´s the weather today? Touch your… 

 
DESENVOLVEMENTO  DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Coñecemento de si mesmo e da autonomía persoal 

 Os nenos aprenden a manifestar e a controlar os seus propios 

sentimentos e preferencias e a respectar os dos demais mediante as 

actividades e as experiencias realizadas na aula. 



24  

O medio físico, natural, social e cultural 

 Os nenos aprenden a ordenar, secuenciar e cuantificar os feitos e as 

experiencias, aproximándose e comprendendo o mundo que os arrodea, 

os seus cambios e as súas transformacións. Isto fomenta unha actitude 

de respecto ao medio natural. 

 
As linguaxes: comunicación e representación 

 A linguaxe da clase; as mensaxes do profesor e os seus compañeiros, as 

instrucións, etc. desenvolven no neno a atención e a comprensión, 

adoptando unha actitude positiva cara a lingua, tanto propia como 

estranxeira. 

 Os nenos achéganse aos instrumentos tecnolóxicos e ás producións 

audiovisuais. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

No primeiro curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 

 Os nenos afanse ás rutinas da clase de inglés. 

 Recoñecen nomes relativos á primavera/pascua e comezan a nomealos en 

inglés. 

 Escoitan para obter información específica. 

 Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 

 Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de 

pre-escritura. 

 Completan as actividades de traballos manuais. 
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UNIDADE 7 

TEMA 

A roupa 

 
 

OBXECTIVOS 

 Presentar e practicar o léxico relativo á roupa. 

 Presentar e practicar instrucións sinxelas para se vestir put your... on. 

 Recoñecer e utilizar saúdos como Hello, Goodbye. 

 Recoñecer e seguir instrucións e rutinas de clase sinxelas. 

 Repasar o vocabulario de tempo, números, cores, partes do corpo e 

xoguetes. 

 
LINGUAXE ACTIVA 

Novo: T-shirt, shorts, hat, sandals. 

Estruturas: put your (hat) on (your head); put your (T-shirt) over (your body). 

Repaso: As cores, os números, o tempo, partes do corpo e xoguetes. 
 
 
 
 

LINGUAXE PASIVA 

Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s 

this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s 

sing the song!, Listen to the story!, It’s time to say Goodbye! See you 

tomorrow/next time/next lesson, etc. 

 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 

We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, 

What´s the weather today? Touch your… Put your…on… 

 
DESENVOLVEMENTO  DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Coñecemento de si mesmo e da autonomía persoal 

 A través do coñecemento do seu corpo e as súas funcións, os nenos 

descobren as posibilidades de acción e expresión, identifican as súas 

propias características e desenvolven sentimentos de autoestima e de 
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autonomía persoal. 

 As actividades cos pop-outs axudarán os nenos a mellorar as súas 

habilidades de coordinación e destrezas manuais, o que lles dará a 

sensación de logro e unha imaxe positiva por ter construído algo eles 

mesmos. 

 
O medio físico, natural, social e cultural 

 Nesta unidade os nenos observan e exploran parte dos diferentes 

contextos que compoñen a súa contorna (a escola), facilitando a súa 

inserción nela e achegándose ao coñecemento do mundo que os arrodea. 

 Aprendendo a relacionarse cos demais (na escola), interiorizan as pautas 

de comportamento social e axustan as súas condutas a elas. 

 
As linguaxes: comunicación e representación 

 A linguaxe oral é especialmente relevante como instrumento de 

representación, de comunicación e de goce. Mediante os contos e as 

cancións os nenos achéganse á literatura infantil e utilizan a linguaxe oral, 

axudados por técnicas de representación, mímica e expresión oral. 

 Os nenos achéganse aos instrumentos tecnolóxicos e ás producións 

audiovisuais. 

 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

No primeiro curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 

 Os nenos afanse ás rutinas da clase de inglés. 

 Recoñecen pezas de roupa e tendas e comezan a nomealas en inglés. 

 Participan cantando a canción Clothes song & Shop song. 

 Escoitan para obter información específica. 

 Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 

 Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de 

pre-escritura. 

 Completan as actividades de traballos manuais. 
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UNIDADE 8 

TEMA 

Os alimentos 

 
 

OBXECTIVOS 

 Presentar e practicar o léxico dos alimentos: sandwich, juice... 

 Presentar e practicar afirmacións e respostas: I´m hungry/ eat your... 

 Recoñecer e utilizar saúdos como Hello, Goodbye. 

 Recoñecer e seguir instrucións e rutinas de clase sinxelas. 

 Repasar o vocabulario de tempo e números. 

 
 

LINGUAXE ACTIVA 

Novo: sandwich(es), juice, yoghurt, bananas, hungry, thirsty, eat, drink. 

Estruturas: I´m hungry / eat your… I´m thirsty / drink your… 

Repaso: os números, o timpo 
 
 

LINGUAXE PASIVA 

Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s 

this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s 

sing the song!, Listen to the story!, It’s time to say Goodbye!, See you 

tomorrow/next time/next lesson, etc. 

 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 

We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, 

What´s the weather today? Touch your… Put your…on… / Eat your… 

 
DESENVOLVEMENTO  DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Coñecemento de si mesmo e da autonomía persoal 

 A prender a identificar e expresar sentimentos, así como gustos e 

preferencias (en relación á alimentación, por exemplo) potencia un bo 

coñecemento de si mesmos e das súas propias características. 

 O neno progresa na adquisición de hábitos e actitudes saudables como 

parte do coñecemento de si mesmo; por exemplo, aprende o importante 
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que é comer de maneira equilibrada e saudable, así como onde colocar 

os diferentes tipos de alimentos. 

 
O medio físico, natural, social e cultural 

 A través do tema da comida, o neno vai interiorizando progresivamente 

pautas de comportamento social e axustando a súa conduta a elas. 

Aprender normas relacionadas con comer e compartir espazos con outros 

nenos para esta función. Tamén observa e recoñece algúns sinais de 

identidade cultural da contorna en relación coa forma de alimentarse. 

 
As linguaxes: comunicación e representación 

 Os nenos vanse achegando á linguaxe audiovisual e ás tecnoloxías da 

información e da comunicación; e comezan a distinguir entre a realidade 

e a representación audiovisual. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

No primeiro curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 

 Os nenos afanse ás rutinas da clase de inglés. 

 Recoñecen alimentos e lugares onde gardalos e comezan a nomealos en 

inglés. 

 Escoitan para obter información específica. 

 Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 

 Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de 

pre-escritura. 

 Completan as actividades de traballos manuais. 
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UNIDADE 9 

TEMA 

O verán 

 
 

OBXECTIVOS 

 Presentar e practicar o léxico da familia: mummy, daddy... 

 Presentar e practicar o léxico das vacacións familiares. Beach, summer, 

suitcase... 

 Recoñecer e utilizar saúdos como Hello, Goodbye. 

 Recoñecer e seguir instrucións e rutinas de clase sinxelas. 

 Repasar o vocabulario de tempo, as cores e as pezas de vestir 

 
 

LINGUAXE ACTIVA 

Novo: mummy, daddy, sister, brother, baby, family, beach, suitcase, summer. 

Estruturas: happy holidays, going with…, going to… 

Repaso: o tiempo, as colores e as pezas de vestir. 
 
 

LINGUAXE PASIVA 

Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s 

this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s 

sing the song!, Listen to the story!, It’s time to say Goodbye! See you 

tomorrow/next time/next lesson, etc. 

 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 

We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, 

What´s the weather today? Touch your… Put your…on… / Eat your…; Let´s… 

 
DESENVOLVEMENTO  DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Coñecemento de si mesmo e da autonomía persoal 

 A través do coñecemento das diferentes estacións, os nenos descubren 

as posibilidades de acción e expresión, identifican as súas propias 

características e desenvolven sentimentos de autoestima e de autonomía 

persoal. 
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 As actividades cos pop-outs axudarán aos nenos a mellorar as súas 

habilidades de coordinación e destrezas manuais, o que les dará 

sensación de logro e unha imaxe positiva por ter construído algo eles 

mesmos. 

 
O medio físico, natural, social e cultural 

 Nesta unidade os nenos observan e exploran parte dos diferentes 

contextos que compoñen as diferentes estacións, facilitando o seu 

achegamento ao coñecemento do mundo que os arrodea. 

 Aprendendo a relacionarse cos demais, interiorizan as pautas de 

comportamento social e axustan as súas condutas a elas. 

 
As linguaxes: comunicación e representación 

 A linguaxe oral é especialmente relevante como instrumento de 

representación, de comunicación e de goce. Mediante os contos e as 

cancións os nenos achéganse á literatura infantil e utilizan a linguaxe oral, 

axudados por técnicas de representación, mímica e expresión oral. 

 Os nenos achéganse aos instrumentos tecnolóxicos e ás producións 

audiovisuais. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

No primeiro curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 

 Os nenos afanse ás rutinas da clase de inglés. 

 Recoñecen o vocabulario relativo á familia e ás vacacións familiares e 

comezan a nomealo en inglés. 

 Escoitan para obter información específica. 

 Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 

 Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de 

pre-escritura. 

 Completan as actividades de traballos manuais. 



31  

UNIDADES SEGUNDO NIVEL (4 ANOS) 

UNIDADE DE INTRODUCIÓN: HELLO 

TEMA 

Saúdos e presentacións 

 
 

OBXECTIVOS 

 Recoñecer e responder á pregunta What's your name? 

 Presentar e practicar o léxico das cores. 

 Presentar e practicar o léxico dos números do 1 ao 4 

 Presentar ou volver presentar os personaxes do curso. 

 Establecer unhas rutinas de clase. 

 Presentar e comezar os portfolios dos nenos creando unha páxina de 

portada. 

 
LINGUAXE ACTIVA 

Novo: Hello, what´s your name? 

I´m… 

yellow, blue, green 

one, two, three, four. 

 
LINGUAXE PASIVA 

Hello, Bye Bye, Good morning/afternoon, Time to go!, See you tomorrow, See 

you next lesson, Sit down, please, Stand up, please, It’s Tex, Very good!, Well 

done! What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it? 

 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 

Hello. Goodbye, what´s your name?, sunny, windy, rainy, snowy 

 
 

DESENVOLVEMENTO  DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

 
Coñecemento de si mesmo e da autonomía persoal 

 A través do coñecemento e da identificación cos personaxes do libro os 
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nenos formarán tamén unha imaxe de si mesmos. 

 As rutinas que aprenden na clase axudaranos a actuar con certa 

autonomía, aumentando así a súa confianza e autoestima. Ademais 

fomentarán un espírito de colaboración e respecto no grupo. Para iso, 

anímase os nenos e as nenas a escoitarse uns a outros, a respectar as 

diferentes opinións e a valorar os traballos dos demais. 

 
O medio físico, natural, social e cultural 

 Nesta unidade inícianse nas habilidades matemáticas mediante 

actividades con números e representacións numéricas. 

 
As linguaxes: comunicación e representación 

 A linguaxe oral é especialmente relevante como instrumento de 

aprendizaxe. Os nenos aprenden a saudar e presentarse. 
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UNIDADE 1: LOOK AT MY MASK 

TEMA 

As partes da cara 

 
 

OBXECTIVOS 

 Presentar o vocabulario das partes da cara e practicalo. 

 Recoñecer e responder a pregunta How are you? 

 Repasar as cores e os números. 

 
 

LINGUAXE ACTIVA 

Novo: Ears, eyes, nose, mouth, face, hair. 

Estruturas: How are you? I´m happy/ sad/ sleepy. 

Os números 5 e 6. 

Repaso: Yellow, blue, green, red. Os números do 1 ao 4. Sunny, windy, rainy, 

snowy. 

 
LINGUAXE PASIVA 

Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s 

this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s 

sing the song!, Listen to the story!, It’s time to say Goodbye! See you 

tomorrow/next time/next lesson, etc. 

 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 

We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, 

Touch your (nose)!, What´s the weather today? 

 
DESENVOLVEMENTO  DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Coñecemento de si mesmo e da autonomía persoal 

 A través do coñecemento do seu corpo (as partes da cara) e as súas 

funcións, os nenos descobren as posibilidades de acción e de expresión, 

identifican as súas propias características e desenvolven sentimentos de 

autoestima e autonomía persoal. 

 As actividades cos pop-outs axudarán os nenos a mellorar as súas 



34  

habilidades de coordinación e destrezas manuais, o que lles dará a 

sensación de logro e unha imaxe positiva por ter construído algo eles 

mesmos. 

 
O medio físico, natural, social e cultural 

 Nesta unidade os nenos observan e exploran parte dos diferentes 

contextos que compoñen a súa contorna (a escola), facilitando a súa 

inserción nela e achegándose ao coñecemento do mundo que os arrodea. 

 Aprendendo a relacionarse cos demais (na escola), interiorizan as pautas 

de comportamento social e axustan as súas condutas a elas. 

 
As linguaxes: comunicación e representación 

 A linguaxe oral é especialmente relevante como instrumento de 

representación, de comunicación e de goce. Mediante os contos e as 

cancións os nenos achéganse á literatura infantil e utilizan a linguaxe oral, 

axudados por técnicas de representación, mímica e expresión oral. 

 Os nenos achéganse aos instrumentos tecnolóxicos e ás producións 

audiovisuais. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

No segundo curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua. 

 Os nenos afanse ás rutinas da clase de inglés. 

 Recoñecen as partes da cara e comezan a nomealas en inglés. 

 Participan cantando a canción Touch your face e a rima In my mirror. 

 Escoitan para obter información específica. 

 Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 

 Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de 

pre-escritura. 

 Completan as actividades de traballos manuais. 
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 UNIDADE 2: WAIT AND SEE… 

TEMA 

A familia 

 
 

OBXECTIVOS 

 Presentar e practicar o léxico da familia. 

 Recoñecer e responder a pregunta What´s your favourite colour? 

 Repasar o vocabulario das cores, dos números, dos saúdos, do tempo e 

dos sentimentos. 

 
LINGUAXE ACTIVA 

Novo: mummy, daddy, sister, brother, granny, granddad. 

Estruturas: What´s your favourite colour? orange, brown, purple, pink. 

Repaso: As cores, os números, os saúdos, o tempo, os sentimentos. 

 

LINGUAXE PASIVA 

Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s 

this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s 

sing the song!, Listen to the story!, It’s time to say Goodbye! See you 

tomorrow/next time/next lesson, etc. 

 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 

We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, 

Touch your (nose)!, What´s the weather today?, What´s your favourite colour?, 

How many…? 

 
DESENVOLVEMENTO  DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Coñecemento de si mesmo e da autonomía persoal 

 A través do coñecemento dos membros dunha familia e as súas funcións, 

os nenos identifican as súas propias características e desenvolven 

sentimentos de autoestima e autonomía persoal. 

 As actividades cos pop-outs axudarán aos nenos a mellorar as súas 

habilidades de coordinación e destrezas manuais, o que les dará 
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sensación de logro e unha imaxe positiva por ter construído algo eles 

mesmos. 

 
O medio físico, natural, social e cultural 

 Nesta unidade os nenos observan e exploran parte dos diferentes 

contextos que compoñen a súa contorna (a escola), facilitando a súa 

inserción nela e achegándose ao coñecemento do mundo que os arrodea. 

 Aprendendo a relacionarse cos demais (na escola), interiorizan as pautas 

de comportamento social e axustan as súas condutas a elas. 

 
As linguaxes: comunicación e representación 

 A linguaxe oral é especialmente relevante como instrumento de 

representación, de comunicación e de goce. Mediante os contos e as 

cancións os nenos achéganse á literatura infantil e utilizan a linguaxe oral, 

axudados por técnicas de representación, mímica e expresión oral. 

 Os nenos achéganse aos instrumentos tecnolóxicos e ás producións 

audiovisuais. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

No segundo curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua. 

 Os nenos afanse ás rutinas da clase de inglés. 

 Recoñecen os diferentes membros dunha familia e comezan a nomealos en 

inglés. 

 Participan cantando a canción Monster family, What´s your favourite colour?& 

Happy Halloween! 

 Escoitan para obter información específica. 

 Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 

 Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de 

pre-escritura. 

 Completan as actividades de traballos manuais. 
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UNIDADE 3: CHRISTMAS PRESENTS 

TEMA 

Christmas 

 
 

OBXECTIVOS 

 Presentar e practicar o léxico dos xoguetes. 

 Recoñecer e responder a pregunta What do you want for Christmas? 

 Repasar as cores, os números e o tempo. 

 
 

LINGUAXE ACTIVA 

Novo: computer game, puppet, train, book, car, costume. 

Estruturas: What do you want for Christmas? I want a…, please. 

Repaso: As cores, os números e o tempo. 

 

LINGUAXE PASIVA 

Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s 

this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s 

sing the song!, Listen to the story!, It’s time to say Goodbye! See you 

tomorrow/next time/next lesson, etc. 

 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 

We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, 

What do you want for Christmas?, What´s the weather today? 

 
DESENVOLVEMENTO  DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Coñecemento de si mesmo e da autonomía persoal 

 A través das diferentes actividades, os nenos descobren as posibilidades 

de acción e expresión, identifican as súas propias características e 

desenvolven sentimentos de autoestima e autonomía persoal, así como o 

coñecemento e o respecto cara a outras culturas. 

 As actividades cos pop-outs axudarán os nenos a mellorar as súas 

habilidades de coordinación e destrezas manuais, o que lles dará a 

sensación de logro e unha imaxe positiva por ter construído algo eles 
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mesmos. 

 
 

O medio físico, natural, social e cultural 

 Nesta unidade os nenos observan e exploran parte dos diferentes 

contextos que compoñen a súa contorna (a escola), facilitando a súa 

inserción nela e achegándose ao coñecemento do mundo que os arrodea. 

 Aprendendo a relacionarse cos demais (na escola), interiorizan as pautas 

de comportamento social e axustan as súas condutas a elas. 

 
As linguaxes: comunicación e representación 

 A linguaxe oral é especialmente relevante como instrumento de 

representación, de comunicación e de goce. Mediante os contos e as 

cancións os nenos achéganse á literatura infantil e utilizan a linguaxe oral, 

axudados por técnicas de representación, mímica e expresión oral. 

 Os nenos achéganse aos instrumentos tecnolóxicos e ás producións 

audiovisuais. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

No segundo curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua. 

 Os nenos afanse ás rutinas da clase de inglés. 

 Recoñecen as palabras relativas ao Nadal e xoguetes, así como diferentes 

formas e comezan a nomealas en inglés. 

 Participan cantando a canción Merry Christmas everyone!, Can you see & 

What do you want for Christmas? 

 Escoitan para obter información específica. 

 Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 

 Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de 

pre-escritura. 

 Completan as actividades de traballos manuais. 
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UNIDADE 4: LET´S MAKE A SNOWMAN 

TEMA 

A roupa de inverno 

 
 

OBXECTIVOS 

 Presentar e practicar o léxico da roupa de inverno. 

 Recoñecer e responder correctamente a instrución Put on your... 

 Repasar as cores, os números, o tempo e os sentimentos. 

 
 

LINGUAXE ACTIVA 

Novo: socks, boots, sweater, jacket, hat, mittens. 

Estruturas: It´s cold. Put on your... 

Repaso: as cores, os números, o tempo e os sentimentos. 
 
 

LINGUAXE PASIVA 

Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s 

this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s 

sing the song!, Listen to the story!, It’s time to say Goodbye! See you 

tomorrow/next time/next lesson, etc. 

 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 

We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, 

Touch your (nose)! What´s the weather today?, Put on your… , Can you 

remember? 

 
DESENVOLVEMENTO  DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Coñecemento de si mesmo e da autonomía persoal 

 A través do coñecemento do seu corpo e as súas funcións, os nenos 

descobren as posibilidades de acción e expresión, identifican as súas 

propias características e desenvolven sentimentos de autoestima e de 

autonomía persoal. 

 As actividades cos pop-outs axudarán os nenos a mellorar as súas 

habilidades de coordinación e destrezas manuais, o que lles dará a 
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sensación de logro e unha imaxe positiva por ter construído algo eles 

mesmos. 

 
O medio físico, natural, social e cultural 

 Nesta unidade os nenos observan e exploran parte dos diferentes 

contextos que compoñen a súa contorna (a escola), facilitando a súa 

inserción nela e achegándose ao coñecemento do mundo que os arrodea. 

 Aprendendo a relacionarse cos demais (na escola), interiorizan as pautas 

de comportamento social e axustan as súas condutas a elas. 

 
As linguaxes: comunicación e representación 

 A linguaxe oral é especialmente relevante como instrumento de 

representación, de comunicación e de goce. Mediante os contos e as 

cancións os nenos achéganse á literatura infantil e utilizan a linguaxe oral, 

axudados por técnicas de representación, mímica e expresión corporal. 

 Os nenos achéganse aos instrumentos tecnolóxicos e ás producións 

audiovisuais. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

No segundo curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua. 

 Os nenos afanse ás rutinas da clase de inglés. 

 Recoñecen as pezas de roupa de inverno e comezan a nomealas en inglés. 

 Participan cantando a canción Sweater, jacket, socks and boots & It´s cold 

outside. 

 Escoitan para obter información específica. 

 Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 

 Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de 

pre-escritura. 

 Completan as actividades de traballos manuais. 
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UNIDADE 5: WHAT DO YOU WANT TO BE? 

TEMA 

As profesións 

 
 

OBXECTIVOS 

 Presentar e practicar o léxico das profesións. 

 Recoñecer e responder a petición Can I have…? utilizando vocabulario 

relativo aos obxectos de aula. 

 Repasar as cores, os números, os xoguetes, a roupa de inverno, o tempo 

e os sentimentos. 

 
LINGUAXE ACTIVA 

Novo: fire fighter, chef, shop assistant, teacher, doctor, waiter. 

Estruturas: Can I have a… , please?/ school bag, book, pencil, crayon. 

Repaso: Cores, números, xoguetes, roupa de inverno, o tempo e os sentimentos. 
 
 

LINGUAXE PASIVA 

Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s 

this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s 

sing the song!, Listen to the story!, It’s time to say Goodbye! See you 

tomorrow/next time/next lesson, etc. 

 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 

We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, 

Touch your (nose)! What´s the weather today?, Put on your… Can you 

remember? Can I have a ..., please? 

 
DESENVOLVEMENTO  DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Coñecemento de si mesmo e da autonomía persoal 

 A través do coñecemento das profesións e dos lugares onde se realizan, 

os nenos descobren as posibilidades de diferentes actividades, identifican 

as súas propias características e desenvolven sentimentos de 
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autoestima e de autonomía persoal. 

 As actividades cos pop-outs axudarán aos nenos a mellorar as súas 

habilidades de coordinación e destrezas manuais, o que les dará 

sensación de logro e unha imaxe positiva por ter construído algo eles 

mesmos. 

 
O medio físico, natural, social e cultural 

 Nesta unidade os nenos observan e exploran parte dos diferentes 

contextos que compoñen a súa contorna, facilitando a súa inserción nela 

e achegándose ao coñecemento do mundo que os arrodea. 

 Os nenos aprenden o concepto de que hai xente ao noso arredor que non 

axuda. 

 Aprendendo a relacionarse cos demais, interiorizan as pautas de 

comportamento social e axustan as súas condutas a elas. 

 
As linguaxes: comunicación e representación 

 A linguaxe oral é especialmente relevante como instrumento de 

representación, de comunicación e de goce. Mediante os contos e as 

cancións os nenos achéganse á literatura infantil e utilizan a linguaxe oral, 

axudados por técnicas de representación, mímica e expresión oral. 

 Os nenos achéganse aos instrumentos tecnolóxicos e ás producións 

audiovisuais. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

No segundo curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua. 

 Os nenos afanse ás rutinas da clase de inglés. 

 Recoñecen profesións e lugares onde se realizan e comezan a nomealos en 

inglés. 

 Participan cantando a canción Are you a… & In a shop. 

 Escoitan para obter información específica. 

 Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 

 Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de 

pre-escritura. 

 Completan as actividades de traballos manuais. 
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UNIDADE 6: THE LITTLE SEEDS 

TEMA 

As plantas 

 
 

OBXECTIVOS 

 Presentar e practicar o léxico referido ás flores. 

 Recoñecer e responder as instrucións Look on/ under/ in… 

 Repasar o vocabulario das Unidades 1 a 5. 

 
 

LINGUAXE ACTIVA 

Novo: seeds, shoots, stems, leaves, buds, flowers. 

Estruturas: Look on / under / in… 

Repaso: As cores, os números, os xoguetes, a roupa de inverno, a cara, a familia, 

as profesións o tempo, os sentimentos. 

 
LINGUAXE PASIVA 

Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s 

this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s 

sing the song!, Listen to the story!, It’s time to say Goodbye!, See you 

tomorrow/next time/next lesson, etc. 

 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 

We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, 

Touch your (nose)!, What´s the weather today?, Put on your…, Can you 

remember? Can I have a ..., please? 

 
DESENVOLVEMENTO  DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Coñecemento de si mesmo e da autonomía persoal 

 Os nenos aprenden a manifestar e a controlar os seus propios 

sentimentos e preferencias e a respectar os dos demais mediante as 

actividades e as experiencias realizadas na aula. 

 
O medio físico, natural, social e cultural 
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 Os nenos aprenden a ordenar, secuenciar e cuantificar os feitos e as 

experiencias, aproximándose e comprendendo o mundo que os arrodea, 

os seus cambios e as súas transformacións. Isto fomenta unha actitude 

de respecto ao medio natural. 

 
As linguaxes: comunicación e representación 

 A linguaxe da clase; as mensaxes do profesor e os seus compañeiros, as 

instrucións, etc. desenvolven no neno a atención e a comprensión, 

adoptando unha actitude positiva cara a lingua, tanto propia como 

estranxeira. 

 Os nenos achéganse aos instrumentos tecnolóxicos e ás producións 

audiovisuais. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

No segundo curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua. 

 Os nenos afanse ás rutinas da clase de inglés. 

 Recoñecen vocabulario relacionado coas flores e comezan a nomealas en 

inglés. 

 Participan cantando a canción Early in spring. 

 Escoitan para obter información específica. 

 Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 

 Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de 

pre-escritura. 

 Completan as actividades de traballos manuais. 
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UNIDADE 7: I´M HUNGRY! 

TEMA 

Os alimentos 

 
 

OBXECTIVOS 

 Presentar e practicar o léxico dos alimentos. 

 Recoñecer e utilizar correctamente I like… en relación co léxico dos 

alimentos. 

 Repasar o vocabulario das Unidades 1 a 6. 

 
 

LINGUAXE ACTIVA 

Novo: Sandwiches, cheese, chicken, salad, spaghetti, chocolate. 

Estruturas: I like… juice, bananas, yoghurt. 

Repaso: As cores, os números, os xoguetes, a roupa de inverno, a cara, a familia, 

as profesións, o tempo, os sentimentos, as flores. 

 
LINGUAXE PASIVA 

Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s 

this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s 

sing the song!, Listen to the story!, It’s time to say Goodbye! See you 

tomorrow/next time/next lesson, etc. 

 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 

We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, 

Touch your (nose)!, What´s the weather today?, Put on your… , Can you 

remember?, Can I have a ..., please?, I like… 

 
DESENVOLVEMENTO  DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Coñecemento de si mesmo e da autonomía persoal 

 Aprender a identificar e expresar sentimentos, así como gustos e 

preferencias (en relación á alimentación por exemplo) potencia un bo 

coñecemento de si mesmos e das súas propias características. 

 O neno progresa na adquisición de hábitos e actitudes saudables como 



46  

parte do coñecemento de si mesmo; por exemplo aprende o importante 

que é comer de maneira equilibrada e saudable e inclúe a mensaxe de 

que cómpre comer polo menos cinco porcións de froita ou verdura ao día. 

 
O medio físico, natural, social e cultural 

 A través do tema da comida, o neno vai interiorizando progresivamente 

pautas de comportamento social e axustando a súa conduta a elas. 

Aprender normas relacionadas con comer e compartir espazos con outros 

nenos para esta función. Tamén observa e recoñece algúns sinais de 

identidade cultural da contorna en relación coa forma de alimentarse. 

 
As linguaxes: comunicación e representación 

 Os nenos vanse achegando á linguaxe audiovisual e ás tecnoloxías da 

información e da comunicación; e comezan a distinguir entre a realidade 

e a representación audiovisual. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

No segundo curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua. 

 Os nenos afanse ás rutinas da clase de inglés. 

 Recoñecen alimentos saudables e comezan a nomealos en inglés. 

 Participan cantando a canción Do you like...? & I like... 

 Escoitan para obter información específica. 

 Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 

 Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de 

pre-escritura. 

 Completan as actividades de traballos manuais. 
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UNIDADE 8: WAKE UP, TEX! 

TEMA 

Os animais da granxa. 

 
 

OBXECTIVOS 

 Presentar e practicar o léxico dos animais da granxa. 

 Aprender algúns saúdos novos. 

 Recoñecer e responder correctamente as instrucións: Get out of bed. 

Open your eyes. Go to bed. Close your eyes. 

 Repasar o vocabulario das unidades 1 a 7. 

 
 

LINGUAXE ACTIVA 

Novo: cow, horse, pig, sheep, hen, chick. 

Estruturas e expresións: Good morning. Good night. Get out of bed. Open your 

eyes. 

Repaso: As cores, os números, os xoguetes, a roupa de inverno, a cara, a familia, 

as profesións, o tempo, os sentimentos, as flores, os alimentos. 

 
LINGUAXE PASIVA 

Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s 

this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s 

sing the song!, Listen to the story!, It’s time to say Goodbye! See you 

tomorrow/next time/next lesson, etc. 

 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 

We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, 

Touch your (nose)!, What´s the weather today?, Put on your…, Can you 

remember?, Can I have a ..., please?, I like… 

 
DESENVOLVEMENTO  DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Coñecemento de si mesmo e da autonomía persoal 

 Os nenos van desenvolvendo nesta unidade, e ao longo de todo o curso, 

un conxunto de aptitudes e capacidades que van construíndo 
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gradualmente a súa propia identidade. 

 Progresan tamén na adquisición de hábitos e actitudes relacionados co 

fortalecemento da súa saúde, por exemplo incrementando o seu interese 

polas actividades ao aire libre e en contacto cos animais e a natureza. 

 
O medio físico, natural, social e cultural 

 Nesta unidade trabállase un tema da contorna dos nenos, como a granxa, 

coñecendo e reaccionando ante as diferentes situacións. 

 Aprenden tamén a valorar os compoñentes básicos do medio natural 

desenvolvendo conciencia, respecto e responsabilidade na súa 

conservación. 

 
As linguaxes: comunicación e representación 

 Foméntase a linguaxe musical en todas as unidades; mediante cancións 

e rimas que posibilitan o desenvolvemento de capacidades vinculadas coa 

percepción, a utilización de instrumentos, o movemento corporal, e a 

creación que xorden da escoita atenta, da exploración, da manipulación e 

do xogo cos sons e coa música. 

 Os nenos achéganse aos instrumentos tecnolóxicos e ás producións 

audiovisuais. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

No segundo curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua. 

 Os nenos afanse ás rutinas da clase de inglés. 

 Recoñecen os animais da granxa e comezan a nomealos en inglés. 

 Participan cantando a canción Down on the farm & Cluck, cluck cluck. 

 Escoitan para obter información específica. 

 Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 

 Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de 

pre-escritura. 

 Completan as actividades de traballos manuais. 
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UNIDADE 9: SAFE IN THE SUN 

TEMA 

O verán 

 
 

OBXECTIVOS 

 Presentar e practicar o léxico relacionado co verán. 

 Recoñecer e responder a instrución Let´s (have a picnic). 

 Repasar o vocabulario das Unidades 1 a 8. 

 
 

LINGUAXE ACTIVA 

Novo: sun cream, sun hat, T-shirt, water, sun, umbrella, sunglasses. 

Estruturas: Lets have a picnic!, Oranges, apples, cherries. 

Repaso: As cores, os números, os xoguetes, a roupa de inverno, a cara, a familia, 

as profesións, o tempo, os sentimentos,as flores, os alimentos, os animais da 

granxa. 

 
LINGUAXE PASIVA 

Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s 

this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s 

sing the song!, Listen to the story!, It’s time to say Goodbye! See you 

tomorrow/next time/next lesson, etc. 

 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 

We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, 

Touch your (nose)! What´s the weather today? Put on your… Can you 

remember? Can I have a ..., please? I like…, Let´s have a picnic. 

 
DESENVOLVEMENTO  DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Coñecemento de si mesmo e da autonomía persoal 

 A través do coñecemento das diferentes estacións, os nenos descubren 

as posibilidades de acción e expresión, identifican as súas propias 

características e desenvolven sentimentos de autoestima e de autonomía 

persoal. 
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 As actividades cos pop-outs axudarán os nenos a mellorar as súas 

habilidades de coordinación e destrezas manuais, o que lles dará a 

sensación de logro e unha imaxe positiva por ter construído algo eles 

mesmos. 

 
O medio físico, natural, social e cultural 

 Nesta unidade os nenos observan e exploran parte dos diferentes 

contextos que compoñen as diferentes estacións, facilitando o seu 

achegamento ao coñecemento do mundo que os arrodea. 

 Aprendendo a relacionarse cos demais, interiorizan as pautas de 

comportamento social e axustan as súas condutas a elas. 

 
As linguaxes: comunicación e representación 

 A linguaxe oral é especialmente relevante como instrumento de 

representación, de comunicación e de goce. Mediante os contos e as 

cancións os nenos achéganse á literatura infantil e utilizan a linguaxe oral, 

axudados por técnicas de representación, mímica e expresión oral. 

 Os nenos achéganse aos instrumentos tecnolóxicos e ás producións 

audiovisuais. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

No segundo curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua. 

 Os nenos afanse ás rutinas da clase de inglés. 

 Recoñecen o vocabulario relativo ao verán e comezan a nomealo en inglés. 

 Participan cantando a canción Safe in the sun & The four seasons. 

 Escoitan para obter información específica. 

 Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 

 Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de 

pre-escritura. 

 Completan as actividades de traballos manuais. 
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UNIDADES TERCEIRO NIVEL (5 ANOS) 

UNIDADE DE INTRODUCIÓN: HELLO 

TEMA 

Saúdos e presentacións 

 
 

OBXECTIVOS 

 Recoñecer e responder a pregunta How old are you? 

 Presentar e practicar o léxico dos números do 1-10. 

 Presentar e practicar o léxico do material escolar. 

 Presentar ou reencontrase cos personaxes do curso. 

 Establecer unhas rutinas de clase. 

 Presentar e comezar o portfolio facendo a cuberta. 

 
 

LINGUAXE ACTIVA 

Novo: How old are you? I´m… Happy birthday!; pencil, crayons, rubber, school 

bag, scissors, glue; six, seven, eight, nine, ten. 

Rutina: cores, números, saúdos, tempo, sensacións. 
 
 

LINGUAXE PASIVA 

Hello, Bye Bye, Good morning/afternoon, Time to go!, See you tomorrow, See 

you next lesson, Sit down, please, Stand up, please, It’s Tex, Very good!, Well 

done! What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it? 

 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 

Hello. Goodbye, what´s your name?, sunny, windy, rainy, snowy. How old are 

you?... 

 
DESENVOLVEMENTO  DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

 
Coñecemento de si mesmo e da autonomía persoal 

 A través do coñecemento e da identificación cos personaxes do libro os 

nenos formarán tamén unha imaxe de si mesmos. 
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 As rutinas que aprenden na clase axudaranos a actuar con certa 

autonomía, aumentando así a súa confianza e autoestima. Ademais 

fomentarán un espírito de colaboración e respecto no grupo. Para iso, 

anímase os nenos e as nenas a escoitarse uns a outros, a respectar as 

diferentes opinións e a valorar os traballos dos demais. 

 
O medio físico, natural, social e cultural 

 Nesta unidade inícianse nas habilidades matemáticas mediante 

actividades con números e representacións numéricas. 

 
As linguaxes: comunicación e representación 

 A linguaxe oral é especialmente relevante como instrumento de 

aprendizaxe. Os nenos aprender a saudarse e a presentarse. 
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UNIDADE 1: I´M LATE! I´M LATE! I´M LATE! 

TEMA 

Días da semana 

 
 

OBXECTIVOS 

 Presentar e practicar a linguaxe relativa á rutina matinal dos nenos. 

 Recoñecer e dicir os días da semana. 

 Repasar as cores, os números e o vocabulario do tempo. 

 
 

LINGUAXE ACTIVA 

Novo: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. 

Estruturas: wake up, get out of bed, have a shower, brush (your) teeth, get 

dressed, eat breakfast. 

Repaso: cores, números, saúdos, tempo 
 
 

LINGUAXE PASIVA 

Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s 

this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s 

sing the song!, Listen to the story!, It’s time to say Goodbye! See you 

tomorrow/next time/next lesson, etc. 

 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 

We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, 

Touch your (nose)! What´s the weather today? 

 
DESENVOLVEMENTO  DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Coñecemento de si mesmo e da autonomía persoal 

 A través do coñecemento dos cinco sentidos e as súas funcións, os nenos 

descobren as posibilidades de acción e de expresión, identifican as súas 

propias características e desenvolven sentimentos de autoestima e de 

autonomía persoal. 

 As actividades cos pop-outs axudarán os nenos a mellorar as súas 

habilidades de coordinación e destrezas manuais, o que lles dará a 
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sensación de logro e unha imaxe positiva por ter construído algo eles 

mesmos. 

 
O medio físico, natural, social e cultural 

 Nesta unidade os nenos observan e exploran parte dos diferentes 

contextos que compoñen a súa contorna, facilitando a súa inserción nela 

e achegándose ao coñecemento do mundo que os arrodea. 

 Aprendendo a relacionarse cos demais, interiorizan as pautas de 

comportamento social e axustan as súas condutas a elas. 

 
As linguaxes: comunicación e representación 

 A linguaxe oral é especialmente relevante como instrumento de 

representación, de comunicación e de goce. Mediante os contos e as 

cancións os nenos achéganse á literatura infantil e utilizan a linguaxe oral, 

axudados por técnicas de representación, mímica e expresión oral. 

 Os nenos achéganse aos instrumentos tecnolóxicos e ás producións 

audiovisuais. 

 
Criterios de avaliación 

No terceiro curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 

 Os nenos afanse ás rutinas da clase de inglés. 

 Recoñecen os días da semana e os sentidos, comezan a nomealos en inglés 

e a falar sobre as rutinas. 

 Participan cantando a canción Days of the week & Five senses. 

 Escoitan para obter información específica. 

 Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 

 Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de 

pre-escritura. 

 Completan as actividades de traballos manuais. 
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UNIDADE 2: IT´S AUTUMN 

TEMA 

O outono 

 
 

OBXECTIVOS 

 Presentar e practicar o léxico do outono. 

 Presentar e practicar o léxico das estacións. 

 Repasar o vocabulario das cores, dos números, do tempo e dos días da 

semana. 

 
LINGUAXE ACTIVA 

Novo: chesnuts, pumpkins, kites, leaves, trees, apples, Halloween, summer, 

autumn, winter, spring. 

Repaso: As cores, os números, os saúdos, o tempo, os días da semana. 
 
 

LINGUAXE PASIVA 

Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s 

this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s 

sing the song!, Listen to the story!, It’s time to say Goodbye!, See you 

tomorrow/next time/next lesson, etc. 

 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 

We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, 

Touch your (nose)!, What´s the weather today?, What´s your favourite colour?, 

How many…?, What day is it today? 

 
DESENVOLVEMENTO  DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Coñecemento de si mesmo e da autonomía persoal 

 Aprender a identificar e expresar sentimentos, así como gustos e 

preferencias, potencia un bo coñecemento de si mesmos e das súas 

propias características. 

 O neno progresa na adquisición de hábitos e actitudes saudables como 

parte do coñecemento de si mesmo, apreciando e gozando das 
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situacións cotiás de equilibrio e benestar emocional. 

O medio físico, natural, social e cultural 

 A través do tema dos froitos do outono e a súa festividade, o neno vai 

interiorizando progresivamente pautas de comportamento social e 

axustando a súa conduta a elas. 

 Aprender normas relacionadas con comer e compartir espazos con outros 

nenos para esta función, pedir as cousas usando please e thank you, etc. 

Tamén observa e recoñece algúns sinais de identidade cultural da 

contorna en relación aos froitos do outono. 

 
As linguaxes: comunicación e representación 

 Foméntase a linguaxe musical en todas as unidades; mediante cancións 

e rimas que posibilitan o desenvolvemento de capacidades vinculadas coa 

percepción, a utilización de instrumentos, o movemento corporal, e a 

creación que xorden da escoita atenta, da exploración, da manipulación e 

do xogo cos sons e coa música. 

 
Criterios de avaliación 

No terceiro curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 

 Os nenos afanse ás rutinas da clase de inglés. 

 Recoñecen as diferentes estacións do ano, así como os froitos do outono e 

comezan a nomealos en inglés. 

 Participan cantando a canción What season are we in, Apples, Because it´s 

autumn & The little apple seed. 

 Escoitan para obter información específica. 

 Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 

 Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de 

pre-escritura. 

 Completan as actividades de traballos manuais. 
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UNIDADE 3: IT´S A SECRET... 

TEMA 

Instrumentos musicais 

 
 

OBXECTIVOS 

 Presentar e practicar o léxico dos instrumentos musicais. 

 Recoñecer e dicir as estacións, 

 Repasar as cores, os números, o tempo e os días da semana. 

 
 

LINGUAXE ACTIVA 

Novo: guitar, castanets, drum, maracas, piano, tambourine. 

Expresións: singing, dancing, giving, playing. 

Repaso: As cores, os números, o tempo e os días da semana. 
 
 

LINGUAXE PASIVA 

Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s 

this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s 

sing the song!, Listen to the story!, It’s time to say Goodbye! See you 

tomorrow/next time/next lesson, etc. 

 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 

We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, 

What´s you favourite…?, What´s the weather today? Can you play…? 

 
DESENVOLVEMENTO  DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Coñecemento de si mesmo e da autonomía persoal 

 A través das actividades da unidade os nenos aprenderán a interactuar 

cos outros, a compartir e a traballar cos seus compañeiros, respectando 

as quendas no xogo ou cando contestan preguntas do mestre. Todo isto 

creará unha imaxe positiva e axustada de si mesmos. 

 
O medio físico, natural, social e cultural 

 Mediante o coñecemento das accións e do xogo, o neno relaciónase cos 
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demais de forma cada vez máis equilibrada e satisfactoria, interiorizando 

as pautas de comportamento social e axustando a súa conduta a elas. 

 O neno iníciase tamén en habilidades matemáticas, numéricas e musicais, 

establecendo relacións de agrupamento, clasificando, ordenando e 

cuantificando. 

 
As linguaxes: comunicación e representación 

 A linguaxe corporal ten que ver coa utilización do corpo, os seus xestos, 

accións e movementos, e tamén cunha intención comunicativa e 

representativa. O xogo simbólico e a expresión dramática supoñen tamén 

un modo de manifestar a súa afectividade e de dar conta do seu 

coñecemento do mundo. 

 Os nenos achéganse aos instrumentos tecnolóxicos e ás producións 

audiovisuais. 

 
Criterios de avaliación 

No terceiro curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 

 Os nenos afanse ás rutinas da clase de inglés. 

 Recoñecen nomes de instrumentos musicais, así como diferentes accións e 

comezan a nomealos en inglés. 

 Participan cantando a canción Can you play... & We wish you a Merry 

Christmas. 

 Escoitan para obter información específica. 

 Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 

 Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de 

pre-escritura. 

 Completan as actividades de traballos manuais. 
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UNIDADE 4: WHAT´S THE MATTER? 

TEMA 

Enfermidades 

 
 

OBXECTIVOS 

 Presentar e practicar o léxico relacionado con sentirse enfermo. 

 Recoñecer e responder a pregunta What´s the matter? 

 Repasar as cores, os números, o tempo, os días da semana e as 

sensacións. 

 
LINGUAXE ACTIVA 

Nuevo: headache, sore throat, fever, cough, runny nose, measles. 

Estruturas: What´s the matter? I´ve got a…/ I´ve got… 

Repaso: as cores, os números, o tempo, días da semana e sensacións. 
 
 

LINGUAXE PASIVA 

Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s 

this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s 

sing the song!, Listen to the story!, It’s time to say Goodbye! See you 

tomorrow/next time/next lesson, etc. 

 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 

We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, 

What´s you favourite…?, What´s the weather today? Can you play…? What´s the 

matter? 

 
DESENVOLVEMENTO  DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Coñecemento de si mesmo e da autonomía persoal 

 A través do coñecemento do seu corpo e das súas sensacións, os nenos 

descobren as posibilidades de acción e expresión, identifican as súas 

propias características e o que provoca diversas sensacións. 

 As actividades cos pop-outs axudarán os nenos a mellorar as súas 

habilidades de coordinación e destrezas manuais, o que lles dará a 
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sensación de logro e unha imaxe positiva por ter construído algo eles 

mesmos. 

 
O medio físico, natural, social e cultural 

 Nesta unidade os nenos observan diferentes enfermidades así como as 

sensacións que producen neles, facilitando o feito de poder saír deses 

estados e a importancia de ter boa saúde. 

 Aprendendo a relacionarse cos demais, interiorizan as pautas de 

comportamento social e axustan as súas condutas a elas. 

 
As linguaxes: comunicación e representación 

 A linguaxe oral é especialmente relevante como instrumento de 

representación, de comunicación e de goce. Mediante os contos e as 

cancións os nenos achéganse á literatura infantil e utilizan a linguaxe oral, 

axudados por técnicas de representación, mímica e expresión oral. 

 Os nenos achéganse aos instrumentos tecnolóxicos e ás producións 

audiovisuais. 

 
Criterios de avaliación 

No terceiro curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 

 Os nenos afanse ás rutinas da clase de inglés. 

 Recoñecen as enfermidades e as sensacións, e comezan a nomealas en 

inglés. 

 Participan cantando a canción I don´t feel very well & What´s the matter with 

you? 

 Escoitan para obter información específica. 

 Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 

 Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de 

pre-escritura. 

 Completan as actividades de traballos manuais. 
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UNIDADE 5: BUT I WANT CHIPS! 

TEMA 

Os alimentos. 

 
 

OBXECTIVOS 

 Presentar e practicar o léxico das verduras. 

 Presentar e practicar o léxico das horas das comidas. 

 Repasar as cores, os números, os días da semana e os alimentos. 

 
 

LINGUAXE ACTIVA 

Nuevo: potatoes, carrots, spinach, peanuts, corn, peas. Estruturas: 

It´s time to eat your…, breakfast, lunch, snack, dinner. Repaso: 

Cores, números, días da semana, o tempo e alimentos. 

 

LINGUAXE PASIVA 

Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s 

this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s 

sing the song!, Listen to the story!, It’s time to say Goodbye! See you 

tomorrow/next time/next lesson, etc. 

 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 

We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, 

Touch your (nose)! What´s the weather today?, Put on your… Can you 

remember? Can I have a ..., please? It´s time to eat your..., Can you play…?, 

What´s the matter? 

 
DESENVOLVEMENTO  DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Coñecemento de si mesmo e da autonomía persoal 

 Aprender a identificar e expresar sentimentos, así como gustos e 

preferencias (en relación á alimentación por exemplo) potencia un bo 

coñecemento de si mesmos e das súas propias características. 

 O neno progresa na adquisición de hábitos e actitudes saudables como 

parte do coñecemento de si mesmo; por exemplo aprende o importante 
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que é comer de maneira equilibrada e saudable e inclúe a mensaxe de que 

cómpre comer froita ou verdura. 

 
O medio físico, natural, social e cultural 

 A través do tema da comida, o neno vai interiorizando progresivamente 

pautas de comportamento social e axustando a súa conduta a elas. 

Aprender normas relacionadas con comer e compartir espazos con outros 

nenos para esta función. Tamén observa e recoñece algúns sinais de 

identidade cultural da contorna en relación coa forma de alimentarse. 

 
As linguaxes: comunicación e representación 

 Os nenos vanse achegando á linguaxe audiovisual e ás tecnoloxías da 

información e da comunicación; e comezan a distinguir entre a realidade 

e a representación audiovisual. 

 Os nenos achéganse aos instrumentos tecnolóxicos e ás producións 

audiovisuais. 

 
Criterios de avaliación 

No terceiro curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 

 Os nenos afanse ás rutinas da clase de inglés. 

 Recoñecen alimentos e formas de cultivo e comezan a nomealos en inglés. 

 Participan cantando a canción Vegetables are good for me! & Oh, Yes! 

 Escoitan para obter información específica. 

 Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 

 Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de 

pre-escritura. 

 Completan as actividades de traballos manuais. 
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UNIDADE 6: LET´S GO TO TOWN! 

TEMA 

A cidade 

 
 

OBXECTIVOS 

 Presentar e practicar o léxico da cidade. 

 Recoñecer e responder as preguntas Can you hear...? e Can you see...? 

 Repasar o vocabulario das Unidades 1 a 5. 

 
 

LINGUAXE ACTIVA 

Nuevo: baker´s, butcher´s, fruit shop, clothes shop, park. 

Estruturas: Can you hear...? I can hear... / Can you see...? I can see... 

Repaso: As cores, os números, días da semana, rutina matinal, outono, 

instrumentos musicais, enfermidades, o tempo, verduras. 

 
LINGUAXE PASIVA 

Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s 

this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s 

sing the song!, Listen to the story!, It’s time to say Goodbye! See you 

tomorrow/next time/next lesson, etc. 

 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 

We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, 

Touch your (nose)!, What´s the weather today?, Put on your…, Can you 

remember?, Can I have a ..., please?, It´s time to eat your..., Can you play…?, 

What´s the matter?, Can you hear...?, Can you see...? 

 
DESENVOLVEMENTO  DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Coñecemento de si mesmo e da autonomía persoal 

 Os nenos aprenden a manifestar e a controlar os seus propios 

movementos e a respectar as normas de seguridade viaria, mediante as 

actividades e as experiencias realizadas na aula. 
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O medio físico, natural, social e cultural 

 Os nenos aprenden a ordenar, secuenciar e cuantificar feitos e 

experiencias, así como a importancia da seguridade e o respecto ás 

normas para moverse nunha cidade, achegándose e comprendendo o 

mundo que os arrodea, aos seus cambios e ás súas transformacións. 

 
As linguaxes: comunicación e representación 

 A linguaxe da clase; as mensaxes do profesor e os seus compañeiros, as 

instrucións, etc. desenvolven no neno a atención e a comprensión, 

adoptando unha actitude positiva cara a lingua, tanto propia como 

estranxeira. 

 Os nenos achéganse aos instrumentos tecnolóxicos e ás producións 

audiovisuais. 

 
Criterios de avaliación 

No terceiro curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 

 Os nenos afanse ás rutinas da clase de inglés. 

 Recoñecen o léxico da cidade e comezan a nomealos en inglés. 

 Participan cantando a canción A ha! & Chocolate eggs. 

 Escoitan para obter información específica. 

 Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 

 Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de 

pre-escritura. 

 Completan as actividades de traballos manuais. 



65  

UNIDADE 7: WILD ANIMALS 

TEMA 

Os animais salvaxes 

 
 

OBXECTIVOS 

 Presentar e practicar o léxico dos animais salvaxes. 

 Recoñecer e responder a pregunta What´s your favourite...? con I love... 

 Repasar o vocabulario das Unidades 1 a 6. 

 
 

LINGUAXE ACTIVA 

Nuevo: monkey, parrot, leopard, snake, hippo, elephant. 

Estruturas: What´s your favourite...? I love... 

Repaso: As cores, os números, o tempo, os días da semana, rutina matinal, 

outono, instrumentos musicais, enfermidades, verduras, cidade. 

 
LINGUAXE PASIVA 

Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done!, We can say…, 

What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, 

Let’s sing the song!, Listen to the story!, It’s time to say Goodbye!, See you 

tomorrow/next time/next lesson, etc. 

 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 

We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, 

Touch your (nose)!, What´s the weather today?, Put on your… Can you 

remember?, Can I have a ..., please?, It´s time to eat your..., Can you play…?, 

What´s the matter?, Can you hear...?, Can you see...?, What´s your favourite...?, 

I love... 

 
DESENVOLVEMENTO  DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Coñecemento de si mesmo e da autonomía persoal 

 Os nenos van desenvolvendo nesta unidade, e ao longo de todo o curso, 

un conxunto de aptitudes e capacidades que van construíndo 

gradualmente a súa propia identidade. 



66  

 Progresan tamén na adquisición de hábitos e actitudes relacionados co 

fortalecemento da súa saúde, por exemplo incrementando o seu interese 

polas actividades ao aire libre e en contacto cos animais e a natureza. 

 
O medio físico, natural, social e cultural 

 Nesta unidade trabállase un tema da contorna dos nenos como a visita a 

un zoo, coñecendo e reaccionando ante as diferentes situacións. 

 Aprenden tamén a valorar os compoñentes básicos do medio natural 

desenvolvendo conciencia e responsabilidade na súa conservación. 

Foméntase unha actitude de respecto, traballando temas como identificar 

e coidar dos animais e comezar a comprender o papel que xogan outras 

especies nas nosas vidas. 

 
As linguaxes: comunicación e representación 

 Comprender as intencións e as mensaxes doutros nenos e adultos, 

adoptando unha actitude positiva cara a lingua, tanto propia como 

estranxeira, a través das instrucións e a linguaxe de clase durante os 

xogos e as representacións. 

 Os nenos vanse achegando á linguaxe audiovisual e ás tecnoloxías da 

información e da comunicación; e comezan a distinguir entre a realidade 

e a representación audiovisual. 

 
Criterios de avaliación 

No terceiro curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 

 Os nenos afanse ás rutinas da clase de inglés. 

 Recoñecen o vocabulario dos animais salvaxes e comezan a nomealos en 

inglés. 

 Participan cantando as cancións We love animals & What´s your favourite wild 

animal? 

 Escoitan para obter información específica. 

 Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 

 Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de 

pre-escritura. 

 Completan as actividades de traballos manuais. 
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UNIDADE 8: I LOVE THE BEACH! 

TEMA 

Medios de transporte. 

 
 

OBXECTIVOS 

 Presentar e practicar o léxico do transporte. 

 Aprender a falar de cousas opostas (antónimos). 

 Repasar o vocabulario das unidades 1 a 7. 

 
 

LINGUAXE ACTIVA 

Nuevo: bike, hot air balloon, boat, car, bus, plane. 

Estruturas e expresións: The opposite of big is small. The opposite of heavy is 

light. 

Repaso: As cores, os números, o tempo, días da semana, rutina matinal, outono, 

instrumentos musicais, enfermidades, verduras, cidade, animais salvaxes. 

 
LINGUAXE PASIVA 

Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s 

this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s 

sing the song!, Listen to the story!, It’s time to say Goodbye! See you 

tomorrow/next time/next lesson, etc. 

 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 

We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, 

Touch your (nose)!, What´s the weather today?, Put on your… , Can you 

remember?, Can I have a ..., please?, It´s time to eat your..., Can you play…?, 

What´s the matter?, Can you hear...?, Can you see...?, What´s your favourite...?, 

I love..., What is the opposite of...? 

 
DESENVOLVEMENTO  DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Coñecemento de si mesmo e da autonomía persoal 

 Os nenos van desenvolvendo nesta unidade, e ao longo de todo o curso, 
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un conxunto de aptitudes e capacidades que van construíndo 

gradualmente a súa propia identidade. 

 Progresan tamén na adquisición de hábitos e actitudes relacionados co 

bo uso do transporte. 

 
O medio físico, natural, social e cultural 

 Nesta unidade trabállase un tema da contorna dos nenos como os 

transportes, coñecendo e diferenciando o máis axeitado para cada 

situación. 

 Aprenden tamén a valorar os compoñentes básicos do medio natural 

desenvolvendo conciencia, respecto e responsabilidade na súa 

conservación. 

 
As linguaxes: comunicación e representación 

 Foméntase a linguaxe musical en todas as unidades; mediante cancións 

e rimas que posibilitan o desenvolvemento de capacidades vinculadas coa 

percepción, a utilización de instrumentos, o movemento corporal, e a 

creación que xorden da escoita atenta, da exploración, da manipulación e 

do xogo cos sons e coa música. 

 Os nenos achéganse aos instrumentos tecnolóxicos e ás producións 

audiovisuais. 

 
Criterios de avaliación 

No terceiro curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 

 Os nenos afanse ás rutinas da clase de inglés. 

 Recoñecen os tipos de transporte e comezan a nomealos en inglés. 

 Participan cantando a canción Let´s go for a ride! & Opposites. 

 Escoitan para obter información específica. 

 Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 

 Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de 

pre-escritura. 

 Completan as actividades de traballos manuais. 
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UNIDADE 9: SUMMER HOLIDAYS 

TEMA 

As vacacións de verán 

 
 

OBXECTIVOS 

 Presentar e practicar o léxico relacionado coas vacacións. 

 Aprender a dicir palabras para describir accións. 

 Repasar o vocabulario das Unidades 1 a 8. 

 
 

LINGUAXE ACTIVA 

Nuevo: zoo, beach, farm, castle, museum, mountains. 

Estruturas: I´m walking!; I´m swimming!; I´m climbing! 

Repaso: As cores, os números, o tempo, días da semana, rutina matinal, outono, 

instrumentos musicais, enfermidades, verduras, cidade, animais salvaxes, 

transporte. 

 
LINGUAXE PASIVA 

Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s 

this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s 

sing the song!, Listen to the story!, It’s time to say Goodbye! See you 

tomorrow/next time/next lesson, etc. 

 
ESTRUTURAS COMUNICATIVAS 

We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, 

Touch your (nose)!, What´s the weather today?, Put on your…, Can you 

remember?, Can I have a ..., please? It´s time to eat your..., Can you play…?, 

What´s the matter?, Can you hear...?, Can you see...?, What´s your favourite...?, 

I love..., What is the opposite of...?, What are you doing? 

 
DESENVOLVEMENTO  DAS ÁREAS DO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Coñecemento de si mesmo e da autonomía persoal 

 A través do coñecemento dos diferentes modos e lugares de pasar as 

vacacións, os nenos descobren as posibilidades de acción e expresión, 
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identifican as súas propias características e desenvolven sentimentos de 

autoestima e de autonomía persoal. 

 As actividades cos pop-outs axudarán os nenos a mellorar as súas 

habilidades de coordinación e destrezas manuais, o que lles dará a 

sensación de logro e unha imaxe positiva por ter construído algo eles 

mesmos. 

 
O medio físico, natural, social e cultural 

 Nesta unidade os nenos observan as diferentes actividades que se poden 

realizar nas vacacións, facilitando o seu achegamento ao coñecemento 

do mundo que os arrodea. 

 Aprendendo a relacionarse cos demais, interiorizan as pautas de 

comportamento social e axustan as súas condutas a elas. 

 
As linguaxes: comunicación e representación 

 A linguaxe oral é especialmente relevante como instrumento de 

representación, de comunicación e de goce. Mediante os contos e as 

cancións os nenos achéganse á literatura infantil e utilizan a linguaxe oral, 

axudados por técnicas de representación, mímica e expresión oral. 

 Os nenos achéganse aos instrumentos tecnolóxicos e ás producións 

audiovisuais. 

 
Criterios de avaliación 

No terceiro curso de 2º ciclo de infantil a avaliación é continua: 

 Os nenos afanse ás rutinas da clase de inglés. 

 Recoñecen o vocabulario relativo ás vacacións de verán e comezan a 

nomealos en inglés. 

 Participan cantando a canción Let´s go to the zoo! & I´m walking in the 

mountains. 

 Escoitan para obter información específica. 

 Responden verbal e non-verbalmente a instrucións. 

 Desenvolven o control do lapis, a psicomotricidade fina e as habilidades de 

pre-escritura. 

 Completan as actividades de traballos manuais. 
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6. Temporalización 

Traballaranse 9 unidades en cada un dos niveis do ciclo. Nelas están 

incluídos os aspectos relacionados coas tradicións anglosaxonas (Halloween, 

Christmas, Easter, …). 

Traballaranse tres unidades por trimestre, sendo esta temporalización 

flexible. O traballo de clase desenvolverase segundo a evolución do alumnado, 

atendendo a acadar os obxectivos que se van traballando antes que a rematar 

todas as unidades inicialmente propostas. 

 
7. Metodoloxía didáctica 

Adapatarase á forma máis axeitada segundo os contidos, tarefas e demáis 

que se vaian desenvolver e dependendo dos alumnos cos que traballemos. 

As estratexias metodolóxicas a empregar están recollidas en cada 

unidade. 

O alumno debe participar e construir a súa aprendizaxe, conseguindo 

certa autonomía, é dicir, que sexa capaz de aprender por si mesmo. 

Crearase un clima de confianza e responsabilidade por parte do mestre. 

Desde o principìo débense crear unhas pautas de comportamento: 

boas formas, respecto ao material, cumprimento das rutinas, etc. 

 
 

 
8. Atención á diversidade 

Tentarase adaptar aos alumnos de integración tardía (emigrantes, 

desprazados doutras autonomías, etc.) ao noso sistema educativo, tratando de 

integralos o mellor posible no seu novo contexto respectando os seus dereitos. 

Teremos en conta tanto ao presentar os contidos como á hora das 

actividades os distintos niveis existentes entre o alumnado, por iso contaremos 

traballo extra para os que rematan rápido e estratexias de reforzo para os que 

teñan máis dificultades. 
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LINGUA ESTRANXEIRA-INGLÉS 

 
1. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE : GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN SUPERAR A 

MATERIA-PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

 

 
CRITERIO 

DE    

AVALIACIÓN 

 
 

 
ESTÁNDARES 

 
GRAO MÍNIMO PARA 

SUPERAR A ÁREA 

 
INDICADOR MÍNIMO DE 

LOGRO 

CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN 

 
Procedementos de avaliación / 

Instrumentos de avaliación 

 
 

 
C.C. 

 
 
 
 

PLE-B1.1 

1º-PLEB1.1 - Comprende a información 

esencial dun conto, rima ou canción moi 

breves e sinxelos, previamente 

traballados, emitidos lentamente, cunha 

pronuncia ben articulada, e con apoios 

visuais moi redundantes que axuden á 

comprensión. 

Comprende a información 

esencial dun conto, rima ou 

canción moi breves e sinxelos, 

previamente traballados, 

emitidos lentamente, cunha 

pronuncia ben articulada, e con 

apoios visuais moi redundantes 

que axuden á comprensión. 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. Observación sistemática. Análise 

das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta en común. 

Escala de observación. Resolución de exercicios. 

 
 
 
 

CCL 

 
 

PLE-B1.2 

 
1º-PLEB1.2 - Comprende vocabulario moi 

elemental e sinxelo sobre temas familiares 

acompañados de imaxes que os ilustran 

con claridade. 

Comprende vocabulario moi 

elemental e sinxelo sobre temas 

familiares acompañados de 

imaxes que os ilustran con 

claridade. 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

Análise das producións dos alumnos/as. 

Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

Resolución de exercicios. Posta en común. 

 
 

CCL 
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PLE-B1.3 

 
1º-PLEB1.3 - Comprende preguntas moi 

básicas sobre si mesmo/a (nome, idade, 

gustos...) e a información igualmente 

básica sobre outras persoas. 

 

Comprende preguntas moi 

básicas sobre si mesmo/a 

(nome, idade, gustos...) 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común. Asamblea. 

Xogos de simulación e dramáticos. 

 

 
CCL 

CAA 

 

 
PLE-B1.4 

1º-PLEB1.4 - Sigue instrucións e 

comprende peticións relativas á vida 

escolar máis básica (abrir/pechar o libro, 

sentar, dar un lapis?). 

Sigue instrucións e comprende 

peticións relativas á vida escolar

 máis básica 

(abrir/pechar o libro, sentar, dar 

un lapis?). 

 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

 
CCL 

 
 
 
 
 
PLE-B2.1 

 

1º-PLEB2.1 - Fai presentacións moi 

breves e elementais previamente 

preparadas e ensaiadas sobre temas moi 

próximos a si mesmo/a (dicir o seu nome, 

idade, a súa cor favorita, presentar á súa 

familia, indicar os seus gustos) cunha 

pronuncia e entoación comprensibles. 

Fai presentacións moi breves e 

elementais    (1   frase) 

previamente   preparadas  e 

ensaiadas sobre temas moi 

próximos a si mesmo/a (dicir o 

seu nome,  idade,  a  súa 

presentar á súa familia, indicar 

os seus gustos)   cunha 

pronuncia  e  entoación 

comprensibles. 

 
 
 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Rúbrica 

Exp.oral. 

 
 
 
 
 
CCL 

 

 
PLE-B2.2 

1º-PLEB2.2 - Pregunta e responde para 

dar/obter información en conversas moi 

sinxelas e elementais (nome, idade, cor 

favoritas ou gustos). 

Pregunta e responde para 

dar/obter información en 

conversas moi sinxelas e 

elementais (nome, idade, cor 

favoritas ou gustos). 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

Análise das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

Xogos de simulación e dramáticos. 

 

 
CCL 

PLE-B2.2 1º-PLEB2.3 - Amosa unha actitude de Amosa unha actitude de PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. CCL 
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 escoita atenta escoita atenta INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

Rúbrica aprender a aprender. 

CSC 

 

PLE-B2.3 

1º-PLEB2.4 - Reproduce 

comprensiblemente textos orais moi 

sinxelos e breves (p.e. cancións, rimas) 

aprendidos a través de xogos. 

Reproduce comprensiblemente 

parte de cancións, rimas 

aprendidos a través de xogos. 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Producións oraies. Rúbrica 

expresión oral. 

 
CCL 

CSC 

 

 
PLE-B3.1 

 
1º-PLEB3.1 - Comprende palabras e 

frases moi sinxelas escritas, relacionadas 

cos temas traballados. 

 
Comprende algunha palabra 

escrita relacionada cos temas 

traballados. 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios. 

Escala de observación. 

 

 
CCL 

 

 
PLE-B3.2 

1º-PLEB3.2 - Comprende a idea principal 

dunha      historia      moi elemental 

acompañada de apoio visual e identifica os 

e as personaxes principais. 

Identifica as personaxes 

principais dunha historia moi 

elemental acompañade de apoio 

visual. 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rúbrica aprender a 

aprender. 

 

 
CCL 

 

 
PLE-B3.3 

 
1º-PLEB3.3 - Fai hipóteses sobre o tema 

dun texto elemental a partir do titulo do 

mesmo e das imaxes que o ilustran. 

Fai hipóteses sobre o tema dun 

texto elemental a partir do titulo 

do mesmo e das imaxes que o 

ilustran. 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Escala de 

observación. Rúbrica Aprender a aprender. 

 

CCL 

CAA 

 
PLE-B3.4 

1º-PLEB3.4 - Le en voz alta textos moi 

breves, moi elementais e previamente 

traballados de forma oral, con entoación e 

pronuncia comprensibles e, se cumprise, 

Le en voz alta palabras moi 

elementais e previamente 

traballadas de forma oral. 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 
CCL 

CAA 
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 rectificando espontaneamente    

 

 
PLE-B4.1 

 
1º-PLEB4.1 - Escribe palabras 

relacionadas coa súa imaxe e a súa vida 

cotiá. 

Escribe palabras relacionadas 

con temas traballados 

previamente (non 

necesariamente coa ortografía 

correcta) 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. Escala de 

observación. 

 

 
CCL 

 

PLE-B4.2 

1º-PLEB4.2 - Escribe pequenos diálogos 

ou narracións moi sinxelas e breves 

seguindo un modelo dado e respectando a 

estrutura gramatical máis sinxela. 

Completa con unha ou dúas 

palabras pequenos diálogos 

previamente traballados tendo 

algún referente polo que mirar. 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

CCL 

 
 

PLE-B4.3 

 
1º-PLEB4.3 - Escribe frases moi sinxelas, 

lexibles, organizadas con coherencia na 

súa secuencia e con léxico relacionado co 

tema da escritura. 

 

Completa frases moi 

sinxelas,previamente 

traballadas, de xeito lexible. 

 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións 

dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

 
 

CCL 

 
 

 
PLE-B4.3 

1º-PLEB4.4 - Revisa o texto antes de facer 

a súa versión definitiva, elaborando 

borradores nos que se observa a 

reparación da ortografía e doutros 

aspectos relacionados coa secuencia 

adecuada das frases e mesmo a 

pertinencia das ilustracións, se é o caso. 

 
Revisa o que  escribe 

contrastando con outras fontes 

(parede de palabras, mestre, 

compañeiros,  diccionario 

visual) 

 

 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 
 
 

CCL 

CAA 

 
PLE-B5.1 

1º-PLEB5.1 - Identifica aspectos básicos 

da vida cotiá dos países onde se fala a 

lingua estranxeira (horarios, comidas, 

Identifica aspectos básicos da 

vida cotiá dos países onde se 

fala a lingua estranxeira 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. Observación sistemática. 

 
CSC 
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 festas ...) e compáraos cos propios, 

amosando unha actitude de apertura cara 

ao diferente. 

(horarios, comidas, festas ...) e 

compáraos cos propios. 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Diario de clase. 

 

 
PLE-B5.2 

1º-PLEB5.2 - Recoñece e utiliza fórmulas 

básicas de relación social. 

Recoñece e utiliza fórmulas 

básicas de relación social. 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CSC 

CCL 

 

 
PLE-B5.3 

1º-PLEB5.3 - Participa voluntariamente 

nas actividades de aula e amosa 

curiosidade pola lingua e por coñecer 

aspectos socioculturais dos países onde 

se fala. 

 
Participa voluntariamente nas 

actividades de aula e amosa 

curiosidade pola lingua . 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Rúbrica 

Aprender a aprender. 

 

CCL 

CSIEE 

 

 
PLE-B5.4 

 
1º-PLEB5.4 - Diferencia saúdos de 

despedidas e usa fórmulas de cortesía 

(Please, thank you, excuse me) 

Diferencia saúdos de 

despedidas e usa fórmulas de 

cortesía (Please, thank you, 

excuse me) 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

Análise das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

Xogos de simulación e dramáticos. 

 

CCL 

CSC 

 

 
PLE-B5.5 

1º-PLEB5.5 - Pregunta e responde de xeito 

comprensible sobre aspectos persoais moi 

básicos nome, idade e gustos) e da súa 

contorna (obxectos, espazos e seres 

vivos). 

Pregunta e responde de xeito 

comprensible sobre aspectos 

persoais moi básicos nome, 

idade e gustos) 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

Entrevista. Asamblea. Rúbrica Exp. Oral. 

 

 
CCL 

 

PLE-B5.6 

 
1º-PLEB5.6 - Expresa e identifica estados 

de ánimo básicos (happy, sad?) 

 
Expresa e identifica estados de 

ánimo básicos (happy, sad...) 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. 

 

CCL 
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PLE-B5.7 

1º-PLEB5.7 - Expresa e identifica o 

permiso e a prohibición (you cant/can´t) o 

acordo (That's right). 

Identifica o permiso e a 

prohibición (you cant/can´t) o 

acordo (That?s right) 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 
CCL 

 

 
PLE-B5.8 

1º-PLEB5.8 - Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa 

correctamente os nexos básicos 

 

Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións. 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común. Escala de 

observación. Rúbrica Exp. Oral 

 

 
CCL 

 
PLE-B5.9 

1º-PLEB5.9 - Diferenza 

respostas moi simples. 

preguntas e Diferenza preguntas 

respostas moi simples. 

e 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
CCL 

 

PLE-B5.10 

1º-PLEB5.10 - Memoriza rutinas 

lingüísticas básicas e moi sinxelas para, 

por exemplo, desenvolverse nas 

interaccións de aula. 

 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Rúbrica Aprender a aprender 

 

CCL 

 
PLE-B5.11 

1º-PLEB5.11 - Participa activamente en 

xogos de letras, elaboración de glosarios 

ilustrados etc. 

Participa activamente en xogos 

de letras, elaboración de 

glosarios ilustrados etc. 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CCL 

CSC 

 
 

PLE-B5.12 

1º-PLEB5.12 - Comprende e usa 

adecuadamente o vocabulario básico 

necesario para participar nas interaccións 

de aula, ler textos infantís moi sinxelos e 

escribir con léxico traballado previamente. 

Comprende e usa 

adecuadamente o vocabulario 

básico  necesario  para participar 

nas interaccións de aula. 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rúbrica Aprender a arender. 

Rúbrica Exp. Oral 

 

 
CCL 

CSC 
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2. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

A avaliación en 1º de Educación Primaria será por competencias tendo en conta os tres tipos de estándares de aprendizaxe que existen. No caso 

dos estándares específicos, aparecerán reflectidos por separado das Competencias Clave. 

Na área de lingua estranxeira inglés, o maior peso lévao a CCL (60%), máis concretamente, neste 1º nivel de Ed. primaria, as destrezas de 

Comprensión Oral (30%) e Expresión Oral (20%); tendo a Comprensión Escrita un peso de 8% e a Expresión Escrita 2%. As destrezas relacionadas coa 

expresión oral avaliaranse a través da rúbrica de expresión oral, e as destrezas de comprensión avaliaranse a través da observación directa, escalas de 

control, corrección de tarefas levadas a cabo co alumnado, probas obxectivas pechadas, e entrevistas co alumnado. Os estándares específicos (léxico 

relacionado cun tema, estructuras gramaticais...) terán un peso do 25% e valoraranse a parte empregando os exercicios feitos co alumnado así como algunha 

pequena proba obxectiva. No caso das CAA (6%), CD (3%) e CSC(6%), estas avaliaranse maiormente a través da observación directa e o rexistro dos datos 

recollidos en listas de observación e no diario de clase. Así mesmo, no caso da CAA e o Traballo en grupo, empregaranse tamén as rúbricas correspondentes. 

 

Establecidas estas porcentaxes, engadir que é imprescindible acadar o 60% do peso na CO, EO e o 50% nos estándares específicos para superar 

a área. 
 

A nota final da área será a obtida ao sumar o acadado en cada unha das competencias e valoración dos EA segundo as porcentaxes establecidas. 

 
Na a avaliación ordinaria, como norma xeral, a nota final corresponderase coa do 3º trimestre, xa que unha lingua é unha aprendizaxe acumulativa, 

polo que no último trimestre se estará avaliando todo o aprendido anteriormente. De ser preciso, farase unha proba final global. 
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LINGUA ESTRANXEIRA-INGLÉS 2º EP 

 
1. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE : GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN SUPERAR A 

MATERIA-PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 
 
 

Criterios 
de   

avaliación 

 
 

 
Estándares 

 

 
Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

 
CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN 

 
Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* 

 
 

 
C.C. 

 
 

 
PLE-B1.1 

2º-PLEB1.1 - Comprende a 
información esencial dun conto, rima 
ou canción moi breves, e moi 
sinxelos, previamente traballados, 
emitidos lentamente, cunha 
pronuncia ben articulada, e con 
apoios visuais moi redundantes que 
axuden á comprensión. 

 
Comprende a información esencial dun 

conto, rima ou canción moi breves, e moi 
sinxelos, previamente traballados, emitidos 

lentamente, cunha pronuncia ben 
articulada, e con apoios visuais moi 

redundantes que axuden á comprensión. 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. Análise das producións dos alumnos/as. 
Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Resolución de exercicios 
(ordear imaxes, identificar elementos, ...) Posta en 
común. Escala de observación. 

 
 

 
CCL 

 

 
PLE-B1.2 

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

 

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

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. Posta en 
común. 

 

 
CCL 

 

 
PLE-B1.3 

 
2º-PLEB1.3 - Comprende preguntas 
básicas(nome, idade e gustos) sobre 
si mesmo/a e dos e das demais. 

 

Comprende preguntas básicas(nome, idade 
e gustos) sobre si mesmo. 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
Intercambios orais cos alumnos/as. Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 

CCL 
CAA 
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INSTRUMENTOS: Escala de observación. Entrevista. 
Xogos de simulación e dramáticos. Posta en común. 

 

 

PLE-B1.4 

2º-PLEB1.4 - Sigue instrucións e 
comprende peticións relativas á vida 
escolar e da súa contorna 
(Open/close the book, sit down?). 

Sigue instrucións e comprende peticións 
relativas á vida escolar e da súa contorna 

(Open/close the book, sit down?). 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

CCL 

 
 
 
 

PLE-B2.1 

2º-PLEB2.1 - Fai presentacións moi 
breves e elementais previamente 
preparadas e ensaiadas sobre temas 
moi próximos a un mesmo e dos e 
das demais (dicir o seu nome e 
idade, a cor do pelo e os ollos, 
presentar á súa familia, indicar as 
súas preferencias) cunha pronuncia 
e entoación comprensibles. 

 

 
Fai presentacións moi breves e elementais 
(mínimo 1 frase) previamente preparadas e 
ensaiadas sobre si mesmo, a súa familia, o 

seu xoguete e animal favorito. 

 
 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Diario de clase. 
Rúbrica Expresión Oral (EO) 

 
 
 
 

CCL 

 

PLE-B2.2 

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

Pregunta e responde para dar/obter 
información en conversas básicas (nome, 

idade, gustos). 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. Rúbrica EO 

 

CCL 

 

PLE-B2.3 

 
2º-PLEB2.3 - Amosa unha actitude 
de escoita atenta 

 

Amosa unha actitude de escoita atenta 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Rúbrica Aprender a 
Aprender (AA) 

 

CSC 

 

PLE-B2.3 

2º-PLEB2.4 - Reproduce 
comprensiblemente textos orais 
sinxelos e breves (p.e. cancións, 
rimas) aprendidos a través de xogos. 

Reproduce comprensiblemente textos orais 
sinxelos e breves (p.e. cancións, rimas) 

aprendidos a través de xogos. 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

CLC 

 
PLE-B2.3 

2º-PLEB2.5 - Amosa unha actitude 
positiva cara á aprendizaxe dunha 
lingua estranxeira. 

Amosa unha actitude positiva cara á 
aprendizaxe dunha lingua estranxeira. 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Rúbrica AA 

 
CSC 

 

PLE-B3.1 

2º-PLEB3.1 - Comprende palabras e 
frases simples en textos moi sinxelos 
relacionadas cos temas traballados 
previamente de forma oral. 

Comprende palabras e frases simples en 
textos moi sinxelos relacionadas cos temas 

traballados previamente de forma oral. 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. Resolución de 

 

CCL 
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   exercicios. Posta en común.  

 
 
PLE-B3.2 

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

 
Comprende a idea principal dunha historia 

sinxela acompañada de apoio visual e 
identifica os e as personaxes principais. 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. Análise das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común. Resolución de 
exercicios. 

 
 
CCL 

 

PLE-B3.4 

2º-PLEB3.4 - Le en voz alta textos 
sinxelos e previamente traballados 
de forma oral, con entoación e 
pronuncia comprensibles. 

Le en voz alta frases previamente 
traballadas de forma oral, con entoación e 

pronuncia comprensibles. 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 
CCL 
CAA 

 
 
PLE-B4.1 

2º-PLEB4.1 - Escribe palabras 
relacionadas coa súa imaxe e a súa 
vida cotiá traballadas previamente 
de forma oral. 

 
Escribe palabras traballadas previamente 

de forma oral e con soporte (algunha 
letra, ...) 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. Escala de 
observación. Rúbrica Expresión Escrita (EE) 

 
 
CCL 

 
 
PLE-B4.3 

2º-PLEB4.3 - Escribe frases moi 
sinxelas, organizadas con 
coherencia na súa secuencia e con 
léxico relacionado co tema da 
escritura. 

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

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. Resolución de 
exercicios. Rúbrica EE 

 

CCL 
CAA 

 
 
PLE-B4.3 

 
2º-PLEB4.4 - Completa unha táboa 
con datos persoais básicos (nome, 
apelido, idade...). 

 

Completa unha táboa con datos persoais 
básicos (nome, apelido, idade...). 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios. Escala de 
observación. 

 

CCL 
CAA 

 
 
 
PLE-B5.1 

2º-PLEB5.1 - Identifica aspectos 
básicos da vida cotiá dos países 
onde se fala a lingua estranxeira 
(horarios, comidas, festas ?) e 
compáraos cos propios, amosando 
unha actitude de apertura cara ao 
diferente. 

 
 
Identifica aspectos básicos da vida cotiá de 

países de fala inglesa e compáraos cos 
propios. 

 
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Diario de clase. 

 
 
CCL 
CAA 
CSC 

 
PLE-B5.2 

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

Recoñece e aplica fórmulas básicas de 
relación social 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CSC 
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PLE-B5.3 

 

2º-PLEB5.3 - Recoñece preguntas e 
respostas sinxelas sobre si mesmo/a 
e do e das demais 

 
 

Recoñece preguntas e respostas sinxelas 
sobre si mesmo 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Resolución de 
exercicios. Escala de observación. Xogos de 
simulación e dramáticos. 

 
 

CCL 

 
 
PLE-B5.4 

2º-PLEB5.4 - Diferenza saúdos de 
despedidas e o uso de fórmulas de 
cortesía (Please, Thank you, escuse 
me...) 

 

Emprega fórmulas de cortesía (Please, 
Thank you, escuse me...) axeitadamente. 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Análise 
das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Xogos de 
simulación e dramáticos. 

 

CCL 
CSC 

 
 
PLE-B5.5 

2º-PLEB5.5 - Identifica, asocia e 
menciona palabras e frases simples 
moi próximos á súa idade con 
imaxes ilustrativas que clarifican o 
seu significado. 

Identifica, asocia e menciona palabras e 
frases simples moi próximos á súa idade 

con imaxes ilustrativas que clarifican o seu 
significado. 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios. Escala 
de observación. 

 
 
CCL 

 
 
PLE-B5.6 

2º-PLEB5.6 - Adquire as rutinas de 
saúdos e despedidas e diríxese aos 
demais utilizando as fórmulas de 
cortesía básicas. 

 
Adquire as rutinas de saúdos e despedidas 

e diríxese aos demais utilizando as 
fórmulas de cortesía básicas 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Análise 
das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. Xogos de 
simulación e dramáticos. 

 
 
CCL 

 
 

PLE-B5.8 

 
 
2º-PLEB5.8 - Expresa e identifica o 
que lle gusta e o que non lle gusta. 

 
 
Expresa e identifica o que lle gusta e o que 

non lle gusta. 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Xogos de simulación e dramáticos. 
Producións orais. Resolución de exercicios. Posta en 
común. 

 
 

CCL 

 
PLE-B5.10 

2º-PLEB5.10 - Diferenza preguntas e 
respostas moi sinxelas 

Diferenza preguntas e respostas moi 
sinxelas 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CCL 
CSC 

 

PLE-B5.12 

2º-PLEB5.12 - Participa activamente 
en xogos de letras, elaboración de 
glosarios ilustrados, dramatizacións, 
etc. 

Participa activamente en xogos de letras, 
elaboración de glosarios ilustrados, 

dramatizacións, etc. 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
CCL 
CSC 

PLE-B5.13 2º-PLEB5.13 - Expresa estados de Expresa estados de ánimo elementais PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos CCL 
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 ánimo elementais (happy/sad, 
bored...). 

(happy/sad, bored...). alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Entrevista. 

CAA 

 
 
 

PLE-B5.14 

 
2º-PLEB5.14 - Comprende e usa 
adecuadamente o vocabulario 
básico necesario para participar nas 
interaccións de aula, ler textos 
infantís moi sinxelos e escribir con 
léxico traballado previamente de 
forma oral 

 
 

Comprende e usa adecuadamente o 
vocabulario básico necesario para 

participar nas interaccións de aula, ler 
textos infantís moi sinxelos e escribir con 

léxico traballado previamente de forma oral 

 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios. 
Producións orais. Textos escritos. Xogos de simulación 
e dramáticos. Escala de observación. 

 
 

 
CCL 
CSC 

 
PLE-B5.15 

2º-PLEB5.15 - Amosa interese por 
comunicarse na lingua estranxeira 
nas interaccións de aula. 

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

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Rúbrica AA 

 
CCL 

 

PLE-B5.15 

2º-PLEB5.16 - Compara aspectos 
moi básicos e elementais (gráficos, 
sintácticos, léxicos) das linguas que 
coñece. 

Compara aspectos moi básicos e 
elementais (gráficos, léxicos) das linguas 

que coñece. 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Diario de clase. 

 

CCL 

 
 
 
 
 

 

2. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 
 

A avaliación en 2º de Educación Primaria será por competencias tendo en conta os tres tipos de estándares de aprendizaxe que existen. No caso dos 

estándares específicos, aparecerán reflectidos por separado das Competencias Clave. 

Na área de lingua estranxeira inglés, o maior peso lévao a CCL (60%), máis concretamente, neste 2º nivel de Ed. primaria, as destrezas de Comprensión 

Oral (25%) e Expresión Oral (20%); tendo a Comprensión Escrita un peso de 10% e a Expresión Escrita 5%. As destrezas relacionadas coa expresión 

avaliaranse a través da rúbrica correspondente e as destrezas de comprensión avaliaranse a través da observación directa, escalas de control, corrección 

de tarefas levadas a cabo co alumnado, probas obxectivas pechadas, e entrevistas co alumnado. Os estándares específicos (léxico relacionado cun 
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tema, estruturas gramaticais...) terán un peso do 20% e valoraranse a parte empregando os exercicios feitos co alumnado así como algunha pequena 
 
 

proba obxectiva. No caso das CAA (10%), CD (4%) e CSC (6%), serán avaliadas principalmente a través da observación directa e o rexistro dos datos 

recollidos en listas de observación e no diario de clase. Así mesmo, no caso da CAA e o Traballo en grupo, empregaranse as rúbricas de traballo en grupo 

e de aprender a aprender. 

Establecidas estas porcentaxes, engadir que é imprescindible acadar o 60% do peso na CO, EO e o 50% nos estándares específicos para superar a área. 

A nota final da área será a obtida ao sumar o acadado en cada unha das competencias e valoración dos estándares de aprendizaxe específicos. 

  Na a avaliación ordinaria, como norma xeral, a nota final corresponderase coa do 3º trimestre, xa que unha lingua é unha aprendizaxe acumulativa, polo 

que no último trimestre se estará avaliando todo o aprendido anteriormente. De ser preciso, farase unha proba final. 
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LINGUA ESTRANXEIRA-INGLÉS 3º EP 

 
1. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE : GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN SUPERAR 

A MATERIA-PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

 
Criterio de 

avaliación 

 
 

Estándares 

 
Grao mínimo para superar a área - 

Indicador mínimo de logro 

CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN 

 
Instrumentos de avaliación /Procedementos de 

avaliación 

 
 

C.C. 

 
 

 
PLE-B1.1 

 
3º-PLEB1.1 - Comprende o sentido xeral e 

a información máis relevante en 

interaccións verbais, con estruturas 

simples e léxico de uso cotiá. 

 
Comprende o sentido xeral e a 

información máis relevante en 

interaccións verbais, con estruturas 

simples e léxico de uso cotiá. 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios. 

Asamblea. Escala de observación. 

 
 

 
CCL 

 
 
 

 
PLE-B1.2 

 
3º-PLEB1.2 - Comprende os puntos 

principais de narracións e presentacións 

breves e sinxelas e ben estruturadas 

sobre temas familiares ou do seu interese, 

que conteñen con imaxes e ilustracións 

que clarifiquen o seu significado. 

Comprende os puntos principais de 

narracións e presentacións breves e 

sinxelas e ben estruturadas sobre 

temas familiares ou do seu interese, 

que conteñen con imaxes e 

ilustracións que clarifiquen o seu 

significado 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Probas específicas. Observación 

sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios. Escala 

de observación. 

 
 
 

 
CCL 

PLE-B1.2 3º-PLEB1.3 - Entende o que se lle di en Entende o que se lle di en situacións PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. CCL 
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 situacións comunicativas habituais 

sinxelas (instrucións, indicacións, 

peticións, avisos). 

comunicativas habituais sinxelas 

(instrucións, indicacións, peticións, 

avisos). 

Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. Xogos de 

simulación e dramáticos. 

 

 
 
 

PLE-B1.3 

3º-PLEB1.4 - Identifica a información 

esencial de mensaxes sinxelas e 

conversas breves nas que participa que 

traten sobre temas familiares procedentes 

de diferentes medios de comunicación e 

da Internet. 

 

Identifica a información esencial de 

mensaxes sinxelas e conversas breves 

nas que participa sobre temas 

familiares. 

 
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. Análise das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Resolución de 

exercicios. Posta en común. 

 

 
CCL 

CAA 

 
 
 
 

PLE-B1.3 

 
 

3º-PLEB1.5 - Entende o que se lle di en 

transaccións habituais sinxelas 

(instrucións, indicacións, peticións, 

avisos). 

 
 

Entende o que se lle di en transaccións 

habituais sinxelas (instrucións, 

indicacións, peticións, avisos). 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. Observación sistemática. 

 
 
 

INSTRUMENTOS: Asamblea. Escala de 

observación. 

 
 

CCL 

CAA 

 
 

 
PLE-B1.6 

 
 

3º-PLEB1.6 - Valora as interaccións orais 

entre iguais como medio de aprendizaxe 

compartido. 

 
 

Valora as interaccións orais entre 

iguais como medio de aprendizaxe 

compartido. 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
 
 
 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Rúbrica RAAPLE- 

3EP 

 

 
CAA 

CSIEE 

 

PLE-B2.1 

3º-PLEB2.1 - Fai presentacións moi 

breves e elementais previamente 

preparadas e ensaiadas sobre temas moi 

Fai presentacións moi breves e 

elementais(mínimo de 2 frases) 

previamente preparadas e ensaiadas 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Observación sistemática. 

CCL 

 

CSIEE 
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 próximos a si mesmo/a e aos demais 

cunha pronuncia e entoación 

comprensibles. 

sobre temas moi próximos a si 

mesmo/a e aos demais cunha 

pronuncia e entoación comprensibles. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. REOPLE-3EP 

 

 
PLE-B2.2 

3º-PLEB2.3 - Amosa unha actitude de 

escoita atenta. 

Amosa unha actitude de escoita 

atenta. 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. RAAPLE-3EP 

 
CSC 

 
 

PLE-B2.3 

3º-PLEB2.4 - Reproduce 

comprensiblemente textos orais sinxelos e 

breves (p.e. cancións, rimas) aprendidos a 

través de xogos. 

 
Reproduce comprensiblemente textos 

orais sinxelos e breves (p.e. cancións, 

rimas) aprendidos a través de xogos. 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta en 

común. Escala de observación. 

 
 
CCL 

CSC 

 
PLE-B2.3 

3º-PLEB2.5 - Amosa interese e respecto 

polas achegas dos seus compañeiros/as. 

Amosa interese e respecto polas 

achegas dos seus compañeiros. 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. RAAPLE-3EP 

CCL 

CSC 

 
 

 
PLE-B3.1 

 
 

3º-PLEB3.1 - Comprende frases simples 

escritas, relacionadas cos temas 

traballados previamente de forma oral. 

 
 

Comprende frases simples escritas, 

relacionadas cos temas traballados 

previamente de forma oral. 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

Análise das producións dos alumnos/as. Probas 

específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

Resolución de exercicios.. Proba obxectiva. 

 
 

 
CCL 

 
 

PLE-B3.2 

3º-PLEB3.2 - Comprende a idea principal 

dunha historia sinxela acompañada de 

apoio visual redundante e identifica os e 

as personaxes principais. 

Comprende a idea principal dunha 

historia sinxela acompañada de apoio 

visual redundante e identifica os e as 

personaxes principais. 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios. Posta 

en común. Rúbrica RAAPLE-3EP 

 
 

CCL 
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PLE-B3.2 

 
3º-PLEB3.3 - Amosa interese pola lectura 

nunha lingua estranxeira. 

 
Amosa interese pola lectura nunha 

lingua estranxeira. 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Rúbrica RAAPLE- 

3EP 

 
CCL 

CAA 

 
 

PLE-B3.2 

 
3º-PLEB3.4 - Emprega algunhas 

estratexias básicas para a comprensión 

lectora. 

 
 
Emprega algunhas estratexias básicas 

para a comprensión lectora. 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común. Diario de clase. 

Rúbrica RAAPLE-3EP 

 
 
CCL 

CAA 

 

 
PLE-B3.3 

3º-PLEB3.5 - Iníciase na selección de 

contos ou narracións da biblioteca de aula 

para a súa lectura guiada e respectando 

as súas normas de funcionamento. 

 
Iníciase na selección de contos ou 

narracións da biblioteca de aula para a 

súa lectura guiada. 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Rúbrica RAAPLE- 

3EP 

 

CCL 

CSIEE 

 
 

PLE-B3.3 

3º-PLEB3.6 - Amosa interese por 

informase, comunicarse e aprender a 

través dos textos escritos. 

Amosa interese por informase, 

comunicarse e aprender a través dos 

textos escritos. 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Rúbrica RAAPLE- 

3EP 

 
CCL 

CSIEE 

 
 

 
PLE-B4.1 

 
 

3º-PLEB4.1 - Escribe frases sinxelas 

relacionadas con temas da súa vida cotiá 

traballadas previamente de forma oral. 

 
 

Escribe frases sinxelas relacionadas 

con temas da súa vida cotiá 

traballadas previamente de forma oral. 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. Textos 

escritos. Resolución de exercicios. Rúbrica REEPLE- 

3EP 

 
 

 
CCL 

 

PLE-B4.2 

3º-PLEB4.2 - Escribe conversas sinxelas 

seguindo un modelo dado e respectando a 

estrutura gramatical coñecida. 

É quen de completar conversas 

sinxelas seguindo un modelo dado 

respectando a estrutura gramatical 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 

CCL 
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  coñecida e con apoio visual e/ou das 

palabras a empregar. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. Posta en 

común. 

 

 
 

PLE-B4.2 

 
3º-PLEB4.4 - Completa un formulario en 

liña con seus datos e dos e das demais 

(nome, apelido e idade...). 

 
 

Completa un formulario en liña con 

seus datos (nome, apelido e idade...). 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios. Escala 

de observación. 

 
 

CCL 

 
 
 

 
PLE-B4.3 

3º-PLEB4.5 - Responde de forma escrita a 

preguntas sobre temas traballados en 

clase como, por exemplo, onde está un 

obxecto ou un lugar, de que cor é un 

obxecto, que hora é, cales son os seus 

gustos ou se hai algo nun determinado 

lugar 

 

 
Responde de forma escrita 

brevemente a preguntas sobre temas 

traballados en clase e con soporte 

visual e/ou das palabras a empregar. 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
 
 

INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios. 

Caderno de clase. 

 
 
 

 
CCL 

 
 

PLE-B4.3 

 
3º-PLEB4.6 - Escribe en soporte papel ou 

dixital falando de si mesmo/a e da súa 

contorna inmediata de xeito elemental. 

 
 

Escribe un breve texto (2 frases 

minimo) falando de si mesmo. 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. Textos 

escritos. Rúbrica REEPLE-3EP 

 
 

CCL 

 
 

PLE-B4.3 

 
3º-PLEB4.7 - Presenta os seus textos de 

forma coidada, ordenada e cunha 

caligrafía axeitada para a súa idade. 

 
Presenta os seus textos de forma 

coidada, ordenada e cunha caligrafía 

axeitada para a súa idade. 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. Textos 

escritos. Rúbrica REEPLE-3EP 

 
 
CCL 

CSC 

PLE-B4.3 3º-PLEB4.8 - . Valora a lingua escrita Valora a lingua escrita como medio de PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. CCL 
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 como medio de comunicación. comunicación.  
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CSC 

 
 
 
 

PLE-B5.1 

 
3º-PLEB5.1 - Pregunta e responde para 

dar/obter información en conversas 

básicas (nome, idade, actividades, 

favoritas e gustos) sobre si mesmo e 

sobre os demais. 

 
Pregunta e responde para dar/obter 

información en conversas básicas 

(nome, idade, actividades favoritas e 

gustos) sobre si mesmo e sobre os 

demais. 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. Observación sistemática. Análise das 

producións dos alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Entrevista. Escala de 

observación. Xogos de simulación e dramáticos. 

Probas orais. Rúbrica RAAPLE-3EP 

 
 
 
 
CCL 

 

 
PLE-B5.2 

3º-PLEB5.2 - Utiliza as rutinas de saúdo e 

despedidas e diríxese aos demais 

utilizando as fórmulas de cortesía básicas 

(hello, goodbye, see you...). 

Utiliza as rutinas de saúdo e 

despedidas e diríxese aos demais 

utilizando as fórmulas de cortesía 

básicas (hello, goodbye, see you...). 

 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

CCL 

CSC 

 
 

 
PLE-B5.3 

 
 

3º-PLEB5.3 - Identifica, asocia e 

menciona palabras e frases simples con 

imaxes ilustrativas. 

 
 

Identifica, asocia e menciona palabras 

e frases simples con imaxes 

ilustrativas. 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios. 

Caderno de clase. Escala de observación. Rúbrica 

RAAPLE-3EP 

 
 

 
CCL 

 

 
PLE-B5.4 

 

3º-PLEB5.4 - Expresa e identifica a 

localización básica de obxectos. 

 

Expresa e identifica a localización 

básica de obxectos 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Posta en 

común. Resolución de exercicios. 

 

 
CCL 

 
PLE-B5.6 

3º-PLEB5.6 - Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Observación sistemática. 

CCL 

CAA 
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 concordancia de número e usa 

correctamente os nexos básicos. 

concordancia de número.  
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. Resolución de 

exercicios.. Escala de observación. Producións orais. 

Rúbrica REOPLE-3EP 

 

 
 

PLE-B5.7 

 
3º-PLEB5.7 - Diferenza preguntas e 

respostas simples. 

 
Diferenza preguntas e respostas 

simples. 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Rúbrica RAAPLE- 

3EP 

 
CCL 

CSC 

 
 

PLE-B5.8 

3º-PLEB5.8 - Memoriza rutinas 

lingüísticas básicas e sinxelas para, por 

exemplo, desenvolverse nas interaccións 

mais habituais. 

 
Memoriza rutinas lingüísticas básicas e 

sinxelas para desenvolverse nas 

interaccións mais habituais. 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

Análise das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. Xogos de 

simulación e dramáticos. Rúbrica RAAPLE-3EP 

 
 

CCL 

 

PLE-B5.9 

3º-PLEB5.9 - Participa activamente en 

xogos de letras, elaboración de glosarios 

ilustrados e dramatizacións etc. 

Participa activamente en xogos de 

letras, elaboración de glosarios 

ilustrados e dramatizacións etc. 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

CSC 

 
 
 

PLE-B5.10 

3º-PLEB5.10 - Comprende e usa 

adecuadamente o vocabulario básico 

necesario para participar nas interaccións 

de aula, ler textos sinxelos adecuados á 

súa idade e escribir con léxico traballado 

previamente de forma oral. 

Comprende e usa adecuadamente o 

vocabulario básico necesario para 

participar nas interaccións de aula, ler 

textos sinxelos adecuados á súa idade 

e escribir con léxico traballado 

previamente de forma oral. 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

Análise das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. Xogos de 

simulación e dramáticos. Resolución de exercicios e 

problemas. Caderno de clase. Producións orais. 

 
 
 
CCL 

CAA 

 
 

PLE-B5.11 

3º-PLEB5.11 - Participa de forma activa, 

cooperadora e respectuosa en 

intercambios lingüísticos en situacións 

Participa de forma activa, cooperadora 

e respectuosa en intercambios 

lingüísticos en situacións rutineiras 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Xogos de simulación e 

 
CCL 

CSC 
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 rutineiras reais ou simuladas a través de 

respostas verbais e non verbais. 

reais ou simuladas a través de 

respostas verbais e non verbais. 

dramáticos. Resolución de exercicios. Escala de 

observación. Rúbrica REOPLE-3EP 

 

 
PLE-B5.12 

3º-PLEB5.12 - Valora a realidade 

plurilïngüe da súa propia contorna 

Valora a realidade plurilïngüe da súa 

propia contorna 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
CSC 

 
 

PLE-B5.13 

3º-PLEB5.13 - Amosa interese por 

coñecer persoas que falan outras linguas 

e teñen outras culturas 

Amosa interese por coñecer persoas 

que falan outras linguas e teñen outras 

culturas 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Rúbrica RAAPLE- 

3EP 

 
CSC 

CCL 

 

 
PLE-B5.14 

3º-PLEB5.13 - Relaciona elementos 

socioculturais estranxeiros cos propios 

para avanzar no desenvolvemento dunha 

conciencia intercultural 

 

Compara elementos socioculturais 

estranxeiros cos propios 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Rúbrica RAAPLE- 

3EP 

 

 
CSC 

 
 
 
 

 

2. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 
 

A avaliación en 3º de Educación Primaria será por competencias tendo en conta os tres tipos de estándares de aprendizaxe que existen. No caso dos 

estándares específicos, aparecerán reflectidos por separado das Competencias Clave. 

Na área de lingua estranxeira inglés, o maior peso lévao a CCL (70%), máis concretamente, neste 3º nivel de Ed. primaria, as destrezas de Comprensión 

Oral (25%) e Expresión Oral (20%); tendo a Comprensión Escrita un peso de 15% e a Expresión Escrita 10%. As destrezas relacionadas coa expresión 

avaliaranse a través da rúbrica correspondente e as destrezas de comprensión avaliaranse a través da observación directa, escalas de control, corrección 

de tarefas levadas a cabo co alumnado, probas obxectivas pechadas, e entrevistas co alumnado. Os estándares específicos (léxico relacionado cun 

tema, estruturas gramaticais...) terán un peso do 15% e valoraranse a parte empregando os exercicios feitos co alumnado así como algunha pequena 
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proba obxectiva. No caso das CAA (8%), CD (3%) e CSC (4%), serán avaliadas principalmente a través da observación directa e o rexistro dos datos 

recollidos en listas de observación e no diario de clase. Así mesmo, no caso da CAA e o Traballo en grupo, empregaranse as rúbricas de traballo en grupo 

e de aprender a aprender. 

Establecidas estas porcentaxes, engadir que é imprescindible acadar o 60% do peso na CO, EO e o 50% nos estándares específicos para superar a área. 

A nota final da área será a obtida ao sumar o acadado en cada unha das competencias e valoración dos estándares de aprendizaxe específicos. 

  Na a avaliación ordinaria, como norma xeral, a nota final corresponderase coa do 3º trimestre, xa que unha lingua é unha aprendizaxe acumulativa, polo 

que no último trimestre se estará avaliando todo o aprendido anteriormente. De ser preciso, farase unha proba final. 
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LINGUA ESTRANXEIRA-INGLÉS 4º EP 

 

 
1. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE : GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN SUPERAR A 

MATERIA-PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

 
 

 
Criterio de 
avaliación 

 

 
Estándares 

 

Grao mínimo para superar a área 
Indicador mínimo de logro 

 
CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN 

 
Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación 

 

 
C.C. 

 
 
 

PLE-B1.1 

 
4º-PLEB1.1 - Comprende o sentido global e a 

información mais importantes de textos orais, con 
estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá 
procedentes de medios audiovisuais ou da 

Internet adecuados a súa idade. 

Comprende o sentido global e a 
información mais importantes de 

textos orais, con estruturas 
coñecidas e léxico de uso cotiá 
adecuados a súa idade e con 

soporte visual. 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios. Posta 
en común. Asamblea. Proba obxectiva. 

 
 
 
CCL 

 
 
 

PLE-B1.2 

 
4º-PLEB1.2 - Comprende os puntos principais e 
recoñece palabras e expresións coñecidas en 

textos orais (contos, cancións e conversas) sobre 
temas familiares ou do seu interese e expresados 

con claridade e que conten con apoio visual. 

Comprende os puntos principais e 
recoñece palabras e expresións 

coñecidas en textos orais (contos, 
cancións e conversas) sobre temas 

familiares ou do seu interese e 
expresados con claridade e que 

conten con apoio visual. 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 
Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios. 
Asamblea. Diario de clase. 

 
 
 
CCL 

 

 
PLE-B1.2 

 
4º-PLEB1.3 - Identifica a información máis 

relevante en interaccións orais nas que participa 
que traten sobre temas familiares procedentes de 
diferentes medios de comunicación e da Internet. 

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. 

 
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Diario de clase. 

 

 
CCL CAA 
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PLE-B1.3 

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

Escoita atentamente en interaccións 
cara a cara, sen interromper. 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
CCL CSC 

 
PLE-B1.3 

4º-PLEB1.5 - Interese e respecto polas 
intervencións orais alleas en prol da mellora da 

súa pronuncia, entoación e acentuación. 

Interese e respecto polas 
intervencións orais alleas en prol da 
mellora da súa pronuncia, entoación 

e acentuación. 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Rúbrica Aprender 
a aprender.(AA) 

 
CCL CSC 

 

 
PLE-B2.1 

4º-PLEB2.1 - Participa en situacións reais ou 
simuladas de comunicación breves e elementais, 

previamente preparadas e ensaiadas, sobre 
temas do seu interese, sobre persoas da súa 

contorna inmediata, cunha pronuncia e entoación 
comprensibles. 

Participa en situacións reais ou 
simuladas de comunicación breves e 
elementais, previamente preparadas 

e ensaiadas, sobre temas do seu 
interese cunha pronuncia e 
entoación comprensibles. 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Xogos de simulación e 
dramáticos. Diario de clase. Rúbrica expresión oral. 

 

 
CCL CSC 

 

 
PLE-B2.2 

 
 
4º-PLEB2.2 - Pregunta e responde para dar/obter 

información en interaccións cotiás. 

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

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Xogos de simulación e 
dramáticos. Producións orais. Escala de 
observación. Rúbrica expresión oral (EO). 

 

 
CCL 

 

PLE-B2.2 

 
4º-PLEB2.3 - Amosa unha actitude de escoita 

atenta. 

 
Amosa unha actitude de escoita 

atenta. 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Rúbrica AA 

 

CSC 

 
 

PLE-B2.3 

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

conversas telefónicas ou dramatizacións). 

Reproduce comprensiblemente 
textos orais sinxelos e breves (p.e. 
cancións, conversas telefónicas ou 

dramatizacións) 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
Análise das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
Producións orais. Xogos de simulación e dramáticos. 

 
 
CCL CSC 

 
PLE-B2.3 

4º-PLEB2.5 - Manifesta interese e respecto polas 
aportacións do seus compañeiros/as. 

Manifesta interese e respecto polas 
apartacións do seus 

compañeiros/as. 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
CSC 

 
PLE-B2.4 

4º-PLEB2.8 - Amosa unha actitude positiva polo 
uso da lingua estranxeira nas diferentes 

situacións comunicativas. 

Amosa unha actitude positiva polo 
uso da lingua estranxeira nas 

diferentes situacións comunicativas. 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. RúbricaAA. 

 
CCL CSC 

 
PLE-B2.4 

4º-PLEB2.9 - Domina progresivamente aspectos 
fonéticos, do ritmo, da acentuación e da 

entoación da lingua estranxeira para a produción 

Domina progresivamente aspectos 
fonéticos, do ritmo, da acentuación e 
da entoación da lingua estranxeira 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. Observación sistemática. Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
CCL 
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 de textos orais. para a produción de textos orais.  
INSTRUMENTOS: Asamblea. Entrevista. Posta en 
común. Escala de observación. Producións orais. 
Rúbrica (EO). 

 

 

 
PLE-B3.1 

 

4º-PLEB3.1 - Comprende frases simples escritas, 
relacionadas cos temas traballados previamente 

de forma oral. 

Comprende frases simples escritas, 
relacionadas cos temas traballados 

previamente de forma oral 
(descrición física, o colexio, animais, 

a comida, actividades de tempo 
libre, a familia) 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. Intercambios orais 
cos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios. Proba 
obxectiva. Posta en común. 

 

 
CCL 

 
 
 

PLE-B3.1 

 
4º-PLEB3.2 - Comprende a idea principal dun 

texto escrito sinxelo acompañado de apoio visual, 
acorde a súa idade procedente dos medios de 
comunicación adaptados a súa competencia 

lingüística. 

 
Comprende a idea principal dun 

texto escrito sinxelo acompañado de 
apoio visual, acorde a súa idade e 

adaptado a súa competencia 
lingüística. 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 
Probas específicas. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios. Posta 
en común. Resolución de exercicios. Escala de 
observación. 

 
 
 
CCL 

 
PLE-B3.2 

4º-PLEB3.3 - Amosa interese pola lectura nunha 
lingua estranxeira. 

Amosa interese pola lectura nunha 
lingua estranxeira. 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
CCL CAA 

 

PLE-B3.2 

 
4º-PLEB3.5 - Iniciase progresivamente no uso 

autónomo de estratexias de comprensión lectora. 

Iniciase progresivamente no uso 
autónomo de estratexias de 

comprensión lectora. 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
Intercambios orais cos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Asamblea. 
Rúbrica AA. 

 

CCL CAA 

 

PLE-B3.3 
4º-PLEB3.6 - Formula hipóteses sobre o texto a 

partir de elementos icónicos e títulos que o 
acompañan, e compróbaas. 

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

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
Intercambios orais cos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Asamblea. 
Rúbrica AA. 

 

CCL CSIEE 

 

PLE-B3.3 

 
4º-PLEB3.7 - Valora a lingua escrita como medio 

de comunicación. 

 
Valora a lingua escrita como medio 

de comunicación. 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

CCL CAA 

 
PLE-B3.3 

4º-PLEB3.8 - Amosa interese por informarse, 
comunicarse e aprender a través dos textos 

escritos. 

Amosa interese por informarse, 
comunicarse e aprender a través 

dos textos escritos. 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. RúbricaAA. 

 
CCL CSIEE 

PLE-B4.1 
4º-PLEB4.1 - Escribe frases sinxelas 

relacionadas con temas da súa vida cotiá 
Escribe frases sinxelas relacionadas 

con temas da súa vida cotiá 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

CCL 



PROGRAMACIÓN LINGUA ESTRANXEIRA 4º EP CEIP WENCESLAO FDEZ. FLÓREZ 

4 

 

 

 traballadas previamente de forma oral. traballadas previamente de forma 
oral. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. Resolución de 
exercicios. Textos escritos. Rúbrica Expresión 
Escrita (EE) 

 

 

PLE-B4.1 
4º-PLEB4.2 - Escribe conversas sinxelas, 
seguindo un modelo dado e respectando a 

estrutura gramatical coñecida. 

Completa conversas sinxelas, 
seguindo un modelo dado e 
contando con apoio (imaxes, 

palabras a empregar...) 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios. 

 

CCL 

 

 
PLE-B4.1 

4º-PLEB4.3 - Escribe textos sinxelos, 
organizados con coherencia na súa secuencia e 

con léxico relacionado co tema da escritura 
propios de situacións de relación interpersoal 

(invitacións, notas e avisos). 

Escribe textos sinxelos, organizados 
con coherencia na súa secuencia e 
con léxico relacionado co tema da 
escritura propios de situacións de 

relación interpersoal (notas, 
avisos...). 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Rúbrica EE. 

 

 
CCL 

 

PLE-B4.2 
4º-PLEB4.4 - Completa un formulario en liña cos 
seus datos persoais e dos e das demais (nome, 

apelido, idade...). 

Completa un formulario cos seus 
datos persoais e dos e das demais 

(nome, apelido, idade...). 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios. 

 

CCL 

 
 
 

PLE-B4.2 

4º-PLEB4.5 - Responde de forma escrita a 
preguntas sobre temas traballados en clase 

como, por exemplo, onde está un obxecto ou un 
lugar, de que cor é un obxecto, que hora é, cales 

son os seus gustos ou se hai algo nun 
determinado lugar 

Responde de forma escrita a 
preguntas sobre temas traballados 
en clase (onde está un obxecto ou 
un lugar, de que cor é un obxecto, 

que hora é, cales son os seus 
gustos...)GARDAR ESTA 

PORCENTAXE 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios. 

 
 
 
CCL 

 

PLE-B4.2 
4º-PLEB4.6 - Escribe correspondencia persoal 
simple en soporte papel ou dixital falando de si 

mesmo/a e da súa contorna inmediata. 

Escribe correspondencia persoal 
simple en soporte papel ou dixital 
falando de si mesmo/a e da súa 

contorna inmediata. 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Rúbrica EE. 

 

CCL 

 
 

PLE-B4.3 

4º-PLEB4.7 - Produce textos escritos 
significativos,en soporte papel ou dixital, de forma 

individual ou en parella seguindo o modelo 
traballado. 

Produce textos escritos 
significativos,en soporte papel ou 
dixital, de forma individual ou en 

parella seguindo o modelo 
traballado. 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Rúbrica EE. 

 

CCL CD 
CSC 

 

PLE-B4.8 
4º-PLEB4.9 - Presenta os seus textos con 
caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, 

inclinación de liñas etc. 

Presenta os seus textos con 
caligrafía clara e limpeza: evitando 

riscos, inclinación de liñas etc. 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. Textos 

 

CAA CSIEE 
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   escritos. Rúbrica EE.  

 

PLE-B4.8 

4º-PLEB4.10 - Amosa interese por utilizar a 
lingua estranxeira escrita de forma correcta en 
situacións variadas atendendo á súa corrección 

ortográfica 

Amosa interese por utilizar a lingua 
estranxeira escrita de forma correcta 
en situacións variadas atendendo á 

súa corrección ortográfica 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Rúbrica EE. 

 

CCL CAA 

 
 
 

PLE-B5.1 

 
4º-PLEB5.1 - Identifica aspectos básicos da vida 
cotiá dos países onde se fala a lingua estranxeira 
(horarios, comidas, festividades...) e compáraos 
cos propios, amosando unha actitude de apertura 

cara ao diferente. 

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. 

 
 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

 
CCL CAA 
CSC 

 
PLE-B5.2 

4º-PLEB5.2 - Amosa curiosidade por aprender a 
lingua estranxeira e a súa cultura. 

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

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Rúbrica AA. 

 
CCL CSC 

 
 

PLE-B5.3 

 

4º-PLEB5.3 - Inicia e remata as interaccións 
adecuadamente. 

 

Inicia e remata as interaccións 
adecuadamente. 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Xogos de simulación e 
dramáticos. Textos escritos. Producións orais. 

 

CCL CAA 
CSC 

 
 
 

PLE-B5.4 

 
 

4º-PLEB5.4 - .Pregunta e responde de xeito 
comprensible en actividades de aprendizaxe 

cotiás en distintos contextos. 

 

Pregunta e responde de xeito 
comprensible en actividades de 
aprendizaxe cotiás en distintos 

contextos. 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
Análise das producións dos alumnos/as. 
Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. Xogos de 
simulación e dramáticos. Posta en común. 
Entrevista. 

 
 
 
CCL CSC 

 

 
PLE-B5.5 

 
4º-PLEB5.5 - Expresa, identifica e distingue os 

tramos horarios e as rutinas do día, prezos, 
vestimentas? 

 
Expresa, identifica e distingue os 

tramos horarios e as rutinas do día, 
prezos, vestimentas. 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. Observación 
sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios. Escala 
de observación. 

 

 
CCL 

 
 

PLE-B5.6 

 
4º-PLEB5.6 - Pregunta e responde de xeito 
comprensible sobre a localización (obxectos, 

espazos, seres vivos ?). 

 
Pregunta e responde de xeito 

comprensible sobre a localización 
(obxectos, espazos). 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios. 
Asamblea. Posta en común. Xogos de simulación e 

 
 
CCL CSC 
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   dramáticos.  

 
 
 

PLE-B5.8 

 

4º-PLEB5.8 - Estrutura adecuadamente os 
elementos das oracións, mantén aconcordancia 

de número e usa correctamente os nexos 
básicos. 

 
 

Estrutura adecuadamente os 
elementos das oracións E mantén a 

concordancia de número. 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios. 
Caderno de clase. Textos escritos. Escala de 
observación. Xogos de simulación e dramáticos. 
Producións orais. 

 
 
 
CCL 

 
PLE-B5.9 

4º-PLEB5.9 - Diferenza preguntas e respostas 
moi simples, así como as que achegan 

información.. 

Diferenza preguntas e respostas moi 
simples 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 
CCL 

 
 
PLE-B5.10 

 

4º-PLEB5.10 - Memoriza rutinas lingüísticas para 
desenvolverse nas interaccións habituais. 

 
Memoriza rutinas lingüísticas para 

desenvolverse nas interaccións 
habituais. 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
Análise das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. Xogos de 
simulación e dramáticos. Rúbrica AA. 

 
 
CCL CAA 

 
 
PLE-B5.12 

4º-PLEB5.12 - Compara aspectos lingüísticos e 
culturais das linguas que coñece para mellorar na 

súa aprendizaxe e lograr unha competencia 
integrada a través de producións audiovisuais ou 

multimedia e de manifestacións artísticas. 

 
Compara aspectos lingüísticos e 

culturais das linguas que coñece 
para mellorar na súa aprendizaxe. 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
Asamblea. 

 
 
CCL CAA 

 
 
 
PLE-B5.13 

 
4º-PLEB5.13 - 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 

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. 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
Intercambios orais cos alumnos/as. Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. Posta en 
común. Caderno de clase. Producións orais. Textos 
escritos. 

 
 
 
CCL CAA 

 
 
 
 

 

2. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 
 
 

A avaliación en 4º de Educación Primaria será por competencias tendo en conta os tres tipos de estándares de aprendizaxe que existen. No caso dos 
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estándares específicos, aparecerán reflectidos por separado das Competencias Clave. 

Na área de lingua estranxeira inglés, o maior peso lévao a CCL (70%), máis concretamente, neste 4º nivel de Ed. primaria, as destrezas de Comprensión 

Oral (25%) e Expresión Oral (20%); tendo a Comprensión Escrita un peso de 15% e a Expresión Escrita 10%. As destrezas relacionadas coa expresión 

avaliaranse a través da rúbrica correspondente e as destrezas de comprensión avaliaranse a través da observación directa, escalas de control, corrección 

de tarefas levadas a cabo co alumnado, probas obxectivas pechadas, e entrevistas co alumnado. Os estándares específicos (léxico relacionado cun 

tema, estruturas gramaticais...) terán un peso do 15% e valoraranse a parte empregando os exercicios feitos co alumnado así como algunha pequena 

proba obxectiva. No caso das CAA (8%), CD (3%) e CSC (4%), serán avaliadas principalmente a través da observación directa e o rexistro dos datos 

recollidos en listas de observación e no diario de clase. Así mesmo, no caso da CAA e o Traballo en grupo, empregaranse as rúbricas de traballo en grupo 

e de aprender a aprender. 

Establecidas estas porcentaxes, engadir que é imprescindible acadar o 60% do peso na CO, EO e o 50% nos estándares específicos para superar a área. 

A nota final da área será a obtida ao sumar o acadado en cada unha das competencias e valoración dos estándares de aprendizaxe específicos. 

  Na a avaliación ordinaria, como norma xeral, a nota final corresponderase coa do 3º trimestre, xa que unha lingua é unha aprendizaxe acumulativa, polo 

que no último trimestre se estará avaliando todo o aprendido anteriormente. De ser preciso, farase unha proba final. 
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LINGUA ESTRANXEIRA-INGLÉS 5º EP 

 

 
1. CONCRECIÓN PARA PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE : GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN SUPERAR A 

MATERIA-PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 
Criterio 

de   
avaliación 

 
 

Estándares de aprendizaxe 

 
Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN 

Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación 

 
 

C.C. 

 
 

PLE-B1.1 

5º-PLEB1.1 - Comprende o sentido global 
e a información máis importante de textos 
orais, con estruturas coñecidas e léxico 
de uso cotiá adecuados á súa idade, 
procedentes de medios audiovisuais ou 
da Internet. 

 
Comprende o sentido global e a información 
máis importante de textos orais, con 
estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá 
adecuados á súa idade. 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios de 
audio. Asamblea. Posta en común. Proba obxectiva. 

 
 

CCL 

 
 

 
PLE-B1.2 

5º-PLEB1.2 - Comprende os puntos 
principais e recoñece palabras e 
expresións coñecidas en textos orais 
(xogos de ordenador, peticións, 
instrucións) sobre temas do seu interese, 
expresados con claridade e que conten 
con apoio visual en soporte papel ou 
dixital. 

 
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. 

 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
Análise das producións dos alumnos. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
Resolución de exercicios. 

 
 

 
CCL 

 
 

PLE-B1.2 

5º-PLEB1.3 - Identifica a información máis 
relevante en interaccións orais nas que 
participa que traten sobre temas 
familiares procedentes de diferentes 
medios de comunicación e da Internet. 

 

 
Identifica a información máis relevante en 
interaccións orais nas que participa. 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta en 
común. Resolución de exercicios. 

 

 
CCL CD 

CAA 

PLE-B1.3 5º-PLEB1.4 - Escoita atentamente en Escoita atentamente en interaccións cara a PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. CCL CSC 
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 interaccións cara a cara, sen interromper. cara, sen interromper.  
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

 

PLE-B1.3 

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

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

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

CCL CSC 

 
 
 
PLE-B2.1 

5º-PLEB2.1 - Participa de forma activa en 
situacións reais ou simuladas de 
comunicación, previamente preparadas e 
ensaiadas, sobre temas do seu interese, 
sobre persoas da súa contorna inmediata, 
cunha pronuncia e entoación 
comprensibles. 

 
Participa de forma activa en situacións reais 
ou simuladas de comunicación, previamente 
preparadas e ensaiadas, sobre temas do 
seu interese cunha pronuncia e entoación 
comprensibles. 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Xogos de 
simulación e dramáticos. Rúbrica expresión oral. 

 
 
 

CCL 

 
 
PLE-B2.1 

 
5º-PLEB2.2 - Pregunta e responde para 
dar/obter información en interaccións 
cotiás habituais. 

 

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

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Diario de clase. 
Rúbrica expresión oral 

 
 

CSC 

 
PLE-B2.2 

5º-PLEB2.3 - Amosa unha actitude de 
escoita atenta. 

 
Amosa unha actitude de escoita atenta. 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
CSC CCL 

 

PLE-B2.2 

5º-PLEB2.4 - Produce textos orais 
propios, sinxelos e breves (p.e. cancións, 
conversas telefónicas, dramatizacións) 
utilizando distintos soportes multimedia. 

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

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 
observación. Rúbrica expresión oral 

 
CCL CD 

CSC 

 
 
PLE-B2.3 

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

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

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios. 
Asamblea. Posta en común. 

 
 

CCL 

 

PLE-B2.3 
5º-PLEB2.6 - Manifesta interese e 
respecto polas opinións do seus 
compañeiros/as. 

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

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Asamblea. 

 

CCL CSC 
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PLE-B2.4 

5º-PLEB2.7 - Recoñece a diversidade 
lingüística da súa contorna como 
elemento enriquecedor. 

Recoñece a diversidade lingüística da súa 
contorna como elemento enriquecedor 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
CCL 

 

 
PLE-B2.4 

5º-PLEB2.8 - Comeza a utilizar 
correctamente e progresivamente 
aspectos fonéticos básicos, do ritmo, da 
acentuación e da entoación da lingua 
estranxeira para a produción de textos 
orais comprensibles. 

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

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
Análise das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
Producións orais. Rúbrica expresión oral 

 

 
CCL CAA 

 
 
PLE-B3.1 

5º-PLEB3.1 - Comprende información 
básica escrita en notas, tendas e medios 
de transporte, relacionadas cos temas 
traballados previamente de forma oral. 

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

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
Análise das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
Resolución de exercicios. Rúbrica expresión oral 

 
 

CCL 

 

 
PLE-B3.1 

5º-PLEB3.2 - Comprende a idea principal 
dun texto escrito sinxelo, con apoio visual, 
procedente dos medios de comunicación 
adaptados á súa competencia lingüística 
e acorde coa súa idade. 

Comprende a idea principal dun texto 
escrito sinxelo, con apoio visual, adaptados 
á súa competencia lingüística e acorde coa 
súa idade. 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
Análise das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
Resolución de exercicios. 

 

 
CCL CD 

 
 
PLE-B3.2 

 
5º-PLEB3.4 - Emprega algunhas 
estratexias básicas para a comprensión 
lectora 

 

Emprega algunhas estratexias básicas para 
a comprensión lectora 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Asamblea. Posta 
en común. 

 
 

CCL CAA 

 

 
PLE-B3.2 

5º-PLEB3.5 - Selecciona contos, 
narracións ou outro material escrito da 
biblioteca da aula para a súa lectura 
autónoma, acordes á súa idade e 
intereses e respectando as súas normas 
de funcionamento. 

 

Selecciona contos, narracións ou outro 
material escrito da biblioteca da aula para a 
súa lectura autónoma 

 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
 

CCL 
CSIEE 

 
 

PLE-B3.3 

 

5º-PLEB3.6 - Formula hipóteses sinxelas 
a partir de elementos icónicos e títulos 
que o acompañan e compróbaas. 

 

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

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta en 
común. Resolución de exercicios. 

 
 

CCL CAA 
CSIEE 
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PLE-B3.3 

 
5º-PLEB3.7 - Valora a lingua escrita como 
medio de comunicación. 

 
Valora a lingua escrita como medio de 
comunicación 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Diario de clase. 

 

CCL CAA 

 
 
PLE-B3.4 

 
5º-PLEB3.8 - Amosa interese por 
informarse, comunicarse e aprender a 
través dos textos escritos. 

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

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Diario de clase. 
Escala de observación. Rúbrica. 

 

CCL 
CSIEE 

 
 

PLE-B3.4 

 

5º-PLEB3.9 - Amosa interese pola 
corrección, ortografía básica, puntuación 
e presentación dos textos escritos. 

 

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

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Textos escritos. 
Rúbrica expresión escrita. 

 
 

CCL 

 
 
PLE-B4.1 

5º-PLEB4.1 - Elabora textos sinxelos 
relacionados con temas da súa vida cotiá, 
experiencias e actividades na aula, 
traballados previamente de forma oral. 

Elabora textos sinxelos (con polo menos 4 
frases) relacionados con temas da súa vida 
cotiá, experiencias e actividades na aula, 
traballados previamente de forma oral. 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Rúbrica 
expresión escrita. 

 
 

CCL 

 

PLE-B4.1 

5º-PLEB4.2 - Escribe diálogos simples, a 
partir de modelos, respectando a 
estrutura gramatical coñecida e as 
normas ortográficas básicas. 

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

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios. 

 

CCL 

 

 
PLE-B4.2 

5º-PLEB4.3 - Escribe textos sinxelos, 
organizados con coherencia na súa 
secuencia e con léxico relacionado co 
tema da escritura propios de situacións de 
relación interpersoal (invitacións, notas, 
avisos). 

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

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Rúbrica 
expresión escrita. 

 

 
CCL 

 
 
PLE-B4.2 

5º-PLEB4.4 - Amosa interese polo uso 
guiado das TIC para producir textos e 
presentacións e transmitir información 
escrita. 

 
Amosa interese polo uso guiado das TIC 
para producir textos e presentacións e 
transmitir información. 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
Intercambios orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 
Asamblea. Posta en común. Rúbrica 

 

CCL CD 
CSC 
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PLE-B4.7 

5º-PLEB4.6 - Produce mensaxes escritas 
breves: notas e avisos, instrucións ou 
normas, cartas, felicitacións, carteis, 
folletos, cómics o descricións de lugares, 
gustos ou afeccións) 

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

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
Análise das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. Textos 
escritos. Rúbrica expresión escrita. 

 

CAA 
CSIEE 

 
 

 
PLE-B4.7 

5º-PLEB4.7 - Produce textos escritos 
significativos,en soporte papel ou dixital, 
de forma individual ou en parella 
seguindo o modelo traballado 
(elaboración dunha enquisa, SMS, 
correspondencia persoal simple en 
soporte papel ou dixital falando de si 
mesmo/a e da súa contorna inmediata ?). 

 

Produce textos escritos significativos,en 
soporte papel ou dixital, de forma individual 
ou en parella seguindo o modelo traballado 
falando de si mesmo e da súa contorna 
inmediata. 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Rúbrica 
espresión escrita. 

 
 

 
CCL CAA 

 

PLE-B4.8 
5º-PLEB4.8 - Uso do dicionario bilingüe e 
doutros materiais de consulta para a 
elaboración de textos. 

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

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. Rúbrica 
aprender a aprender. 

 

CCL CAA 

 
 
PLE-B4.8 

 
5º-PLEB4.9 - Presenta os seus textos con 
caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, 
inclinación de liñas etc. 

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

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Rúbrica. 
Caderno de clase. Rúbrica 

 
 

CCL 

 
 

PLE-B4.8 

 
5º-PLEB4.10 - Utiliza a lingua estranxeira 
escrita de forma correcta en situacións 
variadas atendendo á súa corrección 
ortográfica básica. 

 
 
Utiliza a lingua estranxeira escrita de forma 
correcta en situacións variadas. 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. Resolución de 
exercicios e problemas. Textos escritos. Rúbrica 
expresión escrita. 

 
 

CCL 

 

 
PLE-B5.1 

5º-PLEB5.1 - Identifica aspectos básicos 
da vida cotiá dos países onde se fala a 
lingua estranxeira (horarios, comidas, 
festividades?) e compáraos cos propios, 
amosando unha actitude de apertura cara 
ao diferente. 

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. 

 
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Entrevista. 

 
 

CCL CAA 
CSC 

PLE-B5.2 
5º-PLEB5.2 - Amosa curiosidade por 
aprender a lingua estranxeira e a súa 

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

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. CCL CSC 
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 cultura.   
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

 
 
PLE-B5.3 

 

5º-PLEB5.3 - Inicia e remata as 
interaccións adecuadamente. 

 

Inicia e remata as interaccións 
adecuadamente. 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
Análise das producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. Xogos 
de simulación e dramáticos. 

 

CCL CAA 
CSC 

 
 

PLE-B5.4 

 

5º-PLEB5.4 - Pregunta e responde de 
xeito comprensible en actividades de 
aprendizaxe en distintos contextos 

 

Pregunta e responde de xeito comprensible 
en actividades de aprendizaxe en distintos 
contextos 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
Análise das producións dos alumnos. Intercambios 
orais cos alumnos. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. Xogos 
de simulación e dramáticos. Asamblea. Entrevista. 

 
 

CCL CAA 
CSC 

 
 
PLE-B5.5 

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

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

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. Análise das producións dos alumnos. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta en 
común. Resolución de exercicios. 

 
 

CCL 

 

PLE-B5.6 
5º-PLEB5.6 - Expresa, identifica e 
distingue actividades variadas de rutina, 
lecer? 

 
Expresa, identifica e distingue actividades 
variadas de rutina, lecer? 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. 

 

CCL CAA 

 
 
 
PLE-B5.7 

 

5º-PLEB5.7 - Describe unha escena 
sinxela dicindo o que hai nela, compara 
dúas ilustracións e identifica as 
diferenzas, entre outras. 

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

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Caderno de clase. Producións 
orais. Diario de clase. Resolución de exercicios e 
problemas. Rúbrica expresión oral, Rúbrica 
expresión escrita 

 
 
 

CCL CAA 

 
 

PLE-B5.8 

 

5º-PLEB5.8 - Describe con máis detalle o 
seu aspecto físico, gustos, afeccións... de 
si mesmo/a e doutra persoa. 

 

Describe o seu aspecto físico (p3lo, ollos, 
particularidades...), gustos, afeccións? de si 
mesmo/a e doutra persoa 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Resolución de 
exercicios. Resolución de exercicios e problemas. 

 
 

CCL CAA 
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   Rúbrica expresión oral. Rúbrica expresión escrita  

 
 
PLE-B5.9 

 
5º-PLEB5.9 - Expresa e distingue as 
indicacións para chegar a un lugar, así 
como as instrucións dentro e fóra da aula. 

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

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. Análise das producións dos alumnos. 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común. Producións 
orais. Rúbrica expresión oral. 

 
 

CCL CAA 

 
 
PLE-B5.10 

 
5º-PLEB5.10 - Diferenza preguntas e 
respostas moi simples, así como as que 
achegan información. 

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

PROCEDEMENTOS: : Intercambios orais cos 
alumnos/as. Análise das producións dos alumnos/as 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común. Producións 
orais. 

 
 

CCL 

 
 
PLE-B5.11 

5º-PLEB5.11 - Estrutura adecuadamente 
os elementos das oracións, mantén a 
concordancia de número e persoa, e usa 
correctamente os nexos básicos. 

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

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Caderno de 
clase. Textos escritos. 

 
 

CCL 

 

PLE-B5.12 
5º-PLEB5.12 - Memoriza rutinas 
lingüísticas coñecidas para desenvolverse 
nas interaccións dentro e fóra da aula. 

Memoriza rutinas lingüísticas coñecidas 
para desenvolverse nas interaccións dentro 
e fóra da aula. 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Rúbrica 
aprender a aprender. 

 

CCL CAA 

 

 
PLE-B5.14 

5º-PLEB5.14 - Comprende e usa 
adecuadamente o vocabulario necesario 
para participar nas interaccións de aula 
ou fora da aula, ler textos próximos á súa 
idade e escribir con léxico traballado 
previamente. 

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

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios. 
Producións orais. 

 

 
CCL CAA 

 

 
PLE-B5.15 

5º-PLEB5.15 - Compara aspectos 
lingüísticos e culturais das línguas que 
coñece para mellorar na súa aprendizaxe 
e lograr unha competencia integrada a 
través de produccións audiovisuais ou 
multimedia e de manifestacións artísticas 

Compara aspectos lingüísticos e culturais 
das línguas que coñece para mellorar na 
súa aprendizaxe e lograr unha competencia 
integrada a través de produccións 
audiovisuais ou multimedia e de 
manifestacións artísticas 

 
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Entrevista. 

 

 
CCL CAA 

 
PLE-B5.13 

5º-PLEB5.16 - Establece similitudes e 
diferenzas das linguas que hai na aula ou 
na súa contorna máis próxima 

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

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
CCL CSC 
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INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta en común. 

 

 

PLE-B5.17 
5º-PLEB5.17 - Valora as línguas como 
instrumento de comunciación, para 
aprender a acecarse a outras culturas 

Valorara as línguas como instrumento de 
comunciación, para aprender a acecarse a 
outras culturas 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Diario de clase. 

 

CCL CSC 

 
 
 
 

 

2. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

 
A avaliación en 5º de Educación Primaria será por competencias tendo en conta os diferentes tipos de estándares de aprendizaxe que existen. No caso 

dos estándares concretos, aparecerán reflectidos por separado das Competencias Clave. 

 
Na área de lingua estranxeira inglés, o maior peso lévao a CCL (70%), máis concretamente, neste 5º nivel de Ed. primaria, as destrezas de Comprensión 

Oral (20%) e Expresión Oral (20%); tendo a Comprensión Escrita un peso de 17% e a Expresión Escrita 13%. As destrezas relacionadas  coa expresión 

avaliaranse a través de rúbricas de expresión oral e escrita e as destrezas de comprensión avaliaranse a través da observación directa, escalas de control, 

corrección de tarefas levadas a cabo co alumnado, probas obxectivas pechadas, e entrevistas co alumnado. 

Os estándares específicos (léxico relacionado cun tema, estruturas gramaticais...) terán un peso do 10% e valoraranse a parte empregando os exercicios 

feitos co alumnado así como a través de probas obxectivas. No caso das CAA (8%), CD (6%) e CSC (6%), serán avaliadas principalmente a través da 

observación directa e o rexistro dos datos recollidos en listas de observación e no diario de clase. Así mesmo, no caso da CAA e o Traballo en grupo (CSC), 

empregaranse tamén rúbricas para a súa avaliación. 

Establecidas estas porcentaxes, engadir que é imprescindible acadar o 60% do peso na CO, EO e o 50% nos estándares específicos para superar a 

área. 

A nota final da área será a obtida ao sumar o acadado en cada unha das competencias e valoración dos Estándares de aprendizaxe específicos. Na 

a avaliación ordinaria, como norma xeral, a nota final corresponderase coa do 3º trimestre, xa que unha lingua é unha aprendizaxe acumulativa, 



PROGRAMACIÓN LINGUA ESTRANXEIRA 5º EP CEIP WENCESLAO FDEZ. FLÓREZ 

9 

 

 

polo que no último trimestre se estará avaliando todo o aprendido anteriormente. En caso de ser preciso, farase unha proba final global. 
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LINGUA ESTRANXEIRA-INGLÉS 6º EP 

 
1. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE : GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN SUPERAR 

A MATERIA-PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

 

Criterio 

de   

avaliación 

 
Estándares 

 

Grao mínimo para superar a área 
Indicador mínimo de logro 

CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN 
Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación 

 
C.C. 

 

 
PLE-B1.1 

 
6º-PLEB1.1 - Comprende o esencial de anuncios 

publicitarios sobre produtos que lle interesan 

(xogos, ordenadores, CD etc.). 

 

 
Comprender que é o que se anuncia. 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

Resolución de exercicios. 

 
 

CCL 

CAA 

 
 
 

PLE-B1.2 

 
6º-PLEB1.2 - Comprende mensaxes e anuncios 

públicos que conteñan instrucións, indicacións ou 

outro tipo de información (por exemplo, números, 

prezos, horarios, nunha estación ou nuns grandes 

almacéns). 

 
 

Comprende a idea principal de 

mensaxe públicos (menú, horarios 

autobuses, prezos, ...) 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. Análise das producións dos 

alumnos/as. Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

Resolución de exercicios. Posta en común. 

 

 
CCL 

CAA 

 
 
PLE-B1.2 

 
6º-PLEB1.3 - Entende o que se lle di en 

transaccións habituais sinxelas (instrucións, 

indicacións, peticións, avisos). 

Entende o que se lle di en 

transaccións habituais sinxelas 

(instrucións, indicacións, peticións, 

avisos). 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 
CCL 

CAA 

CSC 
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   Asamblea.  

 
 
 
PLE-B1.3 

 
 

6º-PLEB1.4 - Identifica o tema dunha conversa 

cotiá predicible que ten lugar na súa presenza (por 

exemplo, nunha tenda, nun tren). 

 
Nunha situación comunicativa dada, 

sabe responder empregando o 

vocabulario e estruturas aprendidas 

coherentemente. 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

Resolución de exercicios. Xogos de 

simulación e dramáticos. 

 
 

CCL 

CAA 

CSC 

 
 

 
PLE-B1.3 

 
6º-PLEB1.5 - Entende a información esencial en 

conversas breves e sinxelas nas que participa, que 

traten sobre temas familiares como, por exemplo, 

un mesmo, a familia, a escola, o tempo libre, a 

descrición dun obxecto ou un lugar. 

 
É quen de identificar o tema sobre o 

que se está a falar sendo quen de 

facer, polo menos, unha aportación 

sobre o mesmo (unha pregunta ao 

respecto, engadir algo...) 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. Análise das producións dos 

alumnos/as. Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

Xogos de simulación e dramáticos. Posta en 

común. Entrevista. 

 

 
CCL 

CAA 

CSC 

 
 
 

PLE-B1.4 

6º-PLEB1.6 - Comprende as ideas principais de 

presentacións sinxelas e ben estruturadas sobre 

temas familiares ou do seu interese (por exemplo, 

música, deporte etc.), a condición de que conte 

con imaxes e ilustracións e se fale de maneira 

lenta e clara. 

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. 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais 

cos alumnos/as. Análise das producións dos 

alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta en 

común. Resolución de exercicios. Escala de 

observación. 

 
 
 

CAA 

 
 
 

 
PLE-B1.4 

6º-PLEB1.7 - Comprende o sentido xeral e o 

esencial e distingue os cambios de tema de 

programas de televisión ou doutro material 

audiovisual e multimedia dentro da súa área de 

interese (p. e. nos que se entrevista a mozos e 

mozas ou personaxes coñecidos ou coñecidas 

sobre temas cotiás (por exemplo, o que lles gusta 

facer no seu tempo libre) ou nos que se informa 

sobre actividades de lecer (teatro, cinema, eventos 

deportivos etc.). 

 
 
 

É quen de identificar as diferentes 

persoas que interveñen no material 

audiovisual e, polo menos, unha das 

ideas que transmiten 

 

 
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais 

cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta en 

común. 

 
 
 

CCL 

CAA 
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PLE-B2.1 

6º-PLEB2.1 - Fai presentacións breves e sinxelas, 

previamente preparadas e ensaiadas, sobre temas 

cotiás ou do seu interese (presentarse e presentar a 

outras persoas; dar información básica sobre si 

mesmo, a súa familia e a súa clase; indicar as súas 

afeccións e intereses e as principais actividades do 

seu día a día; describir brevemente e de maneira 

sinxela a súa habitación, o seu menú preferido, o 

aspecto exterior dunha persoa, ou un obxecto; 

presentar un tema que lle interese (o seu grupo de 

música preferido); dicir o que lle gusta e non lle 

gusta e dar a súa opinión)usando estruturas 

sinxelas e cunha pronuncia e entoación 

comprensible. 

 
 
 

 
É quen de facer unha presentación, 

con, polo menos, 3 frases sobre un 

tema traballado empregando 

correctamente as estruturas e 

vocabulario traballados. 

 
 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. Observación 

sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. 

Rúbrica expresión oral. Xogos de 

simulación e dramáticos. 

 
 
 
 
 

CCL 

CAA 

 

 
PLE-B3.1 

6º-PLEB3.1 - Comprende instrucións, 

indicacións, e información básica en notas, 

letreiros e carteis en rúas, tendas, medios de 

transporte, cinemas, museos, colexios, e outros 

servizos e lugares públicos 

 
Identifica a información máis 

relevante de cada peza de 

comunicación escrita (horario, días 

de apertura, ...) 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. Intercambios 

orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 

exercicios. Asamblea. Posta en común. 

 
 

CCL 

CAA 

 
 
 

PLE-B3.2 

6º-PLEB3.2 - Comprende información esencial e 

localiza información específica en material 

informativo sinxelo como menús, horarios, 

catálogos, listas de prezos, anuncios, guías 

telefónicas, publicidade, folletos turísticos, 

programas culturais ou de eventos etc. 

 
 

Identifica a información máis 

relevante de diferentes pezas de 

comunicación escrita. 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. Probas 

específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 

exercicios. Proba obxectiva. Proba de 

interpretación de datos. 

 

 
CCL 

CAA 

 

 
PLE-B3.2 

6º-PLEB3.3 - Comprende correspondencia (SMS, 

correos electrónicos, postais e tarxetas) breve e 

sinxela que trate sobre temas familiares como, por 

exemplo, un mesmo, a familia, a escola, o tempo 

libre, a descrición dun obxecto ou un lugar, a 

indicación da hora e o lugar dunha cita etc. 

Comprende a información máis 

relevante de pequenas pezas de 

comunicación escrita (mensaxes de 

texto, emails, ...) e identifica ao 

emisor e receptor da mensaxe. 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. Intercambios 

orais cos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 

exercicios. Asamblea. Posta en común. 

 
 

CCL 

CAA 
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PLE-B3.3 

 
6º-PLEB3.4 - Comprende o esencial e os puntos 

principais de noticias breves e artigos de revistas 

para mozas e mozos que traten temas que lle 

sexan familiares ou sexan do seu interese 

(deportes, grupos musicais, xogos de ordenador). 

 
Comprende a información máis 

relevante de cada peza de 

comunicación escrita.É quen de 

relacionar a noticia/artigo cun título 

que a resuma. 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais 

cos alumnos/as. Análise das producións dos 

alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta en 

común. Resolución de exercicios. Escala de 

observación. 

 

 
CCL 

CAA 

 
 

 
PLE-B3.3 

 
6º-PLEB3.5 - Comprende o esencial de historias 

breves e ben estruturadas e identifica os e as 

personaxes principais, a condición de que a imaxe 

e a acción conduzan gran parte do argumento 

(lecturas adaptadas, cómics etc.). 

 

 
É quen de identificar os elementos 

principais da historia (Who, Where, 

When, What) 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. Intercambios 

orais cos alumnos/as. Observación 

sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Resumo. Resolución de 

exercicios. Asamblea. Posta en común. 

Escala de observación. 

 
 
 

CCL 

CAA 

 
 
PLE-B3.4 

 
6º-PLEB3.6 - Emprega de forma axeitada os 

signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma), así 

como símbolos de uso frecuente (p. e. ?, @, ?). 

 
Emprega as exclamacións e 

interrogacións, puntos e comas e as 

respecta na lectura. 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Rúbrica 

expresión escrita. 

 
 

CCL 

 
 
PLE-B4.1 

6º-PLEB4.1 - Completa un breve formulario ou 

unha ficha cos seus datos persoais (por exemplo, 

para rexistrarse nas redes sociais, para abrir unha 

conta de correo electrónico etc.). 

 
É quen de completar a información 

básica: nome, idade, data de 

nacemento, nacionalidade, dirección. 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios. 

 
CCLCD 

CAA 

 
 

 
PLE-B4.7 

6º-PLEB4.2 - Escribe correspondencia persoal 

breve e simple (mensaxes, notas, postais, correos, 

chats ou SMS) na que dá as grazas, felicita a 

alguén, fai unha invitación, dá instrucións, ou fala 

de si mesmo/a e da súa contorna inmediata 

(familia, amigos e amigas, afeccións, actividades 

cotiás, obxectos e lugares) e fai preguntas 

relativas a estes temas. 

 
É quen de escribir unha mensaxe 

(correo, mensaxes de texto, postais, 

...) con, polo menos, 4 frases 

seguindo o tema e as instruccións 

dadas. 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Rúbrica 

expresión escrita. 

 

 
CCL 

CDCAA 

CSC 
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PLE-B5.1 

 
6º-PLEB5.1 - Entende a información esencial en 

conversas breves e sinxelas nas que participa que 

traten sobre temas familiares como, por exemplo, 

un mesmo, a familia, a escola, o tempo libre, a 

descrición dun obxecto ou dun lugar. 

 

 
É quen de interactuar na conversa, 

facendo, polo menos, dúas 

intervencións coherentes. 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. Intercambios orais cos 

alumnos/as. Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

Asamblea. Xogos de simulación e 

dramáticos. 

 

 
CCL 

CAA 

CSC 

 
 
PLE-B5.2 

 
6º-PLEB5.2 - Desenvólvese en transaccións cotiás 

(p. e. pedir nunha tenda un produto e preguntar o 

prezo). 

 
Desenvólvese en transaccións cotiás 

(p. e. pedir nunha tenda un produto e 

preguntar o prezo). 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Xogos de simulación e 

dramáticos. Rúbrica expresión oral. 

 
CCL 

CAA 

CSC 

 
 
 
 

PLE-B5.3 

6º-PLEB5.3 - Participa en conversas cara a cara 

ou por medios técnicos (teléfono, Skype) nas que 

se establece contacto social (dar as grazas, saudar, 

despedirse, dirixirse a alguén, pedir desculpas, 

presentarse, interesarse polo estado de alguén, 

felicitar a alguén), se intercambia información 

persoal e sobre asuntos cotiás, se expresan 

sentimentos, se ofrece algo a alguén, se pide 

prestado algo, queda con amigos e amigas ou se 

dan instrucións (p. e. como se chega a un sitio con 

axuda dun plano). 

 
 

 
É quen de facer as preguntas 

precisas e de dar a información 

básica que se lle require nunha 

conversa. 

 
 
PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. Observación 

sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Xogos de simulación e 

dramáticos. Producións orais. Escala de 

observación. Rúbrica expresión oral. 

 
 
 

 
CCL CD 

CSC 

 
 
 

PLE-B5.4 

 
 

6º-PLEB5.4 - Participa nunha entrevista, p. e. 

médica nomeando partes do corpo para indicar o 

que lle doe. 

 

 
É quen de explicar a parte do corpo 

que lle doe. 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. Observación 

sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Xogos de simulación e 

dramáticos. Rúbrica expresión oral. Escala 

de observación. 

 

 
CCL 

CSC 

PLE-B5.5 
6º-PLEB5.5 - Compara aspectos lingüísticos e 

culturais das linguas que coñece para mellorar na 

Compara aspectos lingüísticos e 

culturais das linguas que coñece para 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais 

cos alumnos/as. Observación sistemática. 

CCL 

CAA 
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 súa aprendizaxe e lograr unha competencia 

integrada a través de producións audiovisuais ou 

multimedia e de manifestacións artísticas. 

mellorar na súa aprendizaxe e lograr 

unha competencia integrada.s. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta en 

común. Diario de clase. 

 

 
 
 
 

2.CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO.  

A avaliación en 6º de Educación Primaria será por competencias tendo en conta os diferentes tipos de estándares de aprendizaxe que existen. No caso 

dos estándares concretos, aparecerán reflectidos por separado das Competencias Clave. 

 
Na área de lingua estranxeira inglés, o maior peso lévao a CCL (70%), máis concretamente, neste 5º nivel de Ed. primaria, as destrezas de Comprensión 

Oral (20%) e Expresión Oral (20%); tendo a Comprensión Escrita un peso de 17% e a Expresión Escrita 13%. As destrezas relacionadas  coa expresión 

avaliaranse a través de rúbricas de expresión oral e escrita e as destrezas de comprensión avaliaranse a través da observación directa, escalas de control, 

corrección de tarefas levadas a cabo co alumnado, probas obxectivas pechadas, e entrevistas co alumnado. 

Os estándares específicos (léxico relacionado cun tema, estruturas gramaticais...) terán un peso do 10% e valoraranse a parte empregando os exercicios 

feitos co alumnado así como a través de probas obxectivas. No caso das CAA (8%), CD (6%) e CSC (6%), serán avaliadas principalmente a través da 

observación directa e o rexistro dos datos recollidos en listas de observación e no diario de clase. Así mesmo, no caso da CAA e o Traballo en grupo (CSC), 

empregaranse tamén rúbricas para a súa avaliación. 

Establecidas estas porcentaxes, engadir que é imprescindible acadar o 60% do peso na CO, EO e o 50% nos estándares específicos para superar a 

área. 

A nota final da área será a obtida ao sumar o acadado en cada unha das competencias e valoración dos Estándares de aprendizaxe específicos. Na 

a avaliación ordinaria, como norma xeral, a nota final corresponderase coa do 3º trimestre, xa que unha lingua é unha aprendizaxe acumulativa, 
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polo que no último trimestre se estará avaliando todo o aprendido anteriormente. En caso de ser preciso, farase unha proba final global. 
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ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓNS EN CASO DE INTERRUPCIÓN DAS CLASES PRESENCIAIS DEBIDO AO 

COVID 19 

 

Á hora de desenvolver unha programación didáctica dunha lingua como é o caso que nos ocupa, debemos ter en conta o carácter cíclico e contínuo 

da mesma, pois durante todo o proceso de ensino-aprendizaxe estamos a traballar os contidos xa coñecidos. 

 

Debido á situación excepcional que estamos a vivir por mor da COVID19, o último trimestre do curso 2019-20 quedou sen rematar, polo que as 

primeiras semanas deste curso 2020-21 estarán adicadas a revisar superficialmente os contidos traballados durante o curso pasado e tratar dun xeito 

máis pormenorizado os conceptos máis relevantes que quedaron pendentes.  

 

En caso de ter que suspender as clases presenciais, o traballo levaríase a cabo a través da aula virtual do centro e a plataforma Edixgal (5º e 6º de 

EP). Será necesario que o alumnado manteña o maior contacto posible co profesor/a para poder levar a cabo unha avaliación do proceso de ensino-

aprendizaxe. 

En canto á avaliación, as porcentaxes establecidas sufrirían unha variación, pois non podemos levar a cabo un rexistro da evolución na parte oral da 

área. 
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